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и техните препарати
13
Министерство на земеделието
и храните
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за
условият а и реда за прилагане на

 Наредба за изменение и допълнение на
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родно събрание на 10 февруари 2011 г.
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Президент на републиката: Георги Първанов
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Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г.,
бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92,
95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102
от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102
от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 думите „класифицирана
информация, представляваща служебна тайна
и търговска тайна“ се заменят със „статис
тическа тайна по смисъла на чл. 25, ал. 1 от
Закона за статистиката“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 накрая се добавя „с из
ключение на цените по чл. 24а, ал. 5“.
§ 3. В чл. 6, ал. 3 се правят следните из
менения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. превоз на товари с моторни превозни
средства или състав от пътни превозни сред
ства с максимално допустима маса до 3,5
тона, с изключение на превозите, за които по
силата на международни договори, по които
Република България е страна, се изисква
разрешително;“.
2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съ
ответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „упълномощени“ се заменя
с „оправомощени“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. установяване на територията на Репуб
лика България.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Изискването за установяване по ал. 2,
т. 4 е изпълнено, когато търговецът е дейст
вително и трайно установен на територията
на Република България.“
§ 5. В чл. 7а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията съгласувано
с министъра на здравеопазването определя с
наредба условията и реда за провеждане на
предпътните медицински прегледи на вода
чите, извършващи обществени превози на
пътници и товари или превози за собствена
сметка.“
2. В ал. 4 думата „упълномощени“ се заменя
с „оправомощени“.
§ 6. В чл. 11, т. 1 се създава буква „е“:
„е) не са спазени сроковете за представяне
на документи за доказване на финансова ста
билност, указани в наредбата по чл. 7, ал. 3;“.
§ 7. В чл. 12б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. товари с моторни превозни средства
или състав от пътни превозни средства с
максимално допустима маса до 3,5 тона, с из
ключение на превозите, за които по силата на
международни договори, по които Република
България е страна, се изисква разрешително;“
б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
2. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Превоз на товари за собствена сметка
между два пункта на територията на Република
България не може да се извършва с моторни
превозни средства или състав от пътни пре
возни средства с допустима максимална маса
над 12 тона, освен ако лицето, за чиято сметка
се извършва превозът, притежава лиценз за
извършване на обществен превоз на товари.
(11) Лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят
писмено Изпълнителна агенция „Автомобил
на администрация“, че извършват превози за
собствена сметка на пътници или товари ед
нократно, не по-късно от деня на започването
на дейността по извършването на превозите.“
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 думите „и/или“ се заменят
с „и“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато маршрутът на линия от област
ните транспортни схеми съвпада с маршрута
на линия от републиканската транспортна
схема в две или повече спирки, между часо
вете на тръгване от тези спирки трябва да
има интервал.
(7) Интервалите между часовете на тръг
ване по ал. 6 и интервалите между часовете
на тръгване по линиите от републиканската
транспортна схема, които са от едно и също
направление, се определят с наредбата по
чл. 18.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
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„(2) Превозите по автобусни линии се
възлагат след проведена процедура по Закона
за концесиите или Закона за обществените
поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1370/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз
с железопътен и автомобилен транспорт и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96
и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от
3 декември 2007 г.), когато възложителят
предвижда компенсиране на превозвачите
за извършени разходи и/или им предоставя
изключителни права срещу изпълнението на
задължение за обществена услуга.
(3) Не се допуска възлагане на поръчки при
условията на чл. 5, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз
с железопътен и автомобилен транспорт и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 10. В чл. 23а съюзът „или“ се заменя с
„и/или“.
§ 11. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. (1) Специализираните, случайните
и превозите за собствена сметка на деца и/
или ученици се извършват от водачи, които
притежават най-малко две години професи
онален опит като водачи на автобус и са на
възраст не по-малка от 25 години.
(2) Специализираните, случайните и пре
возите за собствена сметка на деца и/или
ученици се извършват с автобуси, за които
има издадено удостоверение за преминат
допълнителен преглед за проверка на обо
рудването им.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава от
лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движе
нието по пътищата по реда на наредбата по
чл. 147, ал. 1 от същия закон.“
§ 12. Създава се чл. 23в:
„Чл. 23в. При извършване на специализира
ни, случайни и превози за собствена сметка на
деца и/или ученици възложителят на превоза,
съответно организаторът му, предприемат
мерки за осигуряване на безопасното им
качване и слизане от превозното средство.“
§ 13. В чл. 24, ал. 1 думите „5 места“ се
заменят със „седем места“.
§ 14. В чл. 24а се създават ал. 5 и 6:
„(5) Общинските съвети определят мак
сима лни цени за таксимет ров превоз на
пътници за един километър пробег по съ
ответната тарифа, валидни за територията
на съответната община, където е издадено
разрешението по ал. 1.
(6) Цените по ал. 5 се актуализират наймалко веднъж годишно.“
§ 15. Член 24б се изменя така:
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„Чл. 24б. Функционалните и технически
те изисквания, на които трябва да отговаря
фискалната памет на електронните таксиме
трови апарати, предназначени за регистрация
и контрол на оборота от услугите с леки ав
томобили за таксиметров превоз на пътници,
въвеждането є в експлоатация, регистрацията
и контролът върху техническото състояние
се определят с наредба от министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията и министъра на финансите.“
§ 16. В глава трета, раздел ІІ се създава
чл. 24в:
„Чл. 24в. Условията и редът за извършва
не на превоз на трудноподвижни лица със
специални превозни средства се определят
с наредба на министъра на транспорта, ин
формационните технологии и съобщенията.“
§ 17. В глава трета се създава раздел ІІІ
с чл. 24г:
„Раздел ІІІ
Превози с атракционна цел
Чл. 24г. Кметовете на общини определят
маршрута на движение на пътните превозни
средства и на съставите от пътни превозни
средства, с които се извършват превози с ат
ракционна цел на територията на съответните
общини, като съобразяват маршрутите им на
движение с утвърдената транспортна схема и
с изискванията за безопасност за движение
по пътищата.“
§ 18. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се допускат превози на товари от
чуждестранни превозвачи между два пунк
та на територията на Република България,
освен когато това е разрешено съгласно
международни договори, по които Република
България е страна, или когато тези превози
се извършват от превозвачи, регистрирани
в държави – членки на Европейския съюз,
които са отворили своя национален пазар за
такива превози за българските превозвачи.“
§ 19. В чл. 29б се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
съюзът „или“ се заменя с „и/или“, а след ду
мата „ученици“ се поставя запетая и се добавя
„осъществявани от български превозвачи“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Международните случайни превози
на деца и/или ученици, осъществявани от
български превозвачи, както и превозите
за собствена сметка на деца и/или ученици,
осъществявани с моторни превозни средства
с българска регистрация, се извършват от во
дачи, които притежават най-малко 2 години
професионален опит като водачи на автобус
и са на възраст не по-малка от 25 години.
(3) Превозите по ал. 2 се извършват с авто
буси, за които има издадено удостоверение за
преминат допълнителен преглед за проверка
на оборудването им.
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(4) Удостоверението по ал. 3 се издава от
лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движе
нието по пътищата по реда на наредбата по
чл. 147, ал. 1 от същия закон.“
§ 20. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Товародателят или лицето, което из
вършва товаренето, са длъжни да не допус
кат масата на натовареното пътно превозно
средство да надвишава допустимата макси
мална маса, отразена в свидетелството му за
регистрация.“
§ 21. В чл. 78, ал. 2 след думите „изречение
първо, букви“ се добавя „з“.
§ 22. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. (1) Лицето по чл. 6, ал. 1 и ръко
водителят на предприятие, извършващо пре
воз за собствена сметка, изготвят график за
работа за водачите, осъществяващи превози
на пътници по автобусни линии с моторни
превозни средства, които не попадат в обхвата
на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на Евро
пейската спогодба за работата на екипажите
на превозните средства, извършващи между
народни автомобилни превози (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (ДВ, бр. 99
от 1995 г.), наричана по-нататък „AETR“.
(2) Сведенията, които трябва да съдържат
графиците за работа на водачите, и сроковете
за тяхното съхранение се определят с наред
бата по чл. 89, ал. 1.“
§ 23. В чл. 89а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „при производителите
на тахографите, на които ще се извършва мон
таж или монтаж и ремонт, или упълномощени
от тях лица“ се заменят със „за извършване
на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи
в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕИО) № 3821/85“.
2. В ал. 4 т. 6 и 7 се изменят така:
„6. документи за преминато обучение на
сервизните техници за извършване на монтаж
или монтаж и ремонт на тахографи в съот
ветствие с изискванията на Регламент (ЕИО)
№ 3821/85, издадени от производителите на
тахографи или от лица, оправомощени от тях
или от компетентни органи на държавите
членки;
7. документи, удостоверяващи разполага
не с оборудване за проверка и калибриране
на тахографи в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕИО) № 3821/85, издадени от
лицата по т. 6.“
§ 24. В чл. 89б се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 89, ал. 4“ се
добавя „и на Регламент (ЕИО) № 3821/85“.
2. В т. 2 думите „чл. 91, ал. 7“ се заменят
с „чл. 91, ал. 9“.
§ 25. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 6 се изменя така:
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„6. да контролират състоянието на мате
риалната база и изпълнението на учебната
документация в курсове за обучение на водачи
за придобиване на начална квалификация и
за усъвършенстване на познанията им, орга
низирани по чл. 7в, ал. 1;“.
2. В ал. 5 думите „определен от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „до 30 на сто
от годишните средства за работна заплата“.
3. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ е администратор на 20 на сто
от приходите от събраните суми по влезлите
в сила наказателни постановления, с които
се налагат глоби или имуществени санкции.
Средствата се разходват за капитални вло
жения за подобряване на материалната база
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“.
(7) Средствата по ал. 5 и 6 се разходват
след одобрение от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по предложение на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
§ 26. Създава се чл. 91в:
„Чл. 91в. Превозвачите, ръководителите на
предприятия и лицата, извършващи превози
за собствена сметка, са длъжни да съхра
няват най-малко една година след тяхното
приключване и да предоставят за проверка
от контролните органи:
1. тахографските листове от аналогови
тахографи;
2. информацията, извлечена от паметта на
дигиталния тахограф и от картата на водача;
3. пътните листове.“
§ 27. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и
трето: „Когато на водач е съставен акт за
нарушение на регламент на европейските
институции, на този закон или на издадените
въз основа на него подзаконови нормативни
актове, контролният талон към свидетелството
му за управление се отнема и се връща след
изпълнение на задължението му по ал. 4.
Актът замества контролния талон за срок
до един месец от връчването му на водача.“
2. В ал. 2 думите „чл. 96, ал. 1, т. 11, 12
и 13, ал. 4 и 5“ се заменят с „чл. 96, ал. 4“.
3. В ал. 3 думите „и изпълнението на на
ложените наказания“ се заличават.
4. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Наложеното наказание „глоба“ се
заплаща в едномесечен срок от влизането в
сила на наказателното постановление.
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(5) Наказателното постановление, както
и решението или определението на съда при
обжалване заместват контролния талон към
свидетелството за управление за срок до един
месец от влизането им в сила.
(6) При заплащане на наложената глоба
отнетият контролен талон се връща на водача.“
§ 28. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „изис
кват“ се добавя „от регламент на европейските
институции“ и се поставя запетая;
б) в т. 1 думите „от 500 до“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Водач на моторно превозно средство,
който извършва обществен превоз или превоз
за собствена сметка на пътници и товари и
не представи в момента на проверката из
дадения лиценз, заверено копие на лиценз
на Общността, разрешението, документа за
регистрация или други документи, които се
изискват от регламент на европейските ин
ституции, от този закон или от подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, се
наказва с глоба 500 лв.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Водач, който откаже да му бъде из
вършена проверка от контролните органи, се
наказва с глоба 2000 лв.“
4. В ал. 5 съюзът „или“ се заменя с „и/
или“ и думите „през тъмната“ се заменят с
„извън периода на светлата“.
§ 29. В чл. 93а се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Който преотстъпи издадената му карта
за монтаж или ремонт на тахографи, ползва
чужда карта за монтаж или ремонт или не
изпълни задълженията си по чл. 89б, т. 3, се
наказва с глоба 3000 лв.
(3) За неизпълнение на задълженията по
чл. 89б, т. 1 или 2 наказанието е имуществена
санкция 5000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1, 2
или 3 наказанието е глоба или имуществена
санкция 10 000 лв.“
§ 30. Създават се чл. 93б – 93г:
„Чл. 93б. (1) Водач, който не спазва изис
кванията относно дневното време за управле
ние, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006
или в AETR, се наказва за превишаване на
дневното време за управление:
1. до 1 час – с глоба 100 лв.;
2. от 1 до 2 часа – с глоба 300 лв.;
3. над 2 часа – с глоба 1500 лв.
(2) Водач, който не спазва изискванията
относно седмичното време за управление,
определени в Регламент (ЕО) № 561/2006
или в AETR, се наказва за превишаване на
седмичното време за управление:
1. до 4 часа – с глоба 100 лв.;
2. от 4 до 14 часа – с глоба 500 лв.;
3. над 14 часа – с глоба 1500 лв.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

(3) Водач, който не спазва изискванията
относно общото време на управление през
всеки две последователни седмици, определени
в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR,
се наказва за превишаване на времето за
управление през всеки две последователни
седмици:
1. до 10 часа – с глоба 100 лв.;
2. от 10 до 22 часа и 30 минути – с глоба
500 лв.;
3. над 22 часа и 30 минути – с глоба 1500 лв.
(4) Водач, който не спазва изискванията
относно непрекъснатото време на управление,
определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или
в AETR, се наказва за неспазването им:
1. до 30 минути – с глоба 100 лв.;
2. от 30 до 90 минути – с глоба 300 лв.;
3. над 90 минути – с глоба 1500 лв.
(5) Водач, който не спазва изискванията
относно времето за прекъсване, определени
в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR,
се наказва за неспазването им:
1. до 15 минути – с глоба 50 лв.;
2. над 15 минути – с глоба 100 лв.
(6) Водач, който не спазва изискванията
относно нормалната дневна почивка, опре
делени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в
AETR, се наказва за намаляване на времето
за нормална дневна почивка:
1. до 1 час – с глоба 100 лв.;
2. от 1 до 2 часа и 30 минути – с глоба
300 лв.;
3. над 2 часа и 30 минути – с глоба 1500 лв.
(7) Водач, който не спазва изискванията
относно намалената дневна почивка, опре
делени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в
AETR, се наказва за намаляване на времето
за намалена дневна почивка:
1. до 1 час – с глоба 200 лв.;
2. от 1 до 2 часа – с глоба 500 лв.;
3. над 2 часа – с глоба 1500 лв.
(8) Водач, който не спазва изискванията
относно разделената дневна почивка, опре
делени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в
AETR, се наказва за намаляване времето на
втория период от разделената дневна почивка:
1. до 1 час – с глоба 100 лв.;
2. от 1 до 2 часа – с глоба 300 лв.;
3. над 2 часа – с глоба 1500 лв.
(9) Водач, който не спазва изискванията от
носно дневна почивка при екипно управление,
определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или
в AETR, се наказва за намаляване на времето
за дневна почивка при екипно управление:
1. до 1 час – с глоба 100 лв.;
2. от 1 до 2 часа – с глоба 300 лв.;
3. над 2 часа – с глоба 1500 лв.
(10) Водач, който не спазва изискванията
относно намалената седмична почивка, оп
ределени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в
AETR, се наказва за намаляване на времето
за намалена седмична почивка:
1. до 2 часа – с глоба 100 лв.;
2. от 2 до 4 часа – с глоба 200 лв.;
3. над 4 часа – с глоба 1000 лв.
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(11) Водач, който не спазва изискванията
относно нормалната седмична почивка, оп
ределени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в
AETR, се наказва за намаляване на времето
за нормална седмична почивка:
1. до 3 часа – с глоба 100 лв.;
2. от 3 до 9 часа и 30 минути – с глоба
200 лв.;
3. над 9 часа – с глоба 1000 лв.
Чл. 93в. (1) Водач, който управлява мотор
но превозно средство, оборудвано с тахограф,
който не функционира съгласно изискванията,
определени в Регламент (ЕИО) № 3821/85 или
в AETR, се наказва с глоба 500 лв.
(2) Водач, който управлява моторно превоз
но средство, оборудвано с дигитален тахограф,
и не спазва изискванията относно правилното
използване на картата на водача, определени
в Регламент (ЕИО) № 3821/85 или в AETR,
се наказва с глоба 500 лв.
(3) Водач, който при проверка от контрол
ните органи не представи разпечатки, поради
липса на хартия, се наказва с глоба 500 лв.
(4) Водач, който притежава повече от една
валидна карта на водача, се наказва с глоба
1500 лв.
(5) Водач, който използва карта на водача,
издадена на друго лице, се наказва с глоба
1500 лв.
(6) Водач, който използва повредена карта
на водача или карта с изтекъл срок, се наказва
с глоба 1500 лв.
(7) Водач, който използва замърсени или
повредени тахографски листа или карта на
водача с данни, които:
1. се четат, се наказва с глоба 100 лв.;
2. не се четат, се наказва с глоба 500 лв.
(8) Водач, който не е подал заявление за
замяна или анулиране на повредена, неиз
правна, изгубена или открадната карта на
водача в срока, определен в Регламент (ЕО)
№ 561/2006 или в AETR, се наказва с глоба
100 лв.
(9) Водач, който без разрешение изважда
от тахографа тахографски лист или картата
на водача, което:
1. оказва влияние на записването на съ
ответните данни, се наказва с глоба 1500 лв.;
2. не оказва влияние на записването на
съответните данни, се наказва с глоба 200 лв.
(10) Водач, който използва тахографски
лист или карта на водача за период, по-дълъг
от този, за който е предназначена, и това:
1. е довело до загуба на данни, се наказва
с глоба 1500 лв.;
2. не е довело до загуба на данни, се на
казва с глоба 200 лв.
(11) Водач, който не е въвел данните от
носно периодите на „друга работа“, „време
на разположение“, „прекъсване“ или „дневна
почивка“, когато няма възможност да използва
монтирания на превозното средство тахограф,
поради това че е извън превозното средство,
се наказва с глоба 1500 лв.
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(12) Водач, който при екипно управление
не е поставил тахографския лист или картата
на водача в правилното гнездо на тахографа,
се наказва с глоба 1500 лв.
(13) Водач, който не е осигурил записа
ното на тахографския лист часово време да
съответства на официалното време в страната
на регистрация на превозното средство, се
наказва с глоба 200 лв.
(14) Водач, който не използва правилно
превключващия механизъм на тахографа, се
наказва с глоба 500 лв.
(15) Водач, който не е попълнил на та
хографския лист:
1. собственото име или фамилията си, се
наказва с глоба 100 лв.;
2. датата на започване или на приключване
използването на тахографския лист, се наказва
с глоба 500 лв.;
3. мястото на започване или на приключ
ване използването на тахографския лист, се
наказва с глоба 500 лв.;
4. регистрационния номер на превозното
средство, се наказва с глоба 500 лв.;
5. показанието на километропоказателя
на превозното средство в началото на из
ползването на тахографския лист, се наказва
с глоба 500 лв.;
6. показанието на километропоказателя на
превозното средство в края на използването на
тахографския лист, се наказва с глоба 500 лв.;
7. часа на смяна на превозното средство,
се наказва с глоба 100 лв.
(16) Водач на превозно средство, оборуд
вано с дигитален тахограф, който не е въвел
символа на страната, в която е започнал и
завършил дневното време на управление, се
наказва с глоба 100 лв.
(17) Наказва се с глоба 1500 лв. водач,
който при проверка от контролните органи
не представи:
1. тахографските листа от текущия ден и
тези от предходните 28 календарни дни;
2. картата на водача (ако притежава такава),
както и записите от нея;
3. ръчните записи и разпечатките, на
правени през текущия ден и предходните 28
календарни дни.
(18) Водач, който подправи, укрие или
унищожи данни, записани в тахографския
лист или съхранени в дигиталния тахограф
или в картата на водача, или на разпечат
ките от дигиталния тахограф, се наказва с
глоба 1500 лв.
(19) Водач, който манипулира тахографа,
тахографския лист или картата на водача и
това може да доведе до подправяне на данните,
се наказва с глоба 1500 лв.
(20) Водач, който управлява превозно сред
ство с монтирано устройство за подправяне
на данните, записани в тахографския лист
или съхранени в дигиталния тахограф или в
картата на водача, или на разпечатките от ди
гиталния тахограф, се наказва с глоба 1500 лв.
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(21) Водач, който за периода, през който
тахографът е бил неизправен или не е бил
годен за експлоатация:
1. не е въвел всички данни за този период,
се наказва с глоба 1500 лв.;
2. не е попълнил номера на картата на
водача и/или имената си, и/или номера на
свидетелството си за управление на моторно
превозно средство, се наказва с глоба 1500 лв.;
3. не е поставил подписа си, се наказва с
глоба 100 лв.
(22) Водач, който в случай на загуба или
кражба на картата на водача не е подал офи
циално уведомление до компетентните органи
в страната, в която е настъпило събитието,
се наказва с глоба 500 лв.
(23) Водач, който извършва обществен
превоз или превоз за собствена сметка на
пътници или товари с моторни превозни
средства, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕИО) № 3821/85 или на AETR, които не са
оборудвани с тахограф или монтираните на
моторните превозните средства тахографи не
са от одобрен тип, се наказва с глоба 1500 лв.
(24) За нарушения на водача, свързани с
неправилното използване на тахографските
листа или картата на водача, за които не е
предвидено друго наказание, се налага глоба
500 лв.
Чл. 93г. (1) На превозвач или на лице по
чл. 12б, ал. 1, извършващо превози за собст
вена сметка на пътници или товари, които
дават на водачите допълнителни възнагражде
ния под формата на премии или добавки към
заплатата, свързани с изминатото разстояние
или с количеството превозени товари, и това
води до застрашаване безопасността на дви
жението и/или нарушаване изискванията на
Регламент (ЕО) № 561/2006 или на AETR, се
налага имуществена санкция 3000 лв.
(2) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които не са осигурили извличането
на всички данни от тахографа или от картата
на водача, се налага имуществена санкция
3000 лв.
(3) На превозвач или на лице по чл. 12б,
ал. 1, извършващо превози за собствена смет
ка, които не спазват минималната възраст за
придружител на водача, определена в член 5,
т. 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006, се налага
имуществена санкция 1500 лв.“
§ 31. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 500 до 1000 лв.“ се
заменят със „700 лв.“.
2. В ал. 2 след думата „глоба“ се добавя
„или с имуществена санкция“, а думите „от
1000 до 2000 лв.“ се заменят с „1500 лв.“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Който извършва таксиметров превоз
по цена за километър пробег над максимално
определената от общинския съвет за терито
рията на съответната община, се наказва с
глоба или с имуществена санкция 3000 лв. и
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автомобилът се отписва от списъка с данни
за автомобилите към удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметров
превоз.“
§ 32. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наказва се с глоба 500 лв. водач на
моторно превозно средство, което:
1. не е оборудвано с таксиметров апарат
или с ограничител на скоростта;
2. е с повреден таксиметров апарат или
ограничител на скоростта;
3. е с невключен таксиметров апарат;
4. е с разпломбиран таксиметров апарат.“
2. В ал. 3 след думите „3000 лв.“ се поставя
запетая и се добавя „а автомобилът се отпис
ва от списъка с данни за автомобилите към
удостоверението за регистрация за извършване
на таксиметров превоз на пътници.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Наказанията по ал. 1 се налагат и на
водач, който промени показанията на такси
метров апарат.“
§ 33. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след съюза „или“ се
добавя „с“, а думите „от 1500 до“ се заличават;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „или с моторно превозно средство,
водачът на което не е снабден със заверено
копие на лиценз на Общността“;
в) в т. 3 думата „ползва“ се заменя с „до
пусне извършването на превоз без редовно
издадено или с“;
г) точки 5, 6 и 7 се отменят;
д) в т. 8 накрая се добавя „или за която не
притежава валидно маршрутно разписание“;
е) точки 9, 10, 11, 12 и 13 се отменят.
2. В ал. 2 думите „от 3000 до 6000 лв.“ се
заменят с „5000 лв.“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „от 3000 до 10 000 лв.“ се
заменят с „5000 лв.“;
б) в т. 2 думите „от 10 000 до 20 000 лв.“
се заменят с „15 000 лв.“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция 1500 лв., който допусне извършването
на превоз с моторно превозно средство, което
не е оборудвано с ограничител на скоростта
или с таксиметров апарат.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 34. В чл. 96а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „извърши“ се заменя с
„разпореди или допусне извършването на“, а
думите „от 3000 до 10 000 лв.“ се заменят с
„5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 10 000 до 20 000 лв.“
се заменят с „15 000 лв.“.
3. Създава се ал. 3:
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„(3) Водач на моторно превозно средство,
който извършва превоз на пътници по ав
тобусна линия под формата на случаен или
специализиран превоз или превоз за собствена
сметка, се наказва с глоба 500 лв.“
§ 35. В чл. 96б се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „деца или“ се заменят
с „деца и/или“, а думите „през тъмната“ се
заменят с „извън периода на светлата“.
2. Създават се ал. 3 – 7:
„(3) Възложителят на превоза, съответно
организаторът, който не осигури безопасното
качване и слизане от превозното средство на
деца и/или ученици при извършване на специ
ализирани, случайни и превози за собствена
сметка, се наказва с глоба или с имуществена
санкция 5000 лв.
(4) Който допусне или разпореди извърш
ването на специализиран, случаен или превоз
за собствена сметка на деца и/или ученици
с водачи, чиято възраст е по-малка от 25 го
дини, или с водачи, които не отговарят на
изискването за 2 години професионален опит,
се наказва с имуществена санкция 10 000 лв.
(5) Наказва се с имуществена санкция
10 000 лв., който допусне или разпореди из
вършването на специализиран, случаен или
превоз за собствена сметка на деца и/или
ученици с автобуси, за които няма издадено
удостоверение за категоризация по системата
за международна класификация на автобу
сите за туризъм на Международния съюз по
автомобилен транспорт (IRU) и/или удосто
верение за преминат допълнителен преглед
за проверка на оборудването им.
(6) При повторно нарушение по ал. 3 гло
бата или имуществената санкция е 10 000 лв.
(7) При повторно нарушение по ал. 4 или
5 се налага имуществена санкция 20 000 лв.
и се отнема лицензът.“
§ 36. Създава се чл. 96в:
„Чл. 96в. (1) Който допусне или разпореди
извършването на превоз на товари за собствена
сметка с моторни превозни средства или със
тави от пътни превозни средства с допустима
максимална маса над 12 тона, се наказва с
глоба или с имуществена санкция 1500 лв.
(2) За неизпълнение на задълженията по
чл. 12б, ал. 11 наказанието е глоба или иму
ществена санкция в размер 500 лв.“
§ 37. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „автосервизите“ се зали
чава, след думата „глоба“ се добавя „или с
имуществена санкция“, а думите „до 10 000“
се заличават.
2. В ал. 2 след думата „глоба“ се добавя
„или имуществена санкция“, а думите „до
20 000“ се заличават.
§ 38. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) Наказва се с глоба или с иму
ществена санкция 5000 лв., който извършва
обучение на водачи за придобиване на начална

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

квалификация или за усъвършенстване на
познанията им без удостоверение за регис
трация по чл. 7в, ал. 1.
(2) Наказва се с глоба или с имуществе
на санкция 3000 лв., който не осигури на
контролните органи по чл. 91 възможност
за проверка на материалната база, както и
ако не им предостави за проверка цялата
документация, свързана с извършването на
обучението на водачи за придобиване на на
чална квалификация и за усъвършенстване
на познанията им.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извър
шено повторно, наказанието е глоба или
имуществена санкция 5000 лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция 3000 лв. лице по чл. 7в, ал. 1, което:
1. разпореди или допусне провеждането на
обучението на водачи за придобиване на на
чална квалификация или за усъвършенстване
на познанията им в нарушение на условията
и реда, определени в учебната документация
и в наредбата по чл. 7б, ал. 5;
2. разпореди или допусне извършването на
обучение на водачи за придобиване на начал
на квалификация или за усъвършенстване на
познанията им:
а) в помещение, което не отговаря на
изискванията, определени в наредбата по
чл. 7б, ал. 5;
б) с моторно превозно средство, което
не отговаря на изискванията, определени в
наредбата по чл. 7б, ал. 5;
в) с преподавател, който не отговаря на
изискванията, определени в наредбата по
чл. 7б, ал. 5;
г) на учебна площадка, която не отговаря
на изискванията, определени в наредбата по
чл. 7б, ал. 5.
(5) За повторно нарушение по ал. 4 нака
занието е глоба или имуществена санкция
5000 лв. и отнемане на издаденото удостове
рение за регистрация.
(6) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция 1000 лв. лице по чл. 7в, ал. 1, полу
чило удостоверение за регистрация, което:
1. не осигури воденето на регистъра на
водачите за придобиване на начална квалифи
кация или за усъвършенстване на познанията
им и на документацията в съответствие с
изискванията на учебната документация по
чл. 7б, ал. 3;
2. неправилно съхран ява регист ъра за
вписване на водачи за придобиване на на
чална квалификация и за усъвършенстване
на познанията им, в резултат на което е
настъпила загуба, кражба или унищожаване
на регистъра.
(7) Наказва се с глоба 1500 лв. преподавател
по теоретично и/или практическо обучение на
водачи за придобиване на начална квалифи
кация или за усъвършенстване на познанията
им, който при провеждане на обучението:
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1. не спазва изискванията на учебната доку
ментация за обучение на водачи за придобиване
на начална квалификация или за усъвършенст
ване на познанията им по чл. 7б, ал. 5;
2. допуска нарушение при воденето на
документите;
3. не вписва своевременно данните в до
кументите;
4. нарушава определената дневна натова
реност на преподавателите;
5. допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното
обучение;
в) продължителността на учебните часове.
(8) Който наруши изискванията за провеж
дане на обучение на водачи за придобиване на
начална квалификация или за усъвършенстване
на познанията им и изискванията при водене
на свързаната с тях документация, за които
не е предвидено друго наказание, се наказва
с глоба или с имуществена санкция 500 лв.“
§ 39. Създава се чл. 98а:
„Чл. 98а. (1) Наказва се с глоба или с иму
ществена санкция 5000 лв., който извършва
обучение на водачи на моторни превозни
средства за превоз на опасни товари или
на консултанти по безопасността при пре
возите на опасни товари без разрешение по
чл. 14а, ал. 1.
(2) Наказва се с глоба или с имуществе
на санкция 3000 лв., който не осигури на
контролните органи по чл. 91 възможност
за проверка на материалната база, както и
ако не им предостави за проверка цялата
документация, свързана с извършването на
обучението на водачи на моторни превозни
средства за превоз на опасни товари или на
консултанти по безопасността при превозите
на опасни товари.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извър
шено повторно, наказанието е глоба или
имуществена санкция 5000 лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция 5000 лв. и отнемане на издаденото
разрешение по чл. 14а, ал. 1 лице, което:
1. разпореди или допусне провеждането на
обучението на водачи на моторни превозни
средства за превоз на опасни товари или на
консултанти по безопасността при превозите
на опасни товари в нарушение на условията
и реда, определени в учебната документация
по чл. 14а, ал. 2 и в наредбата по чл. 14, ал. 1;
2. разпореди или допусне извършването
на обучение на водачи на моторни превозни
средства за превоз на опасни товари или на
консултанти по безопасността при превозите
на опасни товари:
а) в помещение, което не отговаря на
изискванията, определени в наредбата по
чл. 7б, ал. 5;
б) с преподавател, който не отговаря на
изискванията, определени в наредбата по
чл. 7б, ал. 5;
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в) учебни помагала, които не отговарят
на изискванията, определени в наредбата по
чл. 7б, ал. 5.
(5) Наказва се с глоба 1500 лв. преподавател
за обучение на водачи на моторни превозни
средства за превоз на опасни товари или на
консултанти по безопасността при превозите
на опасни товари, който при провеждане на
обучението:
1. не спазва изискванията на учебната
документация по чл. 14а, ал. 2;
2. допуска нарушение при воденето на
документите;
3. не вписва своевременно данните в до
кументите;
4. нарушава определената дневна натова
реност на преподавателите;
5. допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното
обучение;
в) продължителността на учебните часове.
(6) Който наруши изискванията за про
веждане на обучение на водачи на моторни
превозни средства за превоз на опасни товари
или на консултанти по безопасността при
превозите на опасни товари и изискванията
при водене на свързаната с тях документация,
за които не е предвидено друго наказание,
се наказва с глоба или с имуществена санк
ция 500 лв.“
§ 40. Създава се чл. 98б:
„Чл. 98б. Товародателят или лице, което
извършва товаренето, които допуснат масата
или натоварването на ос на пътно превозно
средство да надвиши допустимата максимална
маса, отразена в свидетелството му за регис
трация, се наказва:
1. при надвишаване с до един тон – с глоба
или с имуществена санкция 500 лв.;
2. при надвишаване с повече от един тон
до пет тона – с глоба или с имуществена
санкция 1500 лв.;
3. при надвишаване с повече от пет тона – с
глоба или с имуществена санкция 5000 лв.“
§ 41. В чл. 99 след думата „глоба“ се добавя
„или с имуществена санкция“, а думите „от
1000 до 3000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“.
§ 42. В чл. 100 думите „от 1000 до 5000 лв.“
се заменят с „3000 лв.“.
§ 43. В чл. 101 думите „от 5 до 20 лв.“ се
заменят с „10 лв.“, думите „от 20 до 50 лв.“ се
заменят с „30 лв.“ и думите „от 200 до 500 лв.“
се заменят с „300 лв.“.
§ 44. В чл. 102 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 300 до 1000 лв.“ се
заменят с „500 лв.“.
2. В ал. 2 след думата „който“ се добавя
„не е осигурил или“, а думите „от 500 до“ се
заличават.
3. В ал. 4 думите „от 200 до 400 лв.“ се
заменят с „300 лв.“.
4. Създава се ал. 5:
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„(5) На превозвач, който не разпореди или
не осигури моторното му превозно средство
за обществен превоз по автобусни линии да
спира на определените спирки, включително
в автогарите и автоспирките, се налага иму
ществена санкция 500 лв.“
§ 45. Член 103 се изменя така:
„Чл. 103. (1) Налага се имуществена санк
ция 3000 лв. на всеки, който разпореди или
допусне извършването на превоз на опасни
товари в нарушение на изискванията на Евро
пейската спогодба за превоз на опасни товари
по шосе (ADR).
(2) Наказва се с глоба 3000 лв. водач, който
извършва превоз на опасни товари:
1. с пътно превозно средство, на което
видът, конструктивното или допълнителното
оборудване не отговарят на изискванията
на ADR;
2. с пътно превозно средство с регистрация
в Република България, за което няма издадено
от Изпълнителната агенция „Автомобилна
администрация“ удостоверение за одобрение
на пътни превозни средства, превозващи оп
ределени опасни товари;
3. с пътно превозно средство с регистрация
извън Република България, за което няма
издадено от компетентен орган по ADR на
съответната страна по регистрация удостовере
ние за одобрение на пътни превозни средства,
превозващи определени опасни товари;
4. с пътно превозно средство, което не е
предназначено за товара, който превозва;
5. със състав от пътни превозни средства
с повече от едно ремарке;
6. без да е снабден с необходимите за пре
возвания товар писмени инструкции;
7. които са забранени за превоз съгласно
ADR;
8. без валидно свидетелство за превоз на
опасни товари.
(3) Наказва се с глоба 1000 лв. водач, който
извършва превоз на опасни товари:
1. с повредена или неуплътнена цистерна
или опаковка;
2. с пътно превозно средство, което не е обо
рудвано с противопожарни средства съгласно
изискванията на ADR или те са неизправни;
3. с пътно превозно средство, което не е
маркирано или етикетирано в съответствие
с изискванията на ADR;
4. в опаковки без маркировки или етикети
за опасност съгласно изискванията на ADR.“
§ 46. В чл. 104 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „от 500 до 1500 лв.“ се заменят с
„1000 лв.“.
2. Създават се ал. 2 – 13:
„(2) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които допуснат или разпоредят из
вършването на обществен превоз или превоз
за собствена сметка с моторни превозни
средства, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕИО) № 3821/85 или на AETR, които не са
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оборудвани с тахограф или монтираните на
моторните превозните средства тахографи не
са от одобрен тип, се налага имуществена
санкция 5000 лв.
(3) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които не са осигурили правилното
функциониране на тахографа, се налага иму
ществена санкция 3000 лв.
(4) На превозвач или на лице по чл. 12б,
ал. 1, извършващо превози за собствена смет
ка, които разпоредят или допуснат извършване
на превоз на пътници или товари с моторно
превозно средство, оборудвано с дигитален
тахограф, от водач, който не притежава карта
на водача, се налага имуществена санкция
3000 лв.
(5) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които не са осигурили на водача не
обходимата информация съгласно Регламент
(ЕИО) № 3821/85, Регламент (ЕО) № 561/2006
или AETR, се налага имуществена санкция
2000 лв.
(6) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които не са осигурили на водачите
достатъчен брой тахографски листа и/или
тахографските листа не са от одобрен тип, се
налага имуществена санкция 3000 лв.
(7) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които не съхраняват тахографските
листа, разпечатките и извлечените данни от
дигиталния тахограф или картата на водача
за период 365 дни или отказват да ги предос
тавят за проверка от контролните органи, се
налага имуществена санкция 5000 лв.
(8) На превозвач или на лице по чл. 12б,
ал. 1, извършващо превози за собствена смет
ка, които подправят, укрият или унищожат
данни, записани в тахографския лист, съх
ранени в дигиталния тахограф, в картата на
водача или на разпечатките от дигиталния
тахограф, се налага имуществена санкция
3000 лв.
(9) На превозвач или на лице по чл. 12б,
ал. 1, извършващо превози за собствена смет
ка, които манипулират тахографа, тахограф
ския лист или картата на водача, което може
да доведе до подправяне на данните, се налага
имуществена санкция 1500 лв.
(10) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, в чието превозно средство е устано
вено монтирано устройство за подправяне
на данните, записани в тахографския лист,
съхранени в дигиталния тахограф, в картата
на водача или на разпечатките от дигиталния
тахограф, се налага имуществена санкция
5000 лв.
(11) На превозвач или на лице по чл. 12б,
ал. 1, извършващо превози за собствена смет
ка, които не осигурят на водачите достатъчно
количество налична хартия за разпечатки, се
налага имуществена санкция 1000 лв.
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(12) На превозвач или на лице по чл. 12б,
а л. 1, извършващо п ревози за собст вена
сметка, които не са осигурили поправката
на тахографа от одобрен сервиз или тя не е
извършена на пътя, когато в рамките на 7 дни
от откриване на неизправността на тахографа
превозното средство не може да се върне в
предприятието, се налага имуществена санк
ция 3000 лв.
(13) Когато нарушението по ал. 1, 2, 4, 7 – 10
и 12 е извършено повторно, наказанието е
имуществена санкция 8000 лв. и отнемане на
лиценза за извършване на превоз на пътници
или товари на територията на Република Бъл
гария или на лиценза на Общността.“
§ 47. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) За нарушения на този закон
и на подзаконовите нормативни актове, из
дадени въз основа на него, с изключение на
изискванията за превоз на опасни товари,
за които не е предвидено друго наказание,
се налага наказание глоба или имуществена
санкция 200 лв.
(2) За нарушения на изискванията за превоз
на опасни товари, за които не е предвидено
друго наказание, се налага глоба или иму
ществена санкция 500 лв.“
§ 48. Член 106а се изменя така:
„Чл. 106а. (1) За преустановяване на админи
стративните нарушения се прилагат следните
принудителни административни мерки:
1. спиране от движение за срок 6 месеца и
определяне мястото за домуване на моторно
превозно средство, с което се извършва об
ществен превоз на пътници или товари, без
за него да има издадено заверено копие от
лиценз на Общността или удостоверение за
обществен превоз на пътници или товари, или
не е включено в списък към удостоверение за
регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници;
2. спиране от движение за срок 12 месеца
и определяне мястото за домуване на мотор
но превозно средство, с което повторно се
извършва обществен превоз на пътници или
товари, без за него да има издадено заверено
копие от лиценз на Общността или удосто
верение за обществен превоз на пътници
или товари, или не е включено в списък към
удостоверение за регистрация за извършване
на таксиметров превоз на пътници;
3. временно спиране от движение на мо
торно превозно средство, с което се извършва:
а) международен превоз на пътници или
товари, когато превозът се извършва без
разрешително, което се изисква по силата на
двустранни международни договори, по които
Република България е страна – до заплаща
нето на наложената глоба за извършеното
нарушение и издаване на съответно българско
разрешително в граничен пункт или на друго
място на територията на Република България;
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б) обществен превоз на пътници по автобус
ни линии под формата на случаен превоз – до
заплащане на парична гаранция или до за
плащане на наложената с наказателно поста
новление глоба за извършеното нарушение;
в) международен превоз на товари, когато
превозното средство се управлява от водач,
гражданин на държава, която не е членка
на Европейския съюз, който не отговаря на
изискванията на чл. 7а, ал. 4 – до заплащане
на парична гаранция или до заплащане на
наложената с наказателно постановление глоба
за извършеното нарушение и осигуряването на
водач, който е гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, или отговаря на изис
кванията на чл. 7, ал. 4;
г) превоз на пътници или товари, когато
нарушителят няма постоянен адрес на терито
рията на Република България – до заплащане
на наложената с наказателното постановление
глоба за извършеното нарушение;
4. временно отнемане на свидетелството за
управление на моторно превозно средство на
водач, който е нарушил правилата за времето
за управление, прекъсване на управлението
или почивка – докато не бъде ползвано вре
мето за прекъсване или почивка;
5. временно отнемане на свидетелство за
управление на моторно превозно средство на
водач, който не е изпълнил задължението си по
чл. 92, ал. 4 – до изпълнение на задължението
за заплащане на наложената с наказателното
постановление глоба.
(2) Налагането на принудителните адми
нистративни мерки по ал. 1 се осъществява
от органите по контрол чрез:
1. сваляне на предната табела с регис
трационен номер и отнемането є заедно с
документа, удостоверяващ регистрацията на
превозното средство, в случаите по ал. 1, т. 1,
2 и т. 3, букви „б“ и „в“;
2. сваляне на предната табела с регис
трационен номер и отнемането є заедно с
документа, удостоверяващ регистрацията на
превозното средство, и свързаните с извърш
вания превоз документи – в случаите по ал. 1,
т. 3, букви „а“ и „г“;
3. от немане на сви детелст вото за у п
равление на моторно превозно средство и
контролния талон към него – в случаите по
ал. 1, т. 4 и 5;
4. определяне на най-близкия платен ох
раняем паркинг като място за домуване на
спряното от движение превозно средство; раз
ходите във връзка с домуването на превозното
средство на определения платен охраняем
паркинг са за сметка на водача, извършил
превоза, като превозното средство се задържа
до заплащането на тези разходи.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 – 3 регистра
ционната табела и посочените документи се
изземват със съставянето на акта за устано
вяване на административно нарушение.
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(4) Размерът на паричната гаранция се
определя със заповедта по чл. 107, ал. 1 и не
може да бъде по-голям от максималния раз
мер на глобата, предвидена за извършеното
нарушение.
(5) След приключване на административ
нонаказателното производство:
1. внесената парична гаранция се прехвър
ля от набирателната в транзитната сметка на
републиканския бюджет – когато размерът
на наложената с влязло в сила наказателно
постановление глоба е по-голям или равен
на размера на внесената гаранция;
2. частта от внесената парична гаранция,
равностойна на наложената глоба, се прех
върля от набирателната в транзитната сметка
на републиканския бюджет, а разликата се
превежда по посочена от нарушителя банко
ва сметка – когато размерът на наложената
с влязло в сила наказателно постановление
глоба е по-малък от размера на внесената
парична гаранция;
3. внесената парична гаранция се пре
вежда по посочена от нарушителя банкова
сметка – при отмяна на наказателното поста
новление с влязло в сила съдебно решение.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 собствени
кът на моторното превозно средство може да
отведе същото от паркинга, определен като
място за домуване, след заплащане на нало
жената с влязло в сила наказателно постано
вление глоба и осигуряване на репатриращ
автомобил.“
§ 49. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 37, 38 и 39:
„37. „Превоз на деца и/или ученици“ е
превоз на предварително съставена група
от деца и/или ученици с най-малко един
придружител. Група с повече от 10 деца и/
или ученици трябва да е с най-малко двама
придружители.
38. „Изключително право“, „компенсация
за обществена услуга“ и „задължение за из
вършване на обществена услуга“ са понятия
по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007
на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2007 г. относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен
и автомобилен транспорт и за отмяна на ре
гламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70
на Съвета.
39. „Направление“ е съвкупност от авто
бусни линии с най-малко две общи спирки
и с дължина на участъка между тези спирки
най-малко 30 на сто от дължината на всяка
от линиите.“
§ 50. Параграф 42 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за автомобилните
превози (ДВ, бр. 85 от 2006 г.) се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 51. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 яну
ари 2009 г. за изменение на Приложение III
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към Директива 2006/22/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно минималните
условия за изпълнение на регламенти (ЕИО)
№ 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от
носно социалното законодателство, свързано
с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ,
L 29/45 от 31 януари 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 12б,
ал. 1, т. 2 се прилагат до 4 декември 2011 г.
§ 53. Разпоредбите на § 3 относно чл. 6,
ал. 3, т. 2 и на § 4 относно чл. 7 влизат в сила
от 4 декември 2011 г.
§ 54. Разпоредбата на § 7 относно чл. 12б,
ал. 1, т. 3 влиза в сила от 4 декември 2011 г.,
а относно чл. 12б, ал. 10 влиза в сила два
месеца след деня на обнародването на закона
в „Държавен вестник“.
§ 55. (1) Разпоредбата на § 8 относно чл. 17,
ал. 6 и 7 влиза в сила от 1 януари 2013 г.
(2) До 1 януари 2013 г. в републиканската
транспортна схема не се включват нови ав
тобусни линии.
(3) Договорите за възлагане на обществени
превози на пътници по автобусни линии по
действащата към датата на влизане в сила на
този закон републиканска транспортна схема
след влизането в сила на закона се сключват
със срок не по-дълъг от 31 декември 2012 г.
(4) Сключените договори, с които е въз
ложено задължение за обществена услуга до
3 декември 2009 г., остават в сила при условията
на чл. 8, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1370/2007
на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2007 г. относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен
и автомобилен транспорт и за отмяна на ре
гламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70
на Съвета.
§ 56. Разпоредбите на § 11 относно чл. 23б,
ал. 2 и 3 и § 19 относно чл. 29б, ал. 3 и 4
влизат в сила от 1 януари 2012 г.
§ 57. Разпоредбата на § 14 относно чл. 24а,
ал. 5 и 6 влиза в сила три месеца след деня
на обнародването на закона в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 10 февруари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2247

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда
и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл
гария и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Вяра Димитрова Петрова от Пар
ламентарната група на ПП ГЕРБ за член на
Комисията по труда и социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 18 февруари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2485

РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през
месец март 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 74
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 38, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Народното събрание не заседава на 2 март
2011 г.
2. Народното събрание да проведе извънред
ни пленарни заседания на 15 и 19 март 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 23 февруари 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2550

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 24
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Мартин Клепетко – из
вънреден и пълномощен посланик на Чешка
та република в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги за развитието на българочешките отношения и по повод окончателното
му отпътуване от страната.
Издаден в София на 11 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2325
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Правилник за изменение на Правилника за
безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
(ДВ, бр. 21 от 2005 г.)
§ 1. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Инструктажите за безопасност при
работа по електрообзавеждането се извършват
съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2
от 2009 г. за условията и реда за провежда
нето на периодично обучение и инструктаж
на работниците и служителите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.;
попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.).“
§ 2. Членове 32 – 37 се отменят.
§ 3. В чл. 80, ал. 1, т. 4 и чл. 82, ал. 1, т. 2
думите „целеви инструктаж“ се заменят с
„извънреден инструктаж“.
§ 4. Член 123 се изменя така:
„Чл. 123. Работите, извършвани по реда на
текущата експлоатация, са постоянно разре
шени и за тях не се изискват допълнителни
указания и нареждания.“
§ 5. Точка 14 на § 1 от допълнителната
разпоредба се отменя.
§ 6. Точка 19 на § 1 от допълнителната
разпоредба се изменя така:
„19. „Работа по реда на текущата експло
атация“ е постоянно разрешена работа по
утвърден списък, за която не се изискват
допълнителни указания и нареждания.“
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма:
Тр. Трайков
Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов
2286

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за условията и реда за
издаване на разрешителни за внос и износ на
наркотични вещества и техните препарати
(обн., ДВ, бр. 11 от 2001 г.; изм., бр. 98 от
2005 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „чл. 32 ЗКНВП“
се заменят с „чл. 32 и 35 ЗКНВП“.
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§ 2. В чл. 3 думите „Националната служ
ба по наркотичните вещества (НСлНВ)“ се
заменят с „дирекция „Наркотични вещества“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, кандидатстващи за разреши
телно за внос или износ по чл. 3, представят
в Министерството на здравеопазването след
ните документи:
1. заявление по образец съгласно прило
жение № 1;
2. проформа фактура.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата, кандидатстващи за разреши
телно за внос или износ по чл. 3 за ветери
нарномедицински цели, представят и копие
от лицензията по чл. 35, ал. 1 ЗКНВП.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „чл. 17, ал. 5 от Закона за лекарствата
и аптеките в хуманната медицина“ се заменят
с „чл. 26, ал. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „заверено“ се заличава, а след думата
„изпитване“ се добавя „и положително ста
новище от съответната комисия по етика“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „чл. 32“ се заменят с „чл. 33, ал. 1 от“.
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. митническите учреждения и кодовете
на митническите учреждения, през които ще
бъдат внесени или изнесени наркотичните
вещества и техни препарати и където ще се
осъществи тяхното митническо оформяне,
в случаите на внос и износ от и за трета
държава;“.
2. В ал. 2 думата „страна“ се заменя с
„държава“.
§ 5. В заглавието на раздел III думата
„митническото“ се заличава.
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) В случаите на внос от дър
жава – членка на Европейския съюз (ЕС),
разрешителното се издава в три екземпляра.
(2) Първият екземпляр се съхранява в
дирекция „Наркотични вещества“. Вторият
екземпляр се връчва на вносителя или на
изрично упълномощено от него лице с цел
изпращане на износителя за издаване на раз
решително за износ от държавата износител.
(3) Ди рек ц и я „Нарко т и ч н и вещес т ва“
изпраща третия екземпляр на инспектора
по наркотичните вещества от съответната
регионална здравна инспекция (РЗИ).“
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§ 7. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) В случаите на внос от трета
държава разрешителното се издава в пет
екземпляра.
(2) Първият екземпляр се съхранява в
дирекция „Наркотични вещества“. Вторият и
третият екземпляр се връчват на вносителя
или на изрично упълномощено от него лице.
Вносителят изпраща втория екземпляр на
износителя с цел издаване на разрешително
за износ от държавата износител. Третият
екземпляр служи за оформяне на вноса в
митническото учреждение.
(3) Дирекция „Наркотични вещества“ из
праща четвъртия екземпляр на инспектора по
наркотичните вещества от съответната РЗИ и
петия – на входното митническо учреждение.“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При внос на наркотични вещества
и техните препарати от държава – членка на
ЕС, инспекторът по наркотични вещества от
съответната РЗИ извършва проверка на място
при вносителя.
(2) Проверката по ал. 1 приключва със
заверка на количествата наркотични вещества
и техни препарати, на номера на единния
административен документ, както и с поста
вяне на подпис и печат върху екземпляра на
разрешителното.
(3) При внос на наркотични вещества и тех
ните препарати от трета държава се извършва
проверка в митническите учреждения, където
се извършват митническите формалности, след
въвеждането им на митническата територия
на страната.
(4) В проверката по ал. 3 участва инспектор
по наркотични вещества от съответната РЗИ.
(5) След едновременното допускане за
свободно обращение и крайна употреба на
веществата по ал. 3 инспекторът по нарко
тични вещества и митническият инспектор
заверяват извършената проверка. Заверката
включва посочване на количествата нарко
тични вещества и техните препарати, които
се внасят, номера на единния администрати
вен документ, както и поставяне на подпис
и печат върху третия и четвъртия екземпляр
на разрешителното. Третият екземпляр се
съхранява в митническото учреждение.
(6) Вносителите уведомяват инспекторите
по наркотичните вещества за датата и часа
на извършването на проверките по ал. 1 и 3
най-малко един работен ден предварително.
(7) В случай че е започнала процедура по
износ в срока на валидност на разрешителното за внос, но не е довършена, в срок до 5
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календарни дни след срока на валидност на
разрешителното за внос могат да се извършат
митническите формалности и заверките.
(8) Инспекторът по наркотични вещества
в срок 10 дни след края на всеки месец из
праща в дирекция „Наркотични вещества“
заверените екземпляри на разрешителните.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) В случаите на износ за държа
ва – членка на ЕС, разрешителното се издава
в четири екземпляра.
(2) Първият екземпляр се съхранява в
дирекция „Наркотични вещества“. Вторият
екземпляр се изпраща на компетентните ор
гани на държавата вносител за потвърждаване
на вноса. Третият екземпляр се връчва на
износителя или на изрично упълномощено от
него лице и придружава стоката до крайния
получател.
(3) Дирекция „Наркотични вещества“ из
праща четвъртия екземпляр на инспектора по
наркотичните вещества от съответната РЗИ.“
§ 10. Създават се чл. 11а и 11б:
„Чл. 11а. (1) В случаите на износ за трета
държава разрешителното се издава в шест
екземпляра.
(2) Първият екземпляр се съхранява в
дирекция „Наркотични вещества“. Вторият
екземпляр се изпраща на компетентните ор
гани на държавата вносител за потвърждаване
на вноса. Третият и четвъртият се връчват на
износителя или на изрично упълномощено от
него лице, като третият придружава стоката
до крайния получател, а четвъртият служи
за оформяне на износа в митническото уч
реждение.
(3) Ди рек ц и я „Нарко т и ч н и вещес т ва“
изпраща пети я екземпл яр на инспектора
по наркотичните вещества от съответната
РЗИ и шестия – на изходното митническо
учреждение.
Чл. 11б. (1) При износ на наркотични вещес
тва и техните препарати за държава – членка
на ЕС, инспекторът по наркотични вещества
от съответната РЗИ извършва проверка на
място при износителя.
(2) Проверката по ал. 1 приключва със
заверка на количествата наркотични вещес
тва и техни препарати, заверка на номера на
единния административен документ, както и
с поставяне на подпис и печат върху екзем
пляра на разрешителното.
(3) При износ на наркотични вещества и тех
ните препарати за трета държава се извършва
проверка в митническите учреждения, където
се извършват митническите формалности.
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(4) В проверката по ал. 3 участва инспектор
по наркотични вещества от съответната РЗИ.
(5) След извършване на митническите
формалности по износа инспекторът по нар
котични вещества и митническият инспектор
заверяват извършената проверка. Заверката
включва посочване на количествата нарко
тични вещества и техните препарати, които
се изнасят, номера на единния администра
тивен документ, както и поставяне на подпис
и печат върху четвъртия и петия екземпляр
на разрешителното. Четвъртият екземпляр се
съхранява в митническото учреждение.
(6) Износителите уведомяват инспекторите
по наркотичните вещества за датата и часа
на извършването на проверките по ал. 1 и 3
най-малко един работен ден предварително.
(7) Инспекторът по наркотични вещества
в срок 10 дни след края на всеки месец из
праща в дирекция „Наркотични вещества“
заверените екземпляри на разрешителните.“
§ 11. В чл. 15 думите „регионалния център
по здравеопазване“ се заменят с „РЗИ“.
§ 12. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Изх. № …………….
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДИРЕКЦИЯ „НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА“
З А Я В Л Е Н И Е
от ………………………………………………………………………………,
(име на заявителя – физическо или юридическо
лице)

представляван/о от ……………….……………..................
.......................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Фармацевт по чл. 34 ЗКНВП или лице, отговаря
що за вноса и/или износа ……………………………………...
.......................................................................................
(име, презиме, фамилия)

телефон за контакти: ...................................................
За издаване на разрешително за внос/износ на:
.......................................................................................
(наименование на наркотичното вещество и/или ле
карствения продукт, лекарствена форма и дозировка,
количество в кг или в единична опаковка)

Цел на вноса/износа: ..............................................
(за търговия, научни цели, разрешение за употреба,
провеждане на клинични изпитвания, предоставяне
на хуманитарна помощ)

Износител: ..................................................................
(име, пълен и точен адрес на английски език)
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Вносител: ....................................................................
(име, пълен и точен адрес на английски език)

Условия на доставка: ..................................................
(митнически режим)

Гранично митническо учреждение: ..........................
....................................................................................
(в случаите на внос/износ от/за трета държава)

Митническо учреждение, което ще оформя вноса/
износа: ........................................................................
(в случаите на внос/износ от/за трета държава)

Адрес, на който инспекторът по наркотичните
вещества ще извърши проверката по чл. 8, ал. 1
и чл. 11б, ал. 1: ............................................................
Прилагам следните документи:
Проформа фактура
Копие от заповедта за определяне на лицето
по чл. 2, ал. 3
Разрешително за внос, издадено от компетент
ните органи на държавата износител (само в
случаите на износ)
Справка за внесените, изнесените, продаде
ните или наличните количества наркотични
вещества и техните препарати (в случаите,
когато се изисква от дирекция „Наркотични
вещества“)
Документ, удостоверяващ, че заявителят
представлява производителя на територията
на България (за случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1)
Копие от разрешението за провеждане на
клинично изпитване (за случаите по чл. 2,
ал. 2, т. 3)
Списък на лечебните заведения за болнична
помощ, където ще се разпределя хуманитар
ната помощ (за случаите по чл. 2, ал. 2, т. 4)
Други документи (описват се подробно в
случаите, когато се изискват от дирекция
„Наркотични вещества“)
Фармацевт по чл. 34
ЗКНВП или лице, от
г оваря що за вноса/
износа: ............................

Представляващ
физическото или юри
дическото лице:
........................................

(подпис)

(подпис и печат)“

§ 13. Навсякъде в текста на наредбата абре
виатурата „НСлНВ“ се заменя с „дирекция
„Наркотични вещества“.
Министър: Ст. Константинов
2285
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в
планинските райони“ и мярка 212 „Плащания
на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2008 г.; изм., бр. 97 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 ползват земеделска
земя при условията на чл. 2а на Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм.,
бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.)
с минимален размер на стопанството:
1. в планински райони – 0,5 ха;
2. в необлагодетелствани райони, различни
от планинските – 1 ха.“
§ 2. В чл. 4 се създава т. 3:
„3. подават заявление за подпомагане с
декларирани площи в съответния необлаго
детелстван район всяка година след първото
компенсаторно плащане.“
§ 3. В чл. 8 думите „подпомагане на площ
(обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от
2009 г.)“ се заменят с „директни плащания
(загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от
19.02.2010 г.)“.
§ 4. В чл. 10, ал. 1, т. 2 след думата „място“
се добавя „на част от подадените заявления“.
§ 5. В т. 2 от чл. 12 думите „подпомагане
на площ“ се заменят с „директни плащания
(загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от
19.02.2010 г.)“.
§ 6. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Земеделски стопанин, който не
подаде заявление за подпомагане по време на
поетия петгодишен ангажимент, се изключва
от подпомагане по тази наредба и се задъл
жава да възстанови получените до момента
компенсаторни плащания за необлагодетел
стваните райони или част от тях в зависимост
от годината, в която e прекратил участието
си в мерките, както следва:
1) след първата година – 100 %;
2) след втората година – 75 %;
3) след третата година – 50 %;
4) след четвъртата година – 25 %.
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(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват
заедно с натрупаните върху тях законни лихви
от датата на уведомяването на земеделския
стопанин за възникване на задължението му да
възстанови сумата до датата на действителното
възстановяване или приспадане на сумата.“
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Разпоредбите на чл. 14 не се
прилагат, ангажиментът се прекратява и не се
изисква частично или пълно възстановяване на
получената от земеделския стопанин помощ в
случаите на форсмажорни или изключителни
обстоятелства.
(2) Случаите на форсмажорни или из
ключителни обстоятелства заедно със съот
ветните доказателства (документи, издадени
от компетентен административен орган) се
съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА от
земеделския стопанин или от друго упъл
номощено от него или наследило го лице в
рамките на 10 работни дни от датата, на която
земеделският стопанин или упълномощеното
от него или наследилото го лице е в състояние
да направи това.“
§ 8. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 3 буква „е“ се заличава.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Не са наддекларирани земеделски
площи, с които земеделските стопани, подали
общо заявление за единно плащане на площ за
2007 г., са кандидатствали за подпомагане по
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани
за природни ограничения в планинските райо
ни“ и по мярка 212 „Плащания на земеделски
стопани в райони с ограничения, различни
от планинските райони“, когато тези площи
попадат в землища, впоследствие отпаднали
от териториалния обхват, определен с Наред
бата за определяне на критериите за необла
годетелстваните райони и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ,
бр. 20 от 2008 г.). За тези площи не следва да
се извършва плащане, както и да се налагат
санкции за бъдещ период.“
§ 9. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя на „Преходни
и заключителни разпоредби“.
2. Създава се § 3:
„§ 3. Наложените санкции за заявените по
§ 1а площи се отменят и се извършва преиз
числяване на подадените заявления.“
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 март
2011 г.
За министър: Св. Боянова
2486
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-3
от 8 февруари 2011 г.

за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнително възнаграждение за рискове
за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени,
за военнослужещите и цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се регламентират
условията, размерите и редът за изплащане на
допълнителното възнаграждение за рискове за
живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени, за
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Чл. 2. За нуждите на тази наредба се вземат
предвид следните фактори на работната среда:
1. микроклимат – температура, относител
на влажност, скорост на въздуха и топлинно
облъчване;
2. химични агенти;
3. шум;
4. вибрации;
5. осветление;
6. електромагнитни полета;
7. йонизиращи лъчения;
8. производствен риск.
Чл. 3. (1) Риск за живота и здравето е на
лице в случай, че фактор на работната среда
по чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 превишава устано
вените нива в раздели I, III и IV и граничните
стойности в раздел II на приложение № 1.
Задължително изискване при определяне на
степента на тези рискове за живота и здравето
е те да действат през повече от половината от
законоустановеното служебно/работно време.
(2) Риск за живота и здравето е налице при
наличие на факторите на работната среда по
чл. 2, т. 7 и 8 – „Йонизиращи лъчения“ и/или
„Производствен риск“, съгласно раздели V и
VI от приложение № 1.
Чл. 4. Лицата, които получават допълни
телно възнаграждение по чл. 6, ал. 1, чл. 7,
ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 1 и чл. 29, ал. 1
от Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, раз
мерите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослу
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жещите и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 98
от 2010 г.), не получават допълнително въз
награждение по тази наредба.
Раздел II
Условия и ред за измерване на факторите на
работната среда и определяне на наличието на
рискове за живота и здравето, произтичащи
от тези фактори
Чл. 5. Определ янето на на личието на
рискове за живота и здравето е резултат от
измерване на факторите на работната среда
по чл. 2, т. 1 – 7.
Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбра
ната – за работните места в Министерството
на отбраната, ръководителите на структурите
на пряко подчинение на министъра на от
браната – за работните места в съответните
структури, и командирите (началниците) на
военни формирования – за работните места в
съответните формирования, отправят искания
за измерване на факторите на работната среда
по чл. 2, т. 1 – 7 до Научноприложния цен
тър по военна епидемиология и хигиена към
Военномедицинска академия. Измерванията
се извършват в съответствие с действащото
законодателство.
(2) В случаите, в които са налице данни за
факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 – 7
от съществуващите паспорти (формуляри,
атестати) на машини и съоръжения, измерване
от Научноприложния център по военна епи
демиология и хигиена към Военномедицинска
академия не се извършва, като за нуждите на
тази наредба се изполват тези данни.
(3) Измерването се извършва в 30-дневен
срок от получаване на исканията, за което
се съставя протокол по образец, утвърден от
началника на Военномедицинска академия.
(4) Протоколите имат срок на действие 3
години.
Чл. 7. Когато в резултат на измерването
се установи наличие на рискове за живота и
здравето за фактори на работната среда по
чл. 2, т. 1 – 7, както и при наличие на фактор
на работната среда „Производствен риск“
длъжностните лица по чл. 6, ал. 1 предприемат
мерки по отстраняването, ограничаването или
намаляването им посредством организацион
но-технически мерки, колективни средства
за защита и/или лични предпазни средства.
Чл. 8. Нови искани я за измерване на
факторите на работната среда се отправят в
30-дневен срок:
1. преди изтичане на срока на действие на
протоколите;
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2. от възникването на обстоятелства, които
са от естество да повлияят върху факторите
на работната среда – въвеждане на нови про
изводствени процеси, оборудване, промяна на
организацията на труда, нови сгради и поме
щения, реконструкция на съществуващи и др.;
3. от предприемане на мерки по отстра
няване, ограничаване или намаляване на
рисковете за живота и здравето.
Раздел III
Оценкa на рисковете за живота и здравето
Чл. 9. (1) Рисковете за живота и здравето
се оценяват с оглед изплащане на допълни
телно възнаграждение за рискове за живота и
здравето, които не могат да бъдат отстранени,
ограничени или намалени.
(2) На оценка подлежат тези рискове, които
въпреки предприетите мерки по отстраняване,
ограничаване или намаляване продължават
да са налице.
Чл. 10. (1) Оценяването на рисковете за
живота и здравето се извършва от работна
група, назначена със заповед на постоянния
секретар на отбраната, ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната и командирите (началниците)
на военни формирования.
(2) В работната група задължително се
включва длъжностното лице по безопасност
и здраве при работа.
Чл. 11. (1) Оценката на рисковете за живо
та и здравето се извършва по работни места
в карта за оценка на рисковете за живота и
здравето съгласно приложение № 4. Картата
служи като първична документация по за
плащането на труда.
(2) Когато от длъжностната характеристика
е видно, че трудът се полага на няколко работни
места, се съставя карта за всяко едно от тях.
(3) На основание на картите по ал. 2 се
изготвя обща карта за оценка на рисковете,
в която:
1. оценката на рисковете за живота и
здравето по чл. 3, ал. 1 се определя като
среднопретеглена величина от продължител
ността на работа на всяко работно място и
неговата оценка;
2. оценката на рисковете за живота и
здравето по чл. 3, ал. 2 се определя, като се
взема по-голямата стойност за факторите „Йо
низиращи лъчения“ и „Производствен риск“.
Чл. 12. (1) В картата се отразяват рисковете
за живота и здравето по чл. 3, ал. 1, които
характеризират работното място през повече
от половината от законоустановеното работно
(служебно) време.
(2) Рисковете за живота и здравето „Йони
зиращи лъчения“ и „Производствен риск“ се
отразяват в картата независимо от времето
им на действие.
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(3) За съставянето на картата се използват
приложения № 1 и 2, както и разпоредбите на
тази наредба, въз основа на които се определя
степента на риск за факторите на работната
среда, и приложение № 3, въз основа на ко
ето се определят точките, съответстващи на
определените степени на риск.
Чл. 13. При определяне степента на риск
на фактор на работната среда, който съгласно
приложение № 1 има повече от един показател,
се взема предвид показателят с най-неблаго
приятна характеристика, ако в наредбата не
е предвидено друго.
Чл. 14. (1) Степента на риск на фактора
„Микроклимат“ се определя от показатели
„Температура“, „Топлинно облъчване“ и като
изключение от „Влажност на въздуха“.
(2) Когат о оп редел я щ и я т показат ел е
„Температура“, степента на риск се определя
поотделно за двата годишни периода – сту
ден и топъл, като се отчита и категорията
работа, определена по реда на ал. 3. Когато
двата периода са от различна степен, степента
на риск на фактора „Микроклимат“ е сред
ноаритметично число от двете степени, като
в случай че резултатът не е цяло число, се
определя по-високата степен на риск.
(3) Категорията на работа се определя спо
ред енергоразхода на организма, както следва:
1. лека физическа работа – работа при
енергоразход до 210 W, която се извършва в
движение, в седнало или стоящо положение и
която не изисква системно физическо напре
жение или повдигане и пренасяне на тежести;
2. физическа работа от средна тежест – ра
бота при енергоразход над 210 W до 350 W,
като такава, свързана с постоянно ходене,
пренасяне на неголеми тежести (до 10 кг) и
дейности, които се извършват непрекъснато
в стоящо положение;
3. тежка физическа работа – работа при
енергоразход над 350 W, свързана със системно
физическо натоварване, с постоянно прид
вижване и пренасяне на значителни тежести
(повече от 10 кг).
(4) Когато степента на риск на фактора
„Микроклимат“ се определя от показател
„Топлинно облъчване“, годишните периоди
и категорията работа не се отчитат.
(5) При спазени норми за показатели „Тем
пература“ и „Топлинно облъчване“ е налице
първа степен на риск на фактора „Микро
климат“, когато в резултат на технологично
изискване се поддържа влажност на въздуха,
различна от определените в приложение № 1
норми за този показател.
(6) Извършващите целогодишно дейности
на открито полагат труд при втора степен на
риск на фактора „Микроклимат“, а в случай
на нецелогодишна работа на открито (8 ме
сеца) – при първа степен на риск.
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(7) Когато по технологична необходимост
показател „Влажност на въздуха“ е различен от
определените граници и липсва степен на риск
по показател „Температура“, е налице първа
степен на риск на фактора „Микроклимат“.
(8) През студения период от годината е
налице първа степен на риск на фактора
„Микроклимат“ при извършване на дейности
в големи по размер халета (например халета
за ремонт на големогабаритни транспортни
средства, естакади), където отоплението е
невъзможно.
(9) Когато на работни места с източник на
явна топлина е констатирано едновременно
действие на двата показателя на фактора
„Микр оклимат“ – „Температура“ и „Топлинно
облъчване“, оценката на риска „Микроклимат“
е сборът от оценките на степените на риск,
произтичащи от двата показателя поотделно,
определени съгласно приложение № 3.
(10) Когато по технологична необходимост
показател „Температура“ е по-нисък от оп
ределените граници и липсва степен на риск
по показател „Температура“, е налице първа
степен на риск на фактора „Микроклимат“.
Чл. 15. (1) Степента на риск на фактора
„Химични агенти“ се определя, както следва:
1. когато е налице регистриран само един
химичен агент – определянето на степента
на риск на фактора „Химични агенти“ е в
зависимост от измерената му концентрация
и се определя по следния начин:
а) при превишаване до 3 пъти на граничната
му стойност (ГС), определена в приложение
№ 1 (ГС) (включително) – „първа“ степен;
б) при превишаване над 3 до 6 пъти ГС
(включително) – „втора“ степен;
в) при превишаване над 6 до 10 пъти ГС
(включително) – „трета“ степен;
г) при превишаване над 10 пъти ГС – „чет
върта“ степен;
2. при наличие на повече от един химичен
агент с еднопосочно действие във въздушната
среда на работно място се прилага формулата:
С1
Сn
______
+ . . . + ______ = К,
ГС1
ГС n

където:
С е измерената концентрация на химичен
агент във въздушната среда;
ГС – граничната стойност на химичния
агент съгласно приложение № 1, раздел II;
К – коефициентът, изразяващ сумата на
съотношенията С към ГС, който определя сте
пента на риск на фактора „Химични агенти“
съгласно приложение № 2;
3. когато във въздушната среда се отделят
повече от един химичен агент с разнопосочно
действие, за всеки един от тях поотделно се
определя степента на риск; в този случай в
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картата за оценка на рисковете за живота и
здравето се записва елементът с най-висока
степен на риск.
(2) Химичните агенти с еднопосочно и
разнопосочно действие се определят от Науч
ноприложния център по военна епидемиология
и хигиена към Военномедицинска академия.
(3) Когато във въздушната среда се уста
нови наличието на химични агенти извън
посочените в приложение № 1, оценяването се
извършва по указания на Научноприложния
център по военна епидемиология и хигиена
към Военномедицинска академия.
Чл. 16. (1) Степента на риск на фактора
„Осветление“ се определя от показател „Ка
тегория зрителна работа“, при положение че
е налице отклонение 10 на сто от показател
„Минимална допустима осветеност за кате
гория зрителна работа – комбинирано освет
ление/общо осветление“.
(2) При определянето на показател „Кате
гория зрителна работа“ не се взема предвид
работата с монитори.
(3) Трета степен е степента на риск на
фактор „Осветление“ за лицата, които водят
график в радиолокационни станции и/или
радиовисотомери; работещите на тъмно; при
производство или обработка на светлочувстви
телни материали, както и лекари по дентална
медицина и хирурзи-оператори.
Чл. 17. (1) Степента на риск на фактора
„Вибрации“ се определя в зависимост от
начина на предаването им върху човека, а
именно показател „Вибрации, предавани на
системата ръка-рамо“ и показател „Вибрации,
предавани на цялото тяло“.
(2) При наличие и на двата показателя
се определя степента на риск за всеки един
показател поотделно, като степента на риск
за фактора „Вибрации“ е по-високата степен
на риск за който и да е от показателите.
Чл. 18. (1) Степента на риск на фактор
„Шум“ се определя съгласно раздел III от
приложение № 1.
(2) Риск за живота и здравето, произтичащ
от фактор „Шум“ по смисъла на тази наред
ба, е налице, когато нивото му надвишава
85 dBAeq.
Чл. 19. (1) Степента на риск на фактора
„Електромагнитни полета“ се определя от
действащите на работното място показа
тели на този фактор – „Електромагнитни
полета в радиочестотния диапазон от 0,6 до
300 000 MHz“, „Електромагнитни полета с
промишлена честота 50 Hz“ и „Лазерни лъ
чения“, съгласно приложение № 1.
(2) Когато на работното място действа
показател „Лазерни лъчения“, степента на
риск се определя в зависимост от класа на
лазерната система съгласно приложение № 1.
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(3) Когато на работното място действат
едновременно няколко показателя, се определя
степента на риск за всеки един от показателите
поотделно, като степента на риск на фактор
„Електромагнитни полета“ се определя от
най-високата степен на риск, произтичаща
от който и да е от тези показатели.
Чл. 20. Степента на риск на фактор „Йо
низиращи лъчения“ се определя съгласно
раздел V от приложение № 1.
Чл. 21. (1) Степен на риск на фактор „Про
изводствен риск“ се определя съгласно раздел
VI от приложение № 1 за включените в този
раздел работни места.
(2) Изброяването в раздел VІ на приложе
ние № 1 е изчерпателно, като не се допуска
приравняване на професии и дейности по
аналогия или преценка на работната група
по чл. 11.
(3) При положение, че едно работно място
съответства на няколко позиции, посочени в
раздел VІ на приложение № 1, се взема предвид
тази позиция, която определя най-висока сте
пен на риск за фактор „Производствен риск“.
Чл. 22. (1) Степените на риск за живота
и здравето по чл. 3, ал. 1 за всеки един от
факторите на работната среда поотделно се
оценяват с точките, определени в приложение
№ 3, като сборът от точките дава оценката на
рисковете за живота и здравето по чл. 3, ал. 1.
(2) Степените на риск за живота и здравето
по чл. 3, ал. 2 за всеки един от факторите
на работната среда поотделно се оценяват с
точките, определени в приложение № 3, като
сборът от точките дава оценката на рисковете
за живота и здравето по чл. 3, ал. 2.
Чл. 23. (1) Картата за оценка на рисковете
за живота и здравето се подписва от члено
вете на работната група и се утвърждава от
постоянния секретар на отбраната за работ
ните места в Министерството на отбрана
та, ръководителите на структури, на пряко
подчинение на министъра на отбраната – за
работните места в съответните структури, и
командирите (началниците) на военни форми
рования – за работните места в съответните
формирования.
(2) След утвърждаване на картите за оценка
на рисковете за живота и здравето се изготвя
списък на военнослужещите и цивилните
служители, работещи при рискове за живота
и здравето, които не могат да бъдат отстра
нени, ограничени или намалени. Списъкът
съдържа трите имена, длъжността и оценките
от картата.
(3) При съставянето на нови протоколи
за измервания, както и при възникване на
обстоятелства от естество да повлияят върху
фактора на работната среда „Производствен
риск“ се съставят нови карти за оценка на
риска за живота и здравето.
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Раздел IV
Формиране на допълнителното възнаграждение за рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени
или намалени
Чл. 24. (1) Допълнително възнаграждение
за рискове за живота и здравето, които не
могат да бъдат отстранени, ограничени или
намалени, се изплаща само за дните, през които
военнослужещите и цивилните служители са
работили при рискове за живота и здравето
по чл. 3, ал. 1 през повече от половината
от законоустановената продължителност на
служебното/работното време.
(2) Допълнително възнаграждение за рис
кове за живота и здравето, които не могат
да бъдат отстранени, ограничени или нама
лени, се изплаща само за дните, през които
военнослужещите и цивилните служители са
работили при рискове за живота и здравето
по чл. 3, ал. 2 – „Йонизиращи лъчения“ и/или
„Производствен риск“, независимо от времето
им на действие.
(3) За отчитането на труда при рискове за
живота и здравето се водят два вида отчетни
ведомости по приложения № 5 и 6.
(4) Допълнителното трудово възнагражде
ние за рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени
или намалени, се изплаща пропорционално
на отработените дни в рамките на месеца.
Чл. 25. (1) Непосредственият командир
(началник) води отчетност за отработеното
време при рискове за живота и здравето по
чл. 3, ал. 1, като отразява във ведомостта
по приложение № 5 всеки ден, в който во
еннослужещият или цивилният служител е
работил в тези условия повече от половината
от законоустановеното за него работно/слу
жебно време.
(2) Непосредственият командир (начал
ник) води отчетност за отработеното време
при рискове за живота и здравето по чл. 3,
ал. 2 – „Йонизиращи лъчения“ и/или „Произ
водствен риск“, като отразява във ведомостта
по приложение № 6 всеки ден, в който во
еннослужещият или цивилният служител е
работил в такива условия.
Чл. 26. (1) Допълнително възнаграждение
по чл. 24, ал. 1 за пълен работен месец се
определя, като сборът от точките на оцен
ката за рисковете за живота и здравето по
чл. 3, ал. 1 се умножи по стойността за една
точка – 0,20 лв.
(2) Допълнително възнаграждение по чл. 24,
ал. 2 за пълен работен месец се определя, като
сборът от точките на оценката за рисковете за
живота и здравето по чл. 3, ал. 2 се умножи
по стойността за една точка – 0,20 лв.
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(3) Допълнителното възнаграждение за рис
кове за живота и здравето, които не могат да
бъдат отстранени, ограничени или намалени,
за пълен работен месец се формира от сбора
на определените допълнителни възнагражде
ния по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 27. (1) Конкретните размери на допъл
нителните възнаграждения по чл. 24, ал. 1 и
2 за непълен работен месец се определят в
зависимост от броя на работните дни в ме
сеца, в които е полаган труд при рискове за
живота и здравето, по формулата:
А х В
ДВ = ______ ,
С

където:
ДВ е полагащото се допълнително въз
награждение за непълен работен месец по
чл. 24, ал. 1 или 2;
А – размерът на допълнителното възнаг
раждение за пълен работен месец по чл. 26,
ал. 1 или 2;
В – работните дни в месеца, изработени
при условията на чл. 24, ал. 1 или 2;
С – общият брой на работните дни в месеца.
(2) Полагащото се допълнително възнаг
раждение за рискове за живота и здравето,
които не могат да бъдат отстранени, ограни
чени или намалени, за непълен работен месец
се определя от сбора на определените по реда
на ал. 1 допълнителни възнаграждения по
чл. 24, ал. 1 и 2.
Чл. 28. (1) Допълнителното възнаграждение
се изплаща въз основа на ежемесечна заповед
от постоянния секретар на отбраната – за
военнослужещите и цивилните служители от
общата и специализираната администрация на
Министерството на отбраната, началника на
отбраната – за военнослужещите и цивилните
служители от Щаба на отбраната; ръководи
телите на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната – за военнослужещи
и цивилни служители от съответната струк
тура, и командирите (началниците) на военни
формирования – за военнослужещи и цивилни
служители от съответните формирования.
(2) Заповедта се издава до 5-о число на
месеца, следващ месеца на полагането на труд
при рискове за живота и здравето.
Чл. 29. Нарушителите на тази наредба носят
дисциплинарна и имуществена отговорност
съгласно Кодекса на труда, Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Закона за държавния служител.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Работно място“ е място, където се осъ
ществява трудова дейност на един или повече
военнослужещи и/или цивилни служители
съгласно длъжностните им характеристики,

С Т Р.
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което се характеризира с еднакви условия на
труд по всички фактори на работната среда
и трудовия процес.
2. „Химичен агент“ е всяко химично вещес
тво, съединение или прах, което присъства
на работното място.
3. „Топъл период“ е период от годината,
който се характеризира със средносменна тем
пература на външния въздух 10° С и повече.
4. „Студен период“ е период от годината,
който се характеризира със средносменна тем
пература на външния въздух, по-ниска от 10° С.
5. „Пълен работен месец“ е месецът, в който
всички работни дни са отработени при условия
на рискове за живота и здравето, които не
могат да бъдат отстранени, ограничени или
намалени, по чл. 3, ал. 1 и/или 2.
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Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 214, ал. 2 и 4 във връзка с ал. 1, т. 2, както
и чл. 296, ал. 2 и 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Републ ика България.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
дават дирекция „Управление на човешките
ресурси“ в Министерството на отбраната и
Научноприложният център по военна епиде
миология и хигиена към Военномедицинска
академия в рамките на правомощията си.
§ 4. Наредбата влиза в сила от първо число
на месеца, следващ месеца на обнародването
на наредбата в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение № 1

I. МИКРОКЛИМАТ

Фактор на работната среда

(първа)

2

3

4

5

6

7

С

16 – 18

12 – 16

9 – 12

под 9

или

или

или

или

1
1.

Студен период
Според категорията работа

а)

Лека физическа работа
– температура

– относителна влажност
б)

– относителна влажност

(трета)

(четвърта)

25 – 27

27 – 29

29 – 32

над 32

%

30 – 75

30 – 75

30 – 75

30 – 75

С

12 – 15

10 – 12

7 – 10

под 7

о

или

или

или

или

23 – 25

25 – 27

27 – 30

над 30

%

30 – 75

30 – 75

30 – 75

30 – 75

С

10 – 13

8 – 10

5 – 8

под 5

Тежка физическа работа
– температура

– относителна влажност
2.

Топъл период
Според категорията работа:

а)

Лека физическа работа

б)

о

(втора)

Физическа работа от средна тежест
– температура

в)

Степени на риска

Мярка

№

о

или

или

или

или

19 – 22

22 – 25

25 – 28

над 28

%

30 – 75

30 – 75

30 – 75

30 – 75

над 34

– температура

о

С

до 30

до 32

до 34

– относителна влажност

%

30 – 55

30 – 55

30 – 55

Физическа работа от средна тежест
– температура

о

С

до 30

до 32

до 34

– относителна влажност

%

30 – 55

30 – 55

30 – 55

над 34

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

3

4

5

6

7

С

до 29

до 31

до 32

над 32

30 – 55

30 – 55

30 – 55

350 – 500
0,5 – 0,7

500 – 700
0,7 – 1

700 – 100
над 1,6

Тежка физическа работа

в)

– температура

о

– относителна влажност
3.

%

Интензитет на топлинното облъчване вт/м
независимо от периода и физическото или
натоварване
ккал

2

над 1100
над 1,6

ІІ. ХИМИЧНИ АГЕНТИ
№ по
ред

Химичен агент

CAS №

Гранични стойности
8 часа

1

2

мг/м 3

бр.
вл/
см 3

мг/м 3

4

5

6

3

Специфични ефекти

15 мин

4,0

7

1

Азотен диоксид

10102-44-0

Д

2

Азотна киселина (1/10)

7697-37-2

3

Азотен оксид (1/10)

10102-43-9

20,0

Д

4

Акриламид

79-06-1

0,03

М-кат.2
К-кат.2

5

Акрилонитрил

107-13-1

4,5

К-кат.2

6

Акрилова киселина

79-10-7

30,0

Д

7

Акролеин

107-02-8

0,25

8

Аланин-Д

338-69-2

5,0

9

Алилов алкохол (1/10)

107-18-6

4,8

10

Алил формиат

1838-59-1

10,0

11

Алуминий (метален прах и оксиди)

10,0

респирабилна фракция

1,5

12

Алуминий (неорганични разтвори 7429-90-5
ми съединения) (като алуминий)

2,0

13

a-Аминоантрахинон

82-45-1

5,0

А

14

a-Нафтиламин

91-59-8

не
се
норми
ра

А

15

Амилацетат, tert (1/10)

625-16-1

270,0

16

Амидофен (пирамидон)

58-15-1

0,5

17

Амилов алкохол

71-41-0

100,0

17а

Амониев бромат

13843-59-9

0,5

18

Амониев ванадат

11115-67-6

0,05

19

Амониев диизопропилтиофосфат

1,0

20

Амониев нитрат с кисели амо
ниеви фосфати и калиев сулфат
(комбиниран тор)

5,0

21

Амониев сулфат

7783-20-3

10,0

22

Амониев сулфамат

7773-06-0

10,0

Д

23

Амониев сулфоцианид
(роданид)

1762-95-4

5,0

А

24

Амониев тиосулфат

7783-18-8

10,0

25

Амониев флуорид

12125-01-8

0,2

2,6

0,8

Д

Д
Д

12,1

Кожа
Д

540,0
А
1,5

Д
Д,А

1,0

С Т Р.
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26

Амониев хлорид

12125-02-9

10,0

27

Амоняк (1/10)

7664-41-7

14,0

28

Амонячно-карбиден тор

29

Ампицилин

30

Амфос (смес от амониев фосфат,
диамониев фосфат, амониев сулфат
и амониев силикофлуорид)

31

Аналгин

32

о- и р-Анизидин

33

Анилин

34

Антимон и неорганични съедине 7440-36-0
ния (като антимон)

0,5

35

9, 10-Антрахинон

84-65-1

5,0

36

Антрацен

120-12-7

0,1

37

Апатит и фосфатит, съдържащи под
2 % свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната фракция
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5

6
36,0

2,5
69-53-4

0,1

7

Д
0,3

А

1,0

А

6,0

68-89-3
62-53-3

0,5
0,5

К-кат.2

2,0

А

Инхалабилна фракция

6,0

А
А, (бензо(а)антрацен,
дибенз(а,h) антрацен)
К-кат.2

Респирабилна фракция

3,5

38

Арсен и неорганични съединения 7440-38-2
(двуарсенов триоксид, двуарсенов
пентаоксид, галиев арсенид)

0,05

39

Арсеноводород (арсин)

7784-42-1

0,05

40

Аспарагинова киселина

56-84-8

10,0

41

Асфалт (битуми) (по бензен)

8052-42-4

5,0

10,0

А,К-кат.1

42

Ацеталдехид

75-07-0

30,0

200,0

Д

43

Ацетил салицилова киселина
(ацетизал)

50-78-2

0,5

1,0

Д,А

44

Ацетилен

74-86-2

20,0

45

Ацетон (1/10)

67-64-1

600

46

Ацетонитрил (1/10)

75-05-8

70,0

Кожа

47

Ацетон цианхидрин

75-86-5

1,0

Д

48

Ацетофенон
(метил-фенил кетон)

98-86-2

5,0

Д

49

Барий – разтворими съединения
(като барий) (1/10)

50

Бариев сулфат

51

Барит, съдържащ под 2 % свобо
ден кристален силициев диоксид
в респирабилната фракция

Р(двуарсенов триок
сид, двуарсенов пен
таоксид)
К-кат.1
Д

Д
1400

0,5
7727-43-7

10,0
Д,Ф

Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

52

Бензалдехид

100-52-7

5,0

53

Бензидин

92-87-5

не
се
норми
ра

А,К-кат.1
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54

Бензилналкохол

100-51-6

5,0

55

Бензилхлорид

100-44-7

3,0

56

Бензин-разтворител

57

(по пентан)

58

Бензин-крекинг

59

Бензен (1/10)

71-43-2

3,25

60

Бензоилхлорид

98-88-4

5,0

61

3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен)

50-32-8

0,00015

62

Бентонит, съдържащ под 2 % сво
боден кристален силициев диоксид
в респирабилната фракция

С Т Р. 2 5
5

6

7

5,0

900,0
300,0

Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

А,М-кат.2
К-кат.2

63

Берилий и съединения
(като берилий)

64

Бисмут (сплави бисмут, телурид) 1304-82-1

5,0

65

Бор и неорганични съединения 1303-86-2
(оксид, борна киселина, борати,
боракс – като бор)

5,0

66

Борен трифлуорид

7637-07-2

3,0

67

Бром (1/10)

7726-95-6

0,7

68

Бромбензен

108-86-1

3,0

69

Бромоводород (1/10)

10035-10-6

70

Бромоформ

75-25-2

5,0

71

n-Бутан

106-97-8

1900,0

72

1,3-бутадиен (дивинил)

106-99-0

50,0

100,0

73

n-Бутилакрилат (1/10)

141-32-2

11,0

53,0

74

n-Бутиламин

109-73-9

10,0

15,0

А,Д

75

n-Бутилацетат

123-86-4

710,0

950,0

Д

76

n-Бутилов алкохол

71-30-3

100,0

150,0

77

2-Бутоксиетанол (1/10)

111-76-2

98,0

246,0

Кожа

78

2-Бутоксиетилацетат (1/10)

112-07-2

133,0

333,0

Кожа

79

2-(2-Бутокси-етокси) етанол (1/10) 112-34-5

67,5

101,2

80

Ванадий – оксиди и неорг. съе 1314-62-1
динения

0,05

81

Варовик, съдържащ под 2 % свобо
ден кристален силициев диоксид в
респирабилната фракция влакнес
ти частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция

7440-41-7

К-кат.1, Кожа

0,002

А,К-кат.2
���������������������
(с изключе
ние на алумиониево
берилиеви силикати)

Р

–

6,7
Д

Д

10,0

Влакна – респирабилна
фракция, бр. вл./сm 3

Д
К-кат.1
М-кат.2

1,0

С Т Р.
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6

7

Вермикулит, съдържащ под 2 %
свободен кристален силициев ди
оксид в респирабилната фракция
влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция

5,0

Влакна – респирабилна
фракция, бр. вл./сm 3

1,0

83

Винилацетат

108-05-4

30,0

84

Винилацетилен

689-97-4

20,0

85

Винилтолуен (метилстирен)

25013-15-4

200,0

86

Винилхлорид (1/10)

75-01-4

2,5

К-кат.1

87

Водороден пероксид

7722-84-1

1,5

Д

88

Волфрам – разтв. съединения
(като волфрам)

7414-33-07

1,0

89

Волфрам – неразтв. съединения
(като волфрам)

90

Въглероден диоксид (1/10)

124-38-9

9000

91

Въглероден оксид

630-08-0

40,0

92

Въглищен прах, смесен, съдържащ
над 2 % свободен кристален си
лициев диоксид в респирабилната
фракция

93

94

5,0

Инхалабилна фракция

5,0

Респирабилна фракция

0,07 x
100/Z*

60,0

А,Д
Д

480,0

Д

3,0
10,0

200,0

Въглищен прах, смесен, съдържащ
под 2 % свободен кристален си
лициев диоксид в респирабилната
фракция:
Антрацитни и черни въглища
Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

2,0

Лигнитни и кафяви въглища
Инхалабилна фракция

10,0

Респирабилна фракция

4,0

95

Г а з ь о л (н а ф т а) – п е т р о л е е в 8002-05-9
дестилат

1600,0

96

Гентамицин

1403-66-3

0,1

97

Германий – оксид

1310-53-8

2,0

98

Г е р м а н и й – т е т р а х и д р и д , 7782-65-2
тетрахлорид (като германий)

1,0

99

2,4-Д

94-75-7

10,0

100

Декахидронафталин (декалин)

91-17-8

100,0

101

n-децилов алкохол

112-30-1

10,0

102

Гипс, съдържащ под 2 % свободен
кристален силициев диоксид в
респирабилната фракция
Инхалабилна фракция

А,Д (леки и тежки
нефтени дестилати,
обработени с кисели
ни и химично ������
�����
неут
рализирани)
К-кат.1
0,6

А

Д

Д
6,0
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103

Графит

Д,Ф

104

Инхалабилна фракция

105

Диазепам

106

о-Дианизидин
(3,3-диметокси-бензидин)

107

1,2-дибромпропан

78-75-1

108

1,2-дибромтетра-флуоретан
(фреон-114 В2)

124-73-2

109

Диатомит
Инхалабилна фракция

110

Дибутилпаракрезол

111

s-s-дибутилтритиофосфат

112

Дибутилфталат

84-74-2

5,0

Р

113

Диетаноламин

111-42-2

10,0

А

114

Диетиламин (1/10)

109-89-7

15,0

115

Диетилбензен

25340-17-4

10,0

116

Диетилентриамин

111-40-0

4,0

117

Диетиленгликол

11-46-4

10,0

118

2-Диетиламино-етанол

100-37-8

50,0

119

Диетилов етер (1/10)

60-29-7

308

120

Диетилфталат

84-66-2

5,0

121

Дизепин (хлордиазепоксид)

122

Диизопропиламин

108-18-9

20,0

А,Д

123

Диизопропилбензен

25321-09-9

50,0

А

124

Диметиламин (1/10)

124-40-3

3,8

125

р-Диметиламиноазобензен

60-11-7

не
се
норми
ра

А

126

Диметиланилин
(n-диметиланилин)

121-69-7

2,0

А

127

N,N-Диметилацетамид (1/10)

127-19-5

36,0

128

Диметилбензиламин

103-83-3

5,0

129

Диметилетер (1/10)

115-10-6

1920,0

130

Диметилсулфат

77-78-1

0,5

131

4,4-диметил-1,4-диоксан

132

4,4-диметил-1,3-диоксан

766-15-4

3,0

133

Диметилтерфеталат

120-61-6

1,0

134

Диметилфенилкарбинол

617-94-7

0,05

135

Диметилфталат

131-11-3

5,0

136

Диметоат

60-51-5

0,5

137

Диметилформамид

68-12-2

30,0

138

Динил (бутандинитрил)

110-61-2

10,0

139

Динитробензен

52-82-90

1,0

А

140

Динитротолуен

25321-14-6

1,5

А

141

2,4-Динитрофенол

51-28-5

0,05

А

142

Динитрохлорбензен

97-00-7

1,0

А

5,0
439-14-5
119-90-4

0,1

0,5

не
се
норми
ра

К-кат.2

5,0
1000,0
Д,Ф

1,0
128-37-0

10,0

50,0

Д,Р

0,5

0,1

30,0

А,Д
А
Д

616
0,5

Д

9,4

72,0

Кожа
А,Д
К-кат.2

10,0

Р
Р-кат.2
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143

1,4-Диоксан

123-91-1

50,0

90,0

144

Диоктилфталат

117-81-7

5,0

5,0

145

Дифениламин

122-39-4

10,0

146

Дифенилетер (Дифенилоксид)

101-84-8

5,0

147

Дифенилпропан

97-41-7

5,0

148

Дифлуоретан (фреон 152)

75-37-6

3000,0

149

1,1-Дифлуоро-1 хлоретан
(фреон 142)

150

Дифосфорен пентасулфид (1/10)

1314-80-3

1

151

3,4-дихлоранилин

95-76-1

0,5

152

1,3-дихлорацетон

534-07-6

0,05

153

1,2-Дихлоробензен (1/10)

95-50-1

120

300

154

1,4-Дихлоробензен (1/10)

106-46-7

122

306

155

1,1-Дихлороетан (1/10)

75-34-3

412,0

156

1,2-Дихлоретан (етилен дихлорид) 107-06-2

157

1,2-дихлоризобутан

27177-14-2

20,0

158

1,3-дихлоризобутилен

3375-22-2

0,5

159

1,1-Дихлоретилен

75-35-4

8,0

160

3,3-дихлоризобутилен

22224-75-4

0,3

161

Дихлороцетна киселина

13425-80-4

4,0

162

1,2-Дихлорпропан

78-87-5

200,0

163

2,3-дихлорпропилен

78-88-6

3,0

Д

164

1,3-Дихлоропропен

542-75-6

5,0

Д

165

Дихлорфенилтрихлорсилан

27137-05-5

1,0

Д

166

Дихлорвос

62-73-7

0,2

167

a-дихлорхидрин

96-23-1

5,0

Д

168

Дициклопентадиен

77-73-6

20,0

Д

169

Додецилбензенсулфонат

1886-81-3

3,0

170

Доломит, съдържащ под 2 % свобо
ден кристален силициев диоксид в
респирабилната фракция влакнес
ти частици (респирабилни)

А

3000,0

Инхалабилна фракция

Д
Кожа
Кожа

4,0

8,0

20,0

К-кат.2

Д
Д

6,0

Влакна – респирабилна фракция,
бр. вл./сm 3
171

Р

1,0

Дървесен прах:
меки дървесни видове

К-кат.1

инхалабилна фракция

5,0

Твърди дървесни видове и техни
смеси с други дървесни видове
(1/10)
Инхалабилна фракция

5,0

172

Екстралин (по метиланилин)

3,0

173

Епихлорхидрин

8,0

А,Д,К-кат.2

174

Епоксидна смола бисфенол
А – невтвърдена (по епихлорхи
дрин)

1,0

А,Д

175

Епоксидна смола (втвърдена)

0,5

176

Ет а но л а м и н (2 -А м и но е т а но л) 141-43-5
(1/10)

2,5

106-89-8

Д

А
7,6

А,Кожа
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177

Етиламин (1/10)

75-04-7

9,4

178

Етилацетат

141-78-6

800,0

179

Етилбензен (1/10)

100-41-4

435,0

180

Етилгликол (2-етоксиетанол)

181

Етиленгликол (1/10)

107-21-1

52,0

182

Етилендиамин

107-15-3

25,0

А,Д

183

Етилендиацетат

30,0

Д

184

Етиленимин

151-56-4

1,0

М-кат.2
К-кат.2

185

Етиленов оксид

75-21-8

2,0

М-кат.2
К-кат.2

186

Етиленсулфид

420-12-2

0,1

187

Етиленхлорхидрин

107-07-3

0,5

188

Етилмеркаптан

75-08-1

1,0

189

Етилов алкохол

64-17-5

1000,0

190

Етилсиликат (тетраетокси-силан)

78-10-4

100,0

191

Желязо-оксиди (като желязо)

1309-37-1

5,0

192

Желязо-разтворими соли (като
желязо)

193

Живак – пари на метала в еле
ментно състояние

545,0

Кожа

20,0
104,0

Р,Кожа

1,0
7439-97-6

0,05

– Неорганични и арилни съеди
нения

0,1

– Органични и алкилни съеди
нения

0,01
123-51-3

360,0

Р

194

Изоамилов алкохол

195

Изобутилен

450,0

196

Изооктилов алкохол

26952-21-6

240,0

197

Изопентан(1/10)

78-78-4

3000,0

198

Изопентилацетат (1/10)

123-92-2

270,0

199

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3)

200

Изопропиламин

75-31-0

12,0

24,0

201

Изопропилов алкохол

67-63-0

980,0

1225,0

202

Изофорон диизоцианат

4098-71-9

0,1

203

Йод

7553-56-2

3,0

204

Кадмий и неорг. съединения (като
кадмий)

205

Кадмиев стеарат

206

Калай – неорг. съединения, оксиди
(като калай) (1/10)

2,0

207

Калай – орг. съединени я (като 7440-31-5
калай)

0,1

208

Калиев бутилксантогенат

871-58-9

10,0

209

Калиев етилсантогенат

140-89-6

0,6

210

Калиев изоамилов ксантогенат

13001-46-2

1,0

211

Калиев изобутил – изопропил
ксантогенат

212

Калиев йодат

100,0

540,0

40,0

7440-43-9

2223-93-0

0,05

Д
А,Д
А,Д
А,Р (кадмиев оксид,
к а д м иев с улфат,
кадмиев хлорид)
К-кат.2

0,1

1,0
7758-05-6

5,0

Д
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213

Калиев йодид

5,0

214

Калиев магнезит

215

Калиев нитрат

7757-79-1

5,0

216

Калиева основа

1310-58-3

2,0

217

Калиев и натриев цианид (по HCN)

218

Калиев сулфат

7778-80-5

10,0

219

Калиев хлорид

7447-40-7

5,0

220

Калиев цианид

590-20-3

1,5

221

Калциев карбонат

1317-65-3

10,0

222

Калциев оксид

1305-78-8

5,0

223

Калциев сулфат

7778-18-8

10,0

224

Калциева основа (1/10)

1305-62-0

5,0

Д

225

Калциево-алуминиев
хромофосфат (по CrО3)

0,01

Канцероген за
хора (1 г)

226

Калциево-никел –хромофосфат
(по никел)

0,005

Д
Д

227

Камфор

228

Каолин, съдържащ под 2 % свобо
ден кристален силициев диоксид
в респирабилната фракция

5,0

Д
Д

1,0

76-22-2

12,0

Д
5,0
Д

18,0
Д,Ф

Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

229

Капронова киселина

5,0

230

е-Капролактам (прах и пари) (1/10) 105-60-2

1,0

231

Карбамид

10,0

232

Карбамид – комплексна сол
с магнезиев хлорат

10,0

233

Карбамид – комплексна сол
с натриев хлорат

10,0

234

КФ (карбамид-формалдехид)

5,0

235

КФА (карбамидфор-малдехид
амофос)

5,0

236

Карбонат за циклохексил амина

237

Карбофуран (фурадан, диафуран)

238

Керосин (по бензен)

239

Кизелгур (българска суровина)

57-13-6

Д
3,0

10,0
1563-66-2

0,1
300,0

Д
Д,Ф

Инхалабилна фракция

4,0

Респирабилна фракция

1,0

240

Кобалт и неорганични съединения 7440-48-4
(като кобалт)

0,1

А,Р

241

Кобалтови карбонили, хидрокар 10210-68-1
бонили и продукти от разпадането
им (като кобалт)

0,05

А

242

Кофеин

58-08-2

0,5

243

Крезол (всички изомери) (1/10)

1319-77-3

22

244

Кротонов алдехид

4170-30-3

4,0

245

Ксилидин (аминодиметилбензен) 300-73-8

10,0

Д
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246

Ксилен (смес от изомери), чист 1330-20-7
(1/10)

221,0

442

Д,Кожа

247

о-Ксилен (1/10)

95-47-6

221,0

442,0

Кожа

248

m-Ксилен (1/10)

108-38-3

221,0

442,0

Кожа

249

р-Ксилен (1/10)

106-42-3

221,0

442,0

Кожа

250

Кумен (Изопропилбензен) (1/10)

98-82-8

100

250

Кожа

251

Литиев хидрид (като литий) (1/10) 7580-67-8

0,025

252

Магнезиев оксид

10,0

253

Магнезит, несъдържащ повече от
2 % свободен кристален силициев
диоксид влакнести частици (ре
спирабилни)

1309-48-4

Д,Ф

Инхалабилна фракция

8,0

Респирабилна фракция

3,0

Влакна – респирабилна фракция,
бр. вл./сm 3

1,0

254

Мазут (по въглеводороди)

255

Малеинов анхидрид

108-31-6

256

Манган-оксид и неорганични
съединения (като манган)

7439-96-5

257

Манганови органични съединения

258

Маслен алдехид

123-72-8

5,0

Д

259

Маслена киселина

107-92-3

10,0

Д

260

Манкозеб

8018-01-7

1

А

261

Масла – минерални нефтени

8012-95-1

5,0

А,К-кат.2

262

Мед – метални пари (като мед)

7440-50-8

0,1

Д

263

Мед – оксиди и неорганични
съединения (като мед)

7440-50-8

1,0

264

Меден оксихлорид

1332-40-7

0,5

Д

265

Меден хидроксид

20427-59-2

0,1

Д

266

Мезитилен (триметилбензен) (1/10) 108-67-8

100,0

267

Метакрилова киселина

79-41-4

70,0

А,Д

268

Метилакрилат

96-33-3

35,0

А,Д

269

Метан

74-82-8

500,0

270

Метиламин

74-89-5

12,0

271

n-метилаланин

100-01-8

2,0

272

Метилбромид (бромметан)

74-83-9

10,0

273

1-Метилбутилацетат (1/10)

626-38-0

270,0

540,0

274

Ме т и л е н б и с ф е н и л и з о ц и а н а т 101-08-8
(МДИ)

0,05

0,07

275

Метиленхлорид (дихлорометан)

75-09-2

100,0

517,0

276

Метилетилкетон (бутанон) (1/10) 78-93-3

590,0

885,0

277

Метилизобутилкетон
(4-метил-пентан-2-ОН) (1/10)

108-10-1

50,0

278

Метилмеркаптан

74-93-1

1,0

279

Метилметакрилат

80-62-6

50,0

А,Д

280

Метилов алкохол (1/10)

67-56-1

260,0

Д,Кожа

281

Метил-n-пропилкетон (2-пента 107-27-9
нол)

12079-65-1

5,0

А,Д,К-кат.2

1,0

Д

0,3

3,0

Р

0,1

700,0

А,Д
Д
А,Д

Д

200,0

875,0
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282

a-Метилстирен
(2-Фенилпропен) (1/10)

98-83-9

240

283

5-Метилхексан-2-он (1/10)

110-12-3

95,0

284

5-Метилхептан-3-он (1/10)

541-85-5

53,0

285

Метилфлуорфенилдихлорсилан

286

Метилхлорид

74-87-3

50,0

287

Метилциклохексан

108-87-2

500,0

288

Метилциклохексанол

25639-42-3

235,0

289

2-(2-Mетоксиетокси) етанол (1/10) 111-77-3

50,1

290

2 -Ме т о к с и-1- м е т и л е т и л а ц е т а т 108-65-6
(1/10)

275,0

291

2-(Метоксиметилетокси)пропанол (1/10)

34590-94-8

308,0

292

1-Метоксипропанол-2 (1/10)

107-98-2

375,0

293

Минерални, природни (неазбесто
ви) и изкуствени влакна

БРОЙ 17
5

6

7

485

107,0

1,0

Инхалабилна фракция

100,0
Д
Кожа
550,0
–
568,0

Кожа
Кожа
Кожа

6,0

Влакна – респирабилна фракция,
бр. вл./сm 3

1,0

294

О-метилциклохексанон

295

Молибден и негови съединения 7439-98-7
(като молибден)

10,0

296

Молибден – разтворими съедине 7439-98-7
ния (като молибден)

5,0

297

Монохлорамин Т

127-65-1

1,0

298

Монохлордиметилов етер

107-30-2

0,5

299

Морфолин (1/10)

110-91-8

36,0

300

Мравчена киселина (1/10)

64-18-6

9,0

301

Натриев азид (1/10)

26628-22-8

0,1

302

Натриева
аерозоли)

303

Натриев цианид

143-33-9

2,0

10,0

304

Нафталин (1/10)

91-20-3

50,0

75,0

305

b-нафтол

135-19-3

0,1

А

306

1,4-нафтохинон

130-15-4

0,1

А,Д

307

Нафтошиста

основа

583-60-8

(а л к а л н и 1310-73-2

Инхалабилна фракция

230,0

345,0

А,Д
72,0

Д
Д

0,3

2,0

Кожа
Д

А

4,0

308

Ненаситен кротонов спирт

6117-91-5

2,0

309

Неопентан (1/10)

463-82-1

3000,0

310

Нефт (по бензен)

311

Нивалин

312

Никел – метал, и съединения
(като никел)

7440-02-0

0,05

313

Никелов карбонил

13463-39-3

0,007

314

Никотин (1/10)

54-11-5

0,5

Кожа

315

p-нитроанилин

100-01-6

3,0

А

10,0

К-кат.2

0,05
А,Р (никелов оксид,
никелов диокси д,
н и келов т риокси д,
никелов сулфид)
К-кат.1
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6

7

316

Нитробензен (1/10)

98-95-3

1,0

Кожа

317

1-нитробутан

627-05-4

30,0

318

Нитроетан

79-24-3

300,0

319

Нитроксилол

320

Нитрометан

75-52-5

200,0

321

1-нитропропан

108-03-2

90,0

322

2-нитропропан

79-46-9

35,0

К-кат.2

323

p-нитротолуен

99-99-0

11,0

А

324

P-нитрофенол

100-02-7

3,0

325

Нитрохлорбензен

100-00-5

1,0

А,Д

326

Новфилин (еуфилин)

0,5

А

327

Огнеупорна глина, съдържаща под
2 % свободен кристален силициев
диоксид

5,0

Инхалабилна фракция

10,0

6,0

Респирабилна фракция

3,0

328

Озон

10028-15-6

0,2

329

Оксалова киселина (1/10)

144-62-7

1,0

330

Оксацилин

66-79-5

0,05

331

Октаметил

152-16-9

0,02

332

Октан

111-65-9

1450,0

333

Октафлуорамилов алкохол

396-60-55-4

20,0

334

Октафлуорциклобутан (фреон 318с) 115-35-3

3000,0

335

n-октилов алкохол (октанол)

111-87-5

10,0

336

Олеандомицин

3922-90-5

0,4

337

Олеинова киселина

112-80-1

10,0

338

Олово и неорганични съединения 7439-92-1

0,05

339

Ортофосфорна киселина (1/10)

7664-38-2

1,0

2,0

340

Оцетна киселина (1/10)

64-19-7

25,0

37,0

341

Пегматит (фелдшпати), съдържащ
под 2 % свободен кристален си
лициев диоксид в респирабилната
фракция
Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

0,6
Д

1800,0

Д
0,8

А
Р (оловен хидроген
арсенат)
К-кат.1
Д

342

Папаверинхидрохлорикум

61-25-6

0,5

343

o- и p-анизидин

29191-52-04

0,5

344

p-хинон (p-бензохинон)

106-51-4

0,4

Д

345

p-хлорфенол

106-48-9

1,0

Д

346

Пеницилин

1406-05-9

0,1

347

Пентаборан

19624-22-7

0,03

348

Пентахлорацетон

1768-31-6

0,5

349

n-Пентан (1/10)

109-66-0

3000,0

350

Пентилацетат (Амилацетат) (1/10) 628-63-7

270,0

540,0

351

3-Пентилацетат (1/10)

270,0

540,0

620-11-1

0,3

А
Д

С Т Р.

34

1
352

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4
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7

Перлит, съдържащ под 2 % свобо
ден кристален силициев диоксид
в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

353

Перхлоретилен (тетрахлоретилен) 127-18-4

120,0

354

Перхлорна киселина

7601-90-3

2,0

355

Петролеев етер

8032-32-4

350,0

356

Пикринова киселина (1/10)

88-89-1

0,1

357

Пиперазин (1/10)

110-85-0

0,1

358

Пиперидин

110-89-4

0,2

359

Пиретроиди

5,0

360

Пиретрум (пречистен от с�������
��������
e������
нсиби 8003-34-7
лизиращи лактони) (1/10)

1,0

361

Пиридин (1/10)

110-86-1

15,0

362

Платина – метал (1/10)

7440-06-4

1,0

363

Пиролидин

123-71-1

0,1

Д

364

Платина – неорганични разтво
рими съединения (като платина)

0,002

А

365

Полиметилметакрилат

366

Полихлорирани бифенили (54 % 11097-69-1
хлор)

0,5

1,0

367

Полихлорирани бифенили (42 % 53469-21-9
хлор)

1,0

2,0

368

Прах вълнен, вълненотекстилен
и смесен, съдържащ синтетични
влакна, прах от насекоми, пух и
пера
Инхалабилна фракция

369

9011-14-7

Д
А,Д

0,3
Д

Д

Р
Р

Д,А

5,0

Прах железен (оксиди, агломерати,
шлака, стомана, чугун),
съдържащ под 2 % свободен
кристален силициев диоксид
в респирабилната фракция
6,0

370

Прах от зърнени храни

4,0

371

Прах от изкуствени абразиви
(корунд, карборунд и др.)
Инхалабилна фракция

373

Д
1800,0

20,0

Инхалабилна фракция

372

Д

Д,А
Д

5,0

Прах неразтворим, съдържащ под
2 % свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната фракция
(несъдържащ влакнести частици),
непосочен в приложението

Д

Инхалабилна фракция

10,0

Респирабилна фракция

4,0

Прах от нефтов и пеков кокс

Д

Инхалабилна фракция

5,0

374

Прах от поливинилхлорид

6,0

375

Прах от полиетилен

10,0

БРОЙ 17
1
376

ДЪРЖАВЕН
2

3

379

380

381

5

6

7
Д

10,0

Прах от растителни влакна (памук,
коноп, юта) и в смес със синте
тични влакна

Д,А

Инхалабилна фракция
378

4

С Т Р. 3 5

Прах от растителен произход
(захар, скорбяла, брашно)
Инхалабилна фракция

377

ВЕСТНИК

2,0

Прах от форстеритови огнеупори
Инхалабилна фракция

8,0

Респирабилна фракция

3,0

Прах от шамотни огнеупори
Инхалабилна фракция

8,0

Респирабилна фракция

3,0

Прах смесен, съдържащ над 2 %
свободен кристален силициев ди
оксид в респирабилната фракция

Д,Ф

Инхалабилна фракция

5,0

Респирабилна фракция

0,07 x
100/Z*

Прах тютюнев

3,0

Инхалабилна фракция
382

Прах от чай и кафе

3,0

Инхалабилна фракция
383

Полихлорпинен

384

Полициклично кюпно багрил-Ват
виолет 1

25267-15-6

0,2

Д

385

Пропан

386

Пропан-бутан (като пропан)

387

Пропариглов алкохол

107-19-7

2,0

388

n-пропил пропионат

106-36-5

70,0

389

n-пропиламин

107-10-8

10,0

390

Пропиленов оксид

75-56-9

50,0

391

Пропилов алкохол

71-23-8

300,0

500,0

392

Реактивни багрила
(дихлортриазинови)

1,0

4,0

393

Реактивни багрила
(монотриазинови)

5,0

394

Пропионова киселина (1/10)

79-09-4

31,0

395

Резорцин (1/10)

108-46-3

45,0

396

Сажди

0,6
74-98-6

1800,0
1800,0

Д
К-кат.2

62,0

Д

Д
Кожа
К-кат.1

Инхалабилна фракция

3,5

397

Селен и съединения (като селен) 7782-49-2

0,2

398

Селеноводород (1/10)

7783-07-5

0,07

0,17

399

Серен диоксид

7446-09-5

5,0

10,0

400

Серни багрила

6,0

401

Сериста к иселина (като серен 7782-77-2
двуокис)

5,0

10,0

Д

402

Сероводород

7783-06-4

14,0

21,0

Д

403

Серовъглерод

75-15-0

10,0

Р
Д
Д

Р

С Т Р.

36

1
404

ДЪРЖАВЕН
2

3

406

5

6

7
Д,Ф

0,07

Силициев диоксид свободен, амор
фен и криптокристален, от при
родни у таечни процеси (опа л,
халцедон и др.)

Д,Ф

Инхалабилна фракция

4,0

Респирабилна фракция

1,0

Силициев диоксид свободен,
аморфен, синтетичен, от
утаечни процеси (силикагел)

Д

Инхалабилна фракция
407

4
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Силициев диоксид свободен, амор
фен, синтетичен от кондензаци
онни и електротермични процеси
Респирабилна фракция

405

ВЕСТНИК

10,0

Силициев диоксид свободен
кристален (кварц, тридимит,
кристобалит) и кварцово стъкло
Респирабилна фракция

408

Симоксанил

409

Слюда, съдържаща под 2 %
свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната фракция

0,07
57966-95-7

2,0

Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

410

Смоли, катрани, битуми – летливи 65996-93-2
(бензен – разтворими фракции)

0,2

411

Сребро, метал (1/10)

0,1

412

Сребро – разтворими съединения
(като сребро) (1/10)

413

Стирен

100-42-5

85,0

414

Стрептомицин

57-92-2

0,1

415

Стронций и съединенията му
(като стронций)

7440-22-1

1,0

416

Сулфамидни препарати
норсулфазол

72-14-0

1,0

сулфацил-натрий

124-56-0

1,0

7440-22-4

А,К-кат.1

0,01
215,0

Д
А

Д
Д

417

Сулфоамонячен тор

2,5

418

Сулфосалицилова киселина

97-05-2

3,0

А

419

Суперфосфат двоен

8011-76-5

5,0

Д

420

Сулфотеп (1/10)

3689-24-5

0,1

Кожа

421

Сярна киселина

7664-93-9

1,0

Д

422

Талий и неговите съединения
(като талий)

7440-28-0

0,05

423

Талк (талкомагнезит, медицински
талк), съдържащ под 2 % свободен
кристален силициев диоксид в
респирабилната фракция

Ф

Влакнести частици (фини)
Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

БРОЙ 17
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ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4

Влакна – респирабилна фракция,
бр. вл./сm 3

С Т Р. 3 7
5

6

7

1,0

424

Тантал

7440-25-7

5,0

Д

425

Телур и неговите съединения

13494-80-9

0,1

Р

426

Теобромин

83-67-0

1,0

427

Теофилин

58-55-9

0,5

428

Терпентин

8006-64-2

300,0

429

Тестостерон

58-20-0

0,005

430

Тетраброметан

79-27-6

10,0

431

Тетрабромметан

558-13-4

1,4

432

Тетраетилолово

78-00-2

0,05

433

Тетралин

119-64-2

100,0

434

Тетраметилолово

75-74-1

0,075

435

Тетранитрометан

509-14-8

4,0

436

Тетрахидрофуран (1/10)

109-99-9

150,0

437

Тетрахлоретан

79-34-5

7,0

438

Тетрахлорметан

56-23-5

12,6

439

1,1,1-9-тетрахлорнонан

1561-48-4

1,0

440

1,1,1-5-тетрахлорпентан

2467-10-9

1,0

441

1,1,1-3-тетрахлорпропан

632-21-3

1,0

442

1,1,1-7-тетрахлорхептан

3922-36-9

1,0

443

Тетрациклин

60-54-8

0,1

444

Тиогликова киселина

68-11-1

2,0

445

Тиофен

110-02-1

20,0

446

Тиоурея

62-56-6

0,3

447

Титан – неорганични съединения 7440-32-6

1,0

448

Титанов диоксид, респирабилен 13463-67-7
прах

10,0

449

Тиурам (тетраметилтиурам дисул 137-26-8
фид – ТМТД)

4,0

450

n-толуидин

106-49-0

9,0

Д

4,0
Р
Р
А
300,0

Кожа

0,3

А

К-кат.3
Р-кат.3

М-кат.3

rn-толуидин

108-44-1

451

Толуилендизоцианат (ТДИ)

584-84-9

0,04

0,15

А,Д

452

Толуен (1/10)

108-88-3

192,0

384,0

Кожа

453

Терефталова киселина

100-21-0

0,1

454

Триетиламин (1/10)

121-44-8

8,4

12,6

Кожа

455

Триетиленгликол

112-27-6

15,0

456

Триметиламин

75-50-3

24,0

36,0

А

457

Триметилпропан

458

Тринитрометан

517-25-9

0,5

459

1,2,4-Триметилбензен (1/10)

95-63-6

100,0

–

460

1,2,3-Триметилбензен (1/10)

526-73-8

100,0

–

461

Тринитротолуен

118-96-7

0,5

462

Трифлуорбромметан (фреон 13 В1) 75-63-8

6100,0

463

Трифлуоретан (фреон 143)

3000,0

464

1,1,1-трифлуортрихлорпропан
(фреон 253)

50,0

27987-06-0

1,0

С Т Р.

38

1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4
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465

Трихлоробензен
(1,2,4-трихлоробензен) (1/10)

120-82-1

15,1

37,8

466

1,1,1-Трихлоретан (1/10)

71-55-6

555

1110

467

1,1,2-трихлоретан

79-00-5

45,0

467а

Трихлоретилен

79-01-6

135,0

468

Трихлорнафталин

1321-65-9

5,0

Д

469

Трихлороцетна киселина

76-03-9

7,0

Д

470

1,2,3-трихлорпропан

96-18-4

60,0

Д

471

Уайт-спирт (SKDN)

63394-00-3

500,0

472

Уран – неразтворими съединения 7440-61-1
(като уран)

473

Уран – разтворими съединения
(като уран)

7440-61-1

0,05

474

Уротропин

100-97-0

2,0

475

Фенацетин

66-44-2

0,5

476

Фенитротион

122-14-5

0,5

477

Фенол (1/10)

108-95-2

7,8

478

Флуор (1/10)

7782-41-4

1,58

479

Флуориди, неорганични (1/10)

480

Флуорит, съдържащ под 2 % сво
боден кристален силициев диоксид
в респирабилната фракция

0,2

1000,0

Кожа

Д

Д
0,6

А

Д, А, Кожа
3,16

2,5

Инхалабилна фракция

6,0

Респирабилна фракция

3,0

481

Флотационно масло

482

Флуороводород (1/10)

7664-39-3

2000,0
1,5

2,5

483

Формалдехид

50-00-0

1,0

2,0

А,Д

484

Формамид

75-12-7

15,0

30,0

Р

485

Фосген (1/10)

75-44-5

0,08

0,4

486

Фосфиди (алуминиев,

20859-73-8

0,1

0,2

Д

магнезиев)

12057-74-8

487

Фосфорен анхидрид (1/10)

1314-56-3

1,0

488

Фосфорен пентахлорид (1/10)

10026-13-8

1,0

489

Фосфорен трихлорид

7719-12-2

1,5

3,0

490

Фосфороводород (фосфин) (1/10) 7803-51-2

0,14

0,28

491

Фталов анхидрид

85-44-9

6,0

492

Фуран

110-00-9

0,5

493

Фурфурол

98-01-1

10,0

494

Халотан

151-67-7

20,0

495

Хексаметилендиамин

127-09-4

1,0

А,Д

496

Хексаметилендиизоцианат

822-06-0

0,1

А,Д

497

n-Хексан (1/10)

110-54-3

72,0

498

Хексанон (метил-н-бутилкетон)

591-78-6

20,0

499

Хексахлоретан

67-72-1

10,0

500

n-Хептан (1/10)

142-82-5

1600

501

Хептан-2-он (2-хептанон) (1/10)

110-43-0

238,0

502

Хептан-3-он (2-хептанон) (1/10)

106-35-4

95,0

А,Д
Д
100,0

Р

А
475,0

Кожа

БРОЙ 17
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

4

С Т Р. 3 9
5

6

7

503

Хидразин

302-01-2

0,1

А,Д,К-кат.2

504

Хидрохинон

123-31-9

2,0

505

Хлор (1/10)

7782-50-5

506

m-хлоранилин

108-42-9

0,05

507

p-хлоранилин

106-47-8

0,3

508

Хлорбензен (Монохлорбензен) (1/10) 108-90-7

23,0

70,0

509

Хлорен двуоксид

10049-04-4

0,3

0,9

510

Хлоретан (1/10)

75-00-3

268,0

511

Хлорметилтрихлорсилан

1558-25-4

1,0

512

Хлорнитромицин

513

Хлороводород (1/10)

7647-01-0

8,0

514

Хлородифлуорометан (1/10)

75-45-6

3000

515

Хлоропрен (двехлорбутадиен)

126-99-8

0,05

516

Хлорпирифосетил

291-88-2

0,1

517

Хлорхипирифосметил

5598-13-0

0,2

518

Хлороформ (1/10)

67-66-3

10,0

Кожа

519

Хлороцетна киселина

79-11-8

1,0

Д

520

Хлорпропинова киселина

28554-00-9

5,0

521

m-Хлорфенилизоцианат

2909-38-8

0,5

А,Д

522

Хризоидин

532-82-1

1,0

Д,А

523

Хром метал, неорганични съеди
нения на хром (II), неорганични
съединения на хром (������������
III���������
) (нераз
творими) (1/10)

2,0

А,Д

524

Хромен анхидрид и съединения
на VI валентен хром

0,05

А,Д,К-кат.1 и 2

525

Цианамид (1/10)

420-04-2

1,0

Кожа

526

Циановодород

74-90-8

1,0

527

Циментов прах, съдържащ под
2 % свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната фракция

А
1,5

Д

Д
Д

1,0

Инхалабилна фракция

15,0
Р

5,0

8,0

528

Цианурхлорид

108-77-0

0,1

529

Циклопентадиен

542-92-7

200,0

Д

530

Циклохексан (1/10)

110-82-7

700,0

531

Циклохексанол

108-93-0

200,0

532

Циклохексанон (1/10)

108-94-1

40,8

533

Циклохексиламин

108-91-8

20,0

А

534

Цинеб

12122-67-7

1,0

А

535

Циклофосфамид

6055-19-2

0,002

536

Цинков оксид (като цинк)

1314-13-2

5,0

Д
81,6

Кожа

К-кат.1
10,0

Забележки:
Z* – съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%).
К – канцерогенни.
М – мутагенни.
А – алергизиращи.
Р – токсичен за репрудукцията.
Д – дразнещ.
Ф – фиброзогенен ефект.
Кожа – възможна е значителна резорбция чрез кожата.
(1/10) – химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда
за Европейската общност.
„CAS №“ е номерът съгласно химическия регистър на Кемикал Абстрактс Сървис.
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№

Мярка

III. ШУМ, ВИБРАЦИИ, ОСВЕТЛЕНИЕ
Фактори на работната среда

1

2

Степени на риска
(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

3

4

5

6

7

dB(А) еq

85-95

95-110

110-120

над 120

1. Предавани на система ръка-рамо

m/s -2

2,5-5,0

5,0-7,5

7,5-10,0

над 10,0

2. Предавани на цяло тяло

m/s -2

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

над 2,0

средна
точност

висока
точност

много
висока
точност

извънредно
висока
точност

mm

0,51-1,00

0,31-0,50

0,15-0,30

до 0,15

4

3

2

1

Lх

300/150

400/200

1000/300

1500/400

1.

Шум
– средносменно натоварване

2.

Вибрации

Осветление

3.

1. Характеристика
на зрителната работа
2. Най-малък размер
на обекта за различаване
3. Категория на зрителната работа
4. Минимална допустима осветеност за
категория зрителна работа комбинирано
осветление/общо осветление
IV. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)
Показатели на фактора на
работната среда

1
1.

2

Степени на риска

Мярка

№

3

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

4

5

6

7

ЕМП в радиочестотния диапазон
от 0,6 до 300 000 MHz
a. В честотния обхват от 0,6 до
300 МНz
– електрически съставни за чес
тоти:
до 3 МНz

V/m

5-50

50-150

150-500

над 500

от 3 до 30 МНz

"

2-20

20-60

60-200

над 200

от 30 до 50 МНz

"

1-10

10-30

30-100

над 100

от 50 до 300 МНz

"

0,5-5

5-15

15-50

над 50

– магнитни съставни за честоти:
от 0,06 до 1,5 МНz

А/m

0,5-5

5-15

15-50

над 50

"

0,03-0,3

0,3-0,9

0,9-3

над 3

б. В честотния обхват от 300 до
300 000 МНz
– когато източниците на ЕМП не
са от въртящи и сканиращи антени
енергетично натоварване
W.h.m-2

до 2

2-6

6-20

над 20

плътност на мощност

до 10

10-30

30-100

над 100

до 1

1-3

3-10

над 10

до 20

20-60

60-200

над 200

от 30 до 50 МНz

плътност на мощност при наличието
на рентгеново или гама-лъчение, или
изкуствени радионуклеиди или при
температура на въздуха над 20 °С

W.m

-2

"

– когато източниците на ЕМП
са въртящи се антени нергетично
натоварване
W.h.m-2

БРОЙ 17
1

ДЪРЖАВЕН
2

плътност на мощност

3
W.m

-2

плътност на мощност при наличието
на рентгеново или гама-лъчение, или
изкуствени радионуклеиди, или при
температура на въздуха над 20 °С

"

2.

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

KV/m

3.

Лазерни лъчения
Клас на лазерната система

V. ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ:
Първа степен
Г р у п а А
Медицински персонал, извършващ диспан
серно наблюдение за здравословното състояние
на работещите в среда на йонизиращи лъчения.
Г р у п а Б
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на нуклеарно-медицински уредби.
Работещи с електронни скениращи микроско
пи с ускоряващо напрежение над 50 киловолта.
Работещи с рентгенови апарати за пролъчване
на багаж на пропускателни пунктове.
Работещи по монтаж, ремонт и изпитване на
радиоактивни датчици на пожароизвестителни
системи.
Работещи по товаренето, разтоварването и
превозването на радиоактивни алфа- и бетаизточници и гама-източници с активност до 4
гигабекерела.
Персонал, зает с изпиране, изсушаване и гла
дене на облекло и бельо на работещи в радиоизо
топни лаборатории ТРЕТИ клас и на работещи с
материали с повишена радиоактивност.
Г р у п а В
Работещи със стационарни апарати за рентге
нофлуоресцентен анализ с ускоряващо напрежение
над 15 киловолта или радиоизотопни източници.
Работещи по изпиране, изсушаване и гладене
на облекло и бельо в радиоизотопни лаборатории
от ВТОРИ и ПЪРВИ клас.
Работещи по изпитването, ремонта и поддър
жането на ускорители на елементарни частици с
енергия до 10 килоелектронволта.
Непосредствено работещи в лаборатории за
радиохимия, радиометрия и спектрометрия във
ведомствени и надведомствени служби и лабора
тории за радиационен контрол на външната среда.
Работещи със закрити алфа-източници и закри
ти бета-източници с активност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и пре
возване на гама-източници с активност от 4 до
37 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апаратура, в която има монтирани закрити
алфа- и бета-източници.
Работещи по монтаж, ремонт и демонтаж на
радиационните блокове на прибори за технологи
чен контрол, използващи закрити бета-източници
с активност до 2 гигабекерела.
Втора степен
Г р у п а А
Работещи с терапевтични рентгенови уредби.
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4

5
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до 10

20-30

30-100

над 100

до 1

1-3

3-10

над 10

5,1-15

15,1-35

35,1-50

над 50

клас 2

клас 3а

клас 3б

клас 4

Работещи по изпитване, ремонт, поддържане
на уредби за рентгенови лъчи с напрежение до
300 киловолта.
Работещи с медицински рентгенови апарати
за немедицински цели.
Работещи с открити източници в лаборатории
ТРЕТИ клас.
Г р у п а Б
Работещи с медицински ускорители на елек
трони с енергия до 10 мегаелектронволта.
Работещи с апарати за рентгеноспектрален
анализ и автоматизирани апарати за рентге
носпекрален анализ и автоматизирани апарати
за ренгеноструктурен анализ със закрит сноп.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апаратура, в която има монтирани закрити
източници с гама-емисия и активност до 2 ги
габекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апарати, използващи рентгеново лъчение за
немедицински цели.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на ускорители на елементарни частици с енергия
над 10 мегаелектронволта.
Работещи със закрити гама-източници с ак
тивност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и превоз
на закрити гама-източници с активност над 40
гигабекерела.
Заварчици, използващи ториеви електроди
при заваряване и газова среда.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане
на апаратура, в която има монтирани закрити
гама-източници с активност над 2 гигабекерела.
Работещи непосредствено в процедурните
помещения и помпени помещения на радонови
минерални бани.
Рабо т ещ и по дози мет ри я, л ъчеза щ и та и
радиационна безопасност в надведомствени и
ведомствени служби и лаборатории.
Работещи по развиване на технологии за
работа с рентгенови и гама-дефектоскопи и по
контролиране спазването им.
Работещи по обучението и квалификацията
на персонала, обслужващ рентгенови и гамадефектоскопи.
Работещи с неутронни източници с поток до
10 неутрона в секунда.
Трета степен
Г р у п а А
Медицински и помощен персонал от състава
на екипи, извършващи оперативна дейност (вклю
чително и безкръвни репозиции) под рентгенов
контрол, в специализирани здравни заведения.
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Работещи в рентген-диагностични екипи на
рентгенови отделения (кабинети).
Работещи в лаборатории за клинична дози
метрия и метрология на йонизиращи лъчения.
Работещи в н у к леарномедицинск и вк лю
чително и радиоимунологични диагностични
лаборатории.
Работещи с апарати за рентгеноструктурен и
открит достъп до рентгенови снимки.
Работещи в стационарни рентгенови и гамадефектоскопни лаборатории или използващи
преносими дефектоскопи в стационарни условия.
Работещи със стационарни гамаоблъчватели
с активност до 185 терабекерела.
Работещи по зареждане и разреждане на га
ма-облъчвателни установки с активност до 185
терабекерела.
Работещи със закрити гама-източници с ак
тивност над 2 килобекерела.
Г р у п а Б
Работещи с ускорители на заредени частици с
енергия над 10 мегаелектронволта (включително
ремонт и поддържане).
Работещи с уреди за телегама-терапия.
Работещи в рентгенови ангиографски кабинети.
Работещи с открити радиоактивни вещества
в лаборатории ВТОРИ клас.
Работещи с неутронни източници с поток над
10 3 неутрона в секунда или неутронни генератори
с поток до 10 8 неутрона в секунда.
Персонал, работещ с гама-линии с активност
над 37 гигабекерела.
Работещи със стационарни гама-облъчватели
с активност над 185 терабекерела.
Работещи в лаборатории и стационари за
терапевтично приложение на закрити и открити
радиоактивни вещества.
Работещи по монтажа, ремонта, поддържането
и презареждането на медицински гама-облъчва
телни уредби.
Г р у п а В
Работещи с неутронни генератори с поток от
неутрони над 10 8 неутрона в секунда.
Работещи с подвижни гама-установки с ак
тивност над 37 терабекерела.
Работещи с открити източници на йонизиращи
лъчения в радиоизотопни лаборатории ПЪРВИ
клас.
Четвърта степен
Г р у п а А
Работещи с преносими гама-дефекстоскопи.
Работещи в лаборатории и стационари за
терапевтично приложение на закрити и открити
радиоактивни източници в институтски болници.
Работещи с медицински ускорители на зареде
ни частици с енергия над 10 мегаелектронволта,
включително ремонт и поддържане.
VІ. ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК
Първа степен
Г р у п а А
Работа, свързана с механично обработване на
дървен материал.
Работещи с опитни незаразени животни във
вивариуми и опитни лаборатории.
Работи, свързани с опасност от изгаряне с
гореща вода над 60 °С и прегрята пара.
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Г р у п а Б
Работещи (експлоатационен и ремонтен пер
сонал), обслужващи контактни мрежи, електро
разпределителни устройства и електропреносни
въздушни и кабелни мрежи, токоизправителни
станции.
Забележка. Оценка за производствен риск по
първа степен, група Б, получават само работни
ците, които обслужват контактни мрежи, електро
разпределителните устройства, електропреносни
въздушни и кабелни мрежи, трансформатори и
токоизправителни станции и които притежават не
обходимата за тази работа квалификационна група
по електробезопасност. На тази основа следва да
се има предвид, че не целият електротехнически
състав на военното формирование следва да получи
бални оценки за риск.
Работещи, при които вследствие на аварийни
ситуации е възможно изтичане на силно агресивни
и силно токсични вещества.
Втора степен
Г р у п а А
Работещи в складове за ГСМ, в складови
бази, при съхраняването и превозването на
пропан-бутан и петролни продукти: нафта, го
рива – дизелови масла (авиационни, моторни,
хидравлични, турбинни, машинни, хладилни,
трансформаторни, отработени), мазут, смазки
(защитни, уплътнителни), суров нефт, гудрон,
парафин, цезерин, битуми, ацетон – цианхидрин,
пирозол (фракция С10), тежка пиролизна смола и
безир (неразфасован в малограмажни опаковки).
Участващи в транспорт и зареждане на лета
телни апарати със сгъстени газове, превоза на
взривоопасни товари: барут, динамит, амонит 6
суспензии – всички видове, амониевоселитрени
взривни вещества, грантоли, междинни детонато
ри, детониращи шнурове и капсули закъснители
за детониращи шнурове, огнепроводни шнурове
и всички останали взривни вещества и средства
за взривяване; товарите, посочени в първи клас
на Европейската спогодба за меж ду народен
превоз на опасни стоки по шосе и Правилника
за международен железопътен превоз на опасни
стоки; бензин, нитроцелулоза, терпентин, крезол,
толуен, ксилен, аризол, етилацетат, бутилацетат,
моностирен, хлор, керосин, етилова течност, бути
лен, етан, етилов оксид, пропан-бутан и амоняк.
Работещи в помещения клас В-16, В-I Г и В-IIА.
Фармацевти и помощник фармацевти, рабо
тещи във ВМА, които приготвят лекарствени
форми за туберкулозни, инфекциозни, кожни и
онкологично болни.
Г р у п а Б
Работещи, чиито дейности са свързани с
получаването, обработването или употребата
на взривоопасни или пожароопасни вещества,
течности или горими газове, които съгласно
противопожарните строително-технически нор
ми са определени в категория „А“ работещи в
помещения от клас В-1, В-1А и В-2.
Работещи с биологично активни материали.
Работещи постоянно с микробиологични,
бактериологични, вирусологични, имунологич
ни, микологични, серологични, епизоологични,
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протозоологични, хелминтологични (паразито
логични и биохимични) материали.
Работа с опитни животни, заразени с инфек
циозен материал и БОВ. Работа с трупен матери
ал. Поддържащи апаратура и други инсталации
в помещения, в които се работи с посочените
материали.
Работещи в онкологични и фтизиатрични заве
дения, отделения и кабинети; акушер-гинеколози
и среден медицински персонал в гинекологични
отделения; клинични лаборанти; работещи в ла
боратории и центрове за трансфузионна хематоло
гия; работещи в звена за хемодиализа; работещи
в психиатрични здравни заведения; работещи в
кабинети и отделения с инфекциозни дерматози
илуетично болни; работещи в операционни от
деления (зали), лекари по дентална медицина.
Работа в специа лни работ ни помещени я
(чисти стаи).
Работещи постоянно с доказани химични
канцерогени за хора от I група по класификаци
ята на Международната агенция за изучаване на
рака (МАИР) към СЗО, а именно: афлатоксини;
4-аминобиофенил; аналгетични смеси, съдържа
щи фенацетин, арсен и арсенови съединения,
азбест, азотиоприн; бензен; бензидин; № №-Бис
(2-х лоретил) – 2 нефтиламин (х лорнафазин);
Бис (хлорметил) етер и технически хлорметил
етер; 1,4-Бутандиол диметансулфонат (милеран);
винилхлорид; диетилстилбестрол: ерионит, ес
трогени, нестероидно; стереоидни естрогени;
ипритен газ (серен изпри т); каменовъглени
катрани; каменовъглени смоли; мелфалан; 8-ме
токсипсорален (метоксален) с УВ облъчване;
2-нефтиламин; нефтошистни масла; никел и ни
келови съединения; сажди, талк със съдържание
на азбестови влакна; треосулфан; хлорамбуцил;
1-(2-хлоретил)-3-(4-метилциклохексил)-1-нитро
зоу рея; шест ва лен т ни х ромови съединени я;
циклофосфамид; цитостатици.
Военнослужещи и цивилни служители, извърш
ващи измерване на параметрите на РЛС; просле
дяване на верига при отстраняване на аварии,
блокове и възли на ел. уредби и съоръжения до
1000 V без изключване на напрежението, в слу
чай че притежават необходимата за тази работа
квалификационна група по електробезопасност.
Работници, извършващи профилактика и
ремонт на ел. уреди и съоръжения до 1000 V
без изключване на напрежението, в случай че
притежават необходимата за тази работа квали
фикационна група по електробезопасност.
Работещи като електрозаварчици на двойни
дъна, корпусници и хеленгисти в кораборемонта.
Трета степен
Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, кон
тролиращи изпитанията на боеприпаси и техните
елементи в Централния артилерийски технически
изпитателен полигон – Змейово (ЦАТИП).
Медицински лица, осигуряващи изпитанията
на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Военнослужещи и цивилни служители, участ
ващи в товаро-разтоварни дейности на боеприпаси
и техните елементи, използвани за изпитания в
ЦАТИП.
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Работещи в контакт с биологично активни
вещества, създаващи опасност от възникване на
особено опасни инфекции.
Работещи при изпитване и пълнене на сто
манени бутилки за транспортиране на сгъстени,
втечнени и разтворени под налягане газове.
Военнослужещи и цивилни служители, из
вършващи измерване на параметрите на РЛС;
проследяване на верига при отстраняване на
аварии, блокове и възли на ел. уредби и съоръже
ния над 1000 V без изключване на напрежението,
в случай, че притежават необходимата за тази
работа квалификационна група по електробез
опасност.
Работници, извършващи профилактика и
ремонт на ел. уреди и съоръжения над 1000 V
без изключване на напрежението, в случай че
притежават необходимата за тази работа квали
фикационна група по електробезопасност.
Забележка. Бални оценки за работа при обслужва
не на електрически съоръжения без изключване на
напрежението могат да се определят само в случа
ите, регламентирани в чл. 8 и чл. 12, 13, 14, 15 и 16
от Правилника за безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и
чл. 7 и чл. 13, 14, 15, 16 и 17 от Правилника за безо
пасност и здраве при работа в електрически уредби
на електрически топлофикационни централи и по
електрически мрежи. Работите под напрежение са
строго определени дейности, извършвани от специ
ално обучен персонал със специална екипировка,
инструменти и приспособления при специална ор
ганизация на работата.
Работещи с течни ракетни горива; БОВ.
Работещи с портални и мостови кабинкови
кранове.
Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които
осигуряват лабораторни и полигонни изпитания
на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Работа под водата при дълбочина до 20 м.
Четвърта степен
Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, пряко
заети в лабораторни и полигонни изпитания на
боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които
извършват и участват непосредственно в изкопава
не, транспортиране и взривяване на неразриви и
взривни остатъци, получени в процеса на изпитване
на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.

Приложение № 2
Определяне на степента на риск на фактора
„Химични агенти“
К

Степен

от 1,1 до 3

първа

от 3,1 до 6

втора

от 6,1 до 10

трета

над 10

четвърта
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Приложение № 3
Оценки на степените на риск за живота и здравето
Рискове за живота и здравето

Оценки на степените на риск в точки
1

2

3

4

13

32

82

170

2.1.Химични вещества и съединения

18

42

82

170

2.2. Прах

18

42

82

170

3.

Шум

13

32

82

170

4.

Вибрации

13

32

60

110

5.

Осветление

10

15

30

50

6.

Електромагнитни полета

13

32

60

110

7.

Йонизиращи лъчения
– А

70

135

195

325

– Б

80

165

225

375

– В

100

180

275

420

– риск А

10

35

120

380

– риск Б

18

55

320

420

1.

Микроклимат

2.

Химични агенти с действие 8 часа

8.

Производствен риск

Приложение № 4
УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК):
_____________ (______________)
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ
ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ
№ ______/_____._____._______ г.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ: ______________________________________________________________________
Гр./с. _______________________________________________________________________________________________
РАБОТНО МЯСТО: _________________________________________________________________________________
БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: __________________________________________________________________________
Показатели на риска

Стойност на показателя

Степен

Оценка

1

2

3

4

1. Микроклимат
а) температура – °С
б) топлинно излъчване – W/m 2
2 . Х и м и ч н и а г ен т и с г ра н и ч н и с т ой но с т и
8 часа – mg/m 3
2.1 Химични вещества и съединения:
......................................................................
2.2. Прах:
......................................................................
3. Шум – dBAeq
4. Вибрации – m.s -2
– предавани на цялото тяло
– предавани на система ръка-рамо
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3

4

5. Осветление – lx
6. Електромагнитни полета
Оценка на рисковете съгласно чл. 26, ал. 1
7. Йонизиращи лъчения
8. Производствен риск
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
3.

Приложение № 5
В Е Д О М О С Т
за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 1
в под. _________________________ , гр./с. _______________________
за месец _______________________ 20__ г.
№

І

Име, Длъж № на
прези ност
карта
ме и
за оцен
фами
ка на
лия
риско
вете
ІІ

ІІІ

V

Всичко
изра
ботени
дни

Дни в месеца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VІ

Изготвил: _______________________________
(звание, подпис, фамилия)
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Приложение № 6
В Е Д О М О С Т
за отработеното време при рискове за живота и здравето по чл. 25, ал. 2
в под. _________________________ , гр./с. _______________________
за месец _______________________ 20__ г.
№

Име, Длъж № на
прези ност
карта
ме и
за оцен
фами
ка на
лия
риско
вете

І

ІІ

ІІІ

V

Всичко
изра
ботени
дни

Дни в месеца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VІ

Изготвил: _______________________________
2329
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за
изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4
от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.;
изм., бр. 39 от 2003 г., бр. 88 от 2004 г., бр. 1
от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25
от 2006 г., бр. 7 от 2008 г., бр. 1 от 2009 г. и
бр. 1 от 2011 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се из
меня така:
„Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за
съдържанието и реда за изпращане на уведом
лението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда“.
§ 2. Наименованието на приложение № 1
към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса
на труда“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„Придружително писмо (Подаване на уве
домление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)“.
2. В текста на изречение първо „Предос
тавяната информация е за: …“ се допълва с
„4. Брой уведомления по приложение № 5
…. за …….. брой лица“.
§ 4. Наименованието на приложение № 3
към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Справка за приети и отхвърлени уведом
ления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда с
придружително писмо № …………./………..г.“.
Заключителни разпоредби
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана
с изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите и с председателя на
Националния статистически институт.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Т. Младенов
2326

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2357
от 16 февруари 2011 г.

по административно дело № 14072 от 2010 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Боян Магдалинчев, и членове:
Нина Докторова, Татяна Хинова, Кремена
Хараланова и Добринка Андреева, с участи
ето на секретар-протоколиста Светла Панева
разгледа административно дело № 14072 по
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описа за 2010 г. на Върховния административен
съд, петчленен състав, I колегия, докладвано
от съдията Кремена Хараланова.
Производството е по чл. 208 и сл. от Ад
министративнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образу вано е по касационните жа лби
на Красимир Георгиев Гочев от Златоград,
Марин Колев Тодоров от с. Горен чифлик,
община Долен чифлик, Атанас Михайлов
Орозов от Софи я, Съюза на юристите в
Бъ л гари я – Софи я, На ц иона лен с ъюз на
юрисконсултите – София, Висшия адвокатски
съвет – София, и Георги Пантелеев Добрев от
Пловдив, подадени против Решение № 10407
от 09.08.2010 г., постановено по адм. дело
№ 14326/2009 на Върховния административен
съд, първо отделение, с което е отхвърлено като
неоснователно оспорването на Постановление
№ 229 от 23.09.2009 г. на Министерския съвет
(ДВ, бр. 78 от 2009 г.), в частта му по чл. 3,
ал. 2 и ал. 4, т. 2 и от ал. 5 думите „... и 2“ за
закриване на редакция „Нормативни актове“,
считано от 01.01.2010 г., и действия, свързани
с ликвидацията на същата редакция, както и
жалбата, подадена от Марин Колев Тодоров
срещу посочения акт, в частта му по § 2, т. 4
и § 9 от допълнителните разпоредби, наред
с чл. 32, 37 и чл. 38, ал. 1 и 2 от приетия с
него Устройствен правилник на Министер
ския съвет и на неговата администрация.
Поддържат се оплаквания за неправилност
на решението поради постановяването му в
нарушение на съдопроизводствените правила,
необоснованост и противоречие с приложи
мите материалноправни разпоредби. В тази
връзка са развити подробни съображения от
носно противоречието на оспорените текстове
от акта на МС с конституционни и законови
разпоредби, такива от Европейската конвен
ция за защита правата на човека и основните
свободи, както и с източници на Правото на
Европейския съюз. Претендира се отмяна
на решението и връщане на делото за ново
разглеждане от друг тричленен състав на
Върховния административен съд, респектив
но – произнасяне по съществото на спора, при
което да бъдат уважени жалбите, разгледани
в първоинстанционното производство, и иско
вите молби, предявени от Красимир Георгиев
Гочев и Георги Пантелеев Добрев по реда на
чл. 203 и сл. АПК. Последният, както и Ма
рин Колев Тодоров претендират присъждане
на направените по делото разноски.
Ответната страна – Министерският съвет
на Република България чрез процесуалния
си представител юрисконсулт Цветан Васи
лев, оспорва подадените касационни жалби,
като излага съображения за правилността на
първоинстанционното решение. Останалите
ответници, редовно призовани, не изразяват
становище по съществото на спора.
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Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура дава мотивирано за
ключение за недопустимост на съдебния акт
като постановен във връзка с оспорване на
вътрешноведомствен акт на Министерския
съвет, който не подлежи на обжалване, предвид
липсата на законоустановен правен интерес
от това за подателите на жалбите, разгледани
по същество от тричленния състав на ВАС. В
отношение на евентуалност е изразено стано
вище за основателност на касационните жалби
с оглед допуснати при постановяване на реше
нието съществени нарушения на процесуални
правила, по-конкретно на изискванията за
обсъждане на всички представени по делото
доказателства и наведени доводи, които са от
значение за правилното решаване на спора
относно законосъобразността на обжалваната
част на ПМС № 229 от 2009 г.
Върховният административен съд в на
стоящия петчленен състав на първа колегия,
като провери правилността на обжалваното
решение и съобрази доводите на страните,
приема за установено следното:
Предмет на съдебния контрол за законосъ
образност пред Върховния административен
съд, първо отделение, са чл. 3, ал. 2, чл. 4,
т. 2 и от ал. 5 думите „...и 2“, респективно
§ 2, т. 4 и § 9 от допълнителните разпоредби
на ПМС № 229 от 2009 г., както и чл. 32,
чл. 37 и чл. 38, ал. 1 и 2 от приетия с него
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация. Първо
инстанционният съд е отхвърлил жалбите
на посочено правно основание на съдебното
производство – чл. 179 и сл. от АПК (разпо
редби, относими към общите административни
актове), независимо от изрично направеното
отбелязване в мотивите на решението, че
естеството на обжалвания акт в частта му,
обективирана в чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 2 и
от ал. 5 думите „...и 2“, налага извода, че е
вътрешноведомствен акт на Министерския
съвет на Република България, подлежащ на
оспорване по съдебен ред предвид засягането
на права и законни интереси на граждани и
съсловни организации, в т.ч. и на подателите
на жалбите, по които делото е образувано,
респективно са присъединени за разглеждане
в производството по адм. дело № 14326/2009
на ВАС, първо отделение. В случая правилно
е констатирано наличието на изключение по
смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 3 АПК от общото
правило за неприложимост на разпоредбите
на този кодекс спрямо актовете, с които се
създават права или задължения за органи и
организации, подчинени на органа, издал акта
по посочения текст. Аргумент относно допус
тимостта на подадените жалби се съдържа и
в Решение № 21 на КС от 26.10.1995 г. по к.д.
№ 18 от 1995 г. (ДВ, бр. 99 от 1995 г.), според
което съгласно чл. 120, ал. 2 от Конститу
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цията на Република България гражданите
и юридическите лица могат да обжалват
пред съдилищата всички административни
актове, включително вътрешнослужебните,
щом тези актове нарушават или застраша
ват техни права или законни интереси и не
са изключени изрично със закон от съдебно
обжалване. В тази връзка следва да се има
предвид, че правилото на чл. 22, т. 2 АПК на
свой ред изрично изключва прилагането на
разпоредбите на раздел I от глава V „Индиви
дуални административни актове“ от АПК към
актовете, издадени от Министерския съвет.
Поради това настоящият състав намира, че
са приложими разпоредбите на действащия
към момента на приемане на частично ос
пореното постановление на МС Устройствен
правилник на Министерски съвет и неговата
администрация (УПМСНА), приет с ПМС
№ 216 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.,
понастоящем отменен в ДВ, бр. 78 от 2009 г.
Оспорените от Марин Колев Тодоров текстове
от допълнителните разпоредби на ПМС № 229
от 2009 г. и приетия с него Устройствен пра
вилник на Министерския съвет и на неговата
администрация имат подзаконов нормативен
характер по смисъла на чл. 75, ал. 1 и 4 АПК,
поради което и производството в тази му част
следва да се счита образувано на основание
чл. 186 и сл. АПК.
Обжалваните от всички касатори тексто
ве на ПМС № 229 от 2009 г. (ДВ, бр. 78 от
2009 г.), както правилно е констатирано и от
първата инстанция, касаят закриването на
редакция „Нормативни актове“ и уредбата
на свързаните с ликвидацията є въпроси.
В чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 2 на ПМС № 229 от
2009 г. изрично е отразено закриването на
редакция „Нормативни актове“ от 01.01.2010 г.,
както и че ликвидационната комисия следва
да организира съставянето на финансовия
отчет и баланса на закритото звено, да из
готви протокол – опис на имуществото, и да
извърши други необходими действия, свърза
ни с ликвидацията, в срок до 31.12.2009 г. В
чл. 3, ал. 5 от акта е посочено, че разходите
по ликвидацията на звената по ал. 1 и 2 (ка
саеща редакция „Нормативни актове“) са за
сметка на утвърдените разходи по бюджета
на МС за 2009 г.
По § 2, т. 4 от ДР на ПМС № 229 от
2009 г. (предмет на част от жалбата, подаде
на от Марин Колев Тодоров, присъединена
за разглеждане към производството по адм.
дело № 14326/2009 г. на Върховния админи
стративен съд, първо отделение, съгласно
определение № 16026 от 23.12.2009 г. по адм.
дело № 16180/2009 на ВАС, второ отделение,
при условията на чл. 126, ал. 1 ГПК във
връзка с чл. 144 АПК) е отменено ПМС № 12
от 2002 г. – подзаконовият нормативен акт,
уреждащ статута на редакция „Нормативни
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актове“ след преобразуването є в самостоя
телно юридическо лице. В § 9 от ДР на ПМС
№ 229 от 2009 г. е визирано влизане в сила на
постановлението от деня на обнародването му
в „Държавен вестник”, като относно § 2, т. 4
същото е отложено до 01.01.2010 г.
Жалбата на Марин Колев Тодоров е въз
приета от първоинстанционния съд с оглед
формулирания в нея петитум и като насочена
срещу разпоредбите на чл. 32, 37 и чл. 38,
ал. 1 и 2 от приетия с ПМС № 229 от 2009 г.
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация. Горепосо
чените текстове имат характер на подзаконови
норми и уреждат съответно: съгласуването
на внесените за решаване от МС въпроси
от членовете на МС – техни вносители, с
останалите членове на МС, както и с лица
та, изрично посочени в чл. 32, ал. 2 до ал. 5;
съгласуването и внасянето на материали за
заседание на МС в случаите, в които в тях се
съдържа класифицирана информация (следва
да се отбележи, че противно на наведените
от жалбоподателя твърдения чл. 37 няма две
алинеи, поради което е отразен в това реше
ние като обжалваем изцяло); провеждането
на редовни заседания въз основа на предва
рително утвърден от министър-председателя
дневен ред и обособяването на внесените в
сроковете по чл. 36 материали в две части
(чл. 38, ал. 1 и 2). От решаващия тричленен
състав не са изложени каквито и да било съо
бражения относно допустимостта на жалбата,
подадена от това физическо лице, срещу § 9
от ДР на ПМС № 229 от 2009 г. и чл. 32, 37 и
чл. 38, ал. 1 и 2 от приетия с него УПМСНА,
независимо че с оглед естеството на послед
ните и урежданите с тях отношения, касаещи
действието във времето на частично оспоре
ния акт, респективно – вътрешни правила за
работа на МС, обосновават извод за липсата
на правен интерес от подаване на жалбата
в тази є част. Наличието на правен интерес
е абсолютна процесуална предпоставка и за
предявяване на жалба с искане за частичната
отмяна на подзаконов нормативен акт според
чл. 186, ал. 1 АПК. В конкретния случай,
като се е произнесъл по жалбата, подадена
от Марин Колев Тодоров срещу разпоредбите
на § 9 от ДР на ПМС № 229 от 2009 г. и на
чл. 32, 37 и чл. 38, ал. 1 и 2 от приетия със
същото постановление Устройствен правил
ник на Министерския съвет и на неговата
администрация, тричленният състав на ВАС
е постановил решението си по недопустима
жалба поради липсата на законоустановен
правен интерес за жалбоподателя от тяхната
отмяна, което налага обезсилване на съдеб
ния акт в посочената част и прекратяване
на производството по адм. дело № 14326 от
2009 г. на ВАС, първо отделение (към което
дело е присъединена за разглеждане жалба
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та на Марин Тодоров след прекратяване на
първоначално образуваното по нея адм. дело
№ 16180 от 2009 г. на ВАС, второ отделение), в
частта му по оспорването на горепосочените
подзаконови норми.
По съществото на спора от първата ин
станция е прието, че ПМС № 229 от 2009 г.
е издадено от компетентен орган, в рамките
на предоставените му правомощия и в пред
видената от закона форма, при спазване на
административнопроизводствените правила.
Изложени са мотиви, че не се установява
противоречие на оспорените части от акта
с разпоредби на актове от по-висока степен,
включително с визираните в подадените жал
би конкретни текстове от Конституцията на
Република България, уреждащи правото на
гражданите на информация (чл. 41), гаранти
рането на равни права за стопанска дейност
(чл. 19), задължението на държавата да оси
гурява условия за осъществяване на правото
на труд (чл. 48, ал. 1), както и задължението
на МС да ръководи външната и вътрешната
политика в съответствие с Конституцията
и законите, да осигурява обществения ред,
националната сигурност и да осъществява
общото ръководство на администрацията и
въоръжените сили (чл. 105), съответно на
Европейската конвенция за защита правата
на човека и основните свободи и Директива
2000/78/ЕО на Съвета на Европа за създа
ване на основна рамка за равно третиране в
областта на заетостта и професиите.
Доколкото закриването на редакция „Нор
мативни актове“ пряко рефлектира върху
преустановяването на издаването на сборник
„Нормативни актове“ и актуализациите на
същия (в този смисъл е изявлението, обекти
вирано в приложеното по делото писмо изх.
№ 3616/02 от 02.12.2009 г. с адресат Стефан
Манахов от Горна Оряховица, изпратено от
началник-отдел „Приемна“ при Администра
цията на МС на РБ, както и това на главния
редактор на редакция „Нормативни актове“,
адресирано до абонатите на изданието с пре
дупреждението да не се абонират за 2010 г. с
оглед решението за закриване на редакцията,
взето по ПМС № 229 от 2009 г.), правилно
от първата инстанция е взето предвид, че
посочената дейност е уредена първоначално
с Решение № 585 от 14.12.1972 г. на МС за
утвърждаване на единна система за издаване
на нормативните актове с оглед облекчаване
на органите и длъжностните лица при из
ползването и прилагането на нормативните
актове, както и за внасяне на по-нататъшни
подобрения в съхраняването на правителстве
ния архив и работата в него. С посочения акт
Бюрото на МС решава да установи, считано от
01.01.1973 г., единна система за издаване на об
народваните в „Държавен вестник“ нормативни
актове на Държавния съвет и Министерския
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съвет, както и на наредбите и инструкциите
с нормативен характер на министерствата и
ведомствата – на свитъци, под наименовани
ето „Нормативни актове“, два пъти месечно,
с техническа възможност за отразяване на
последващите изменения на текстовете, както
и да се преустанови издаването на „Сборник
постановления и разпореж дания на МС“.
Създадената система е само за нормативните
актове на МС и цели подобряване и съхра
няване на правителствения архив, включващ
издаваните от правителството нормативни
актове, включително наредби и инструкции
с нормативен характер на министерствата и
ведомствата. В тази връзка към МС е създа
дена редакция „Нормативни актове“ на въ
трешна стопанска сметка под ръководството
на главния секретар на МС и на редколегия с
цел: „в бъдеще периодически да се извършва
систематизиране и кодифициране на подзако
новите актове и на наредбите и инструкциите
с нормативен характер, групирани по материя
и придружени със съответни указатели“. С
последващо решение от 15.05.1991 г. на Бюрото
на Великото Народно събрание е одобрено
проектопостановление на МС за определяне
статута на редакция „Нормативни актове“, с
което е дадено изрично съгласие сборникът
да бъде официално издание на Народното
събрание и Министерския съвет на Република
България, като в редколегията на изданието
да влязат председателят на Законодателната
комисия и началникът на отдел „Правен“ на
Великото Народно събрание. В тази връзка с
ПМС № 132 от 1991 г. (ДВ, бр. 61 от 1991 г.)
за издаването на сборник „Нормативни акто
ве“ последният е определен като официално
печатно издание на Народното събрание и на
Министерския съвет на Република България,
осъществявано от редакция „Нормативни
актове“, на извънбюджетна сметка. Опреде
лен е персоналният състав на редколегията
с назначаеми от председателя на МС гла
вен редактор и служители на редакцията и
утвърждавана от министъра на финансите
извънбюджетната приходно-разходна сметка.
Изрично е предвидено, че редакцията осигу
рява безплатен абонамент за изданието на
членовете на МС, съветници и специалисти в
НС, в МС и министерствата и ведомствата по
списъци, утвърдени от главните секретари на
НС и МС. С ПМС № 105 от 2001 г. (ДВ, бр. 44
от 2001 г.) редакция „Нормативни актове“ е
преобразувана в Център за преводи и редакции
към министъра на държавната администра
ция, а впоследствие – с ПМС № 12 от 2002 г.
(ДВ, бр. 9 от 2002 г.) от звено в структурата
на посочения център – в юридическо лице
на бюджетна издръжка към Министерския
съвет, със седалище София, което продължава
да издава, тиражира и актуализира сборник
„Нормативни актове“ в качеството му на
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официално печатно издание на Народното
събрание и Министерския съвет. Редакцията
е второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съ
вет, чиято издръжка се формира от приходи
от собствена дейност (набирани от годишен
абонамент, продажба на комплекти, както и
на отделни подмени на месечни актуализа
ции, лихви, дарения, международни програми
и споразумения) и от бюджетни средства,
включващи трансфери от бюджета на МС за
разходи по тиражирането на сборника. По
становлението е издадено на основание чл. 60
от Закона за администрацията и е влязло в
сила от 01.01.2002 г.
Първоинстанционният съд е приел, че
т и ра ж и ра нет о на нормат ивни а к т ове на
хартиен носител от редакция „Нормативни
актове“ не е свързана с приключването на
нормотворческа дейност – обнародване на
законови и подзаконови нормативни акто
ве, какъвто характер има обнародването в
„Държавен вестник“ според чл. 37 от Закона
за нормативните актове (ЗНА), а оттам и че
издаването на сборник „Нормативни актове“
не е дейност, съвместна с тази на Народното
събрание, преустановяването на която да из
исква съгласието на законодателния орган. В
резултат на подробен анализ на разпоредбите
на глава IV „Удостоверяване и обнародване
на нормативните актове“ от ЗНА (чл. 34 – 40)
е направен извод, че липсва основание да се
приеме, че текстовете на нормативните актове
и измененията им, тиражирани от редакция
„Нормативни актове“, са единствен оригинален
хартиен носител на тези актове, предвид проти
воречието на подобно схващане с цитираните
разпоредби на ЗНА и смисъла на понятието
„оригинален“, в който същото е употребено
в чл. 36 ЗНА при посочването, че единствено
удостовереният текст на нормативния акт е
оригинален и се съхранява от органа, издал
акта. Изложените съображения, макар и прин
ципно верни, не отговарят в пълна степен на
наведените от жалбоподателите доводи във
връзка с официалния характер на сборник
„Нормативни актове“ като печатното издание
на Народното събрание и Министерския съвет,
изрично установен в чл. 2 на ПМС № 12 от
2002 г. – действаща норма към момента на
приемане на оспорения акт на МС.
В резултат осъщественият от решаващия
тричленен състав анализ на актовете, с ко
ито е създадена и преобразувана редакция
„Нормативни актове“, правилно е прието,
че преди закриването є с оспореното поста
новление на МС редакцията има статут на
самостоятелно юридическо лице на бюджетна
издръжка към Министерския съвет, второ
степенен разпоредител с бюджетни кредити,
чието закриване може да бъде осъществено
по реда на създаването му – с постановление
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на Министерския съвет. В този смисъл пра
вилно е прието, че оспорените разпоредби
са постановени от компетентен орган и в
изискуемата от закона форма, поради което
са неоснователни наведените доводи за тях
ната нищожност. Настоящият състав обаче
не споделя направения от първата инстанция
необоснован краен извод, че не са допуснати
съществени нарушения на процедурата по
приемането на оспорените части от ПМС
№ 229 от 2009 г., касаещи закриването и лик
видацията на редакция „Нормативни актове“,
които да налагат отмяната им и само на това
основание.
С оглед посочената по-горе приложимост
на процесуалните правила, установени от
действащия към момента на приемане на ПМС
№ 229 от 2009 г., УПМСНА по ПМС № 216 от
2005 г. (ДВ, бр. 84 от 2005 г.), понастоящем
отменен, следва да се има предвид следното:
В представения по делото протокол № 35 от
09.09.2009 г. по т. 26 от дневния ред е отбеля
зано приемането на предложения от минис
тър-председателя проект за постановление, с
направените в него изменения, допълнения
и уточнения, като е възложено на главния
секретар да подготви окончателния текст.
Настоящият състав не възприема наведения
от касатора Георги Добрев довод, основан на
твърдението, че такъв текст няма изготвен
от главния секретар на МС, тъй като дори
и установено, последното не влече отмяната
на акта. Липсва спор, че присъствалите на
заседанието общо единадесет членове на МС
са приели предложения проект със съответни
изменения при наличието на кворум по чл. 68,
ал. 1 УПМСНА и при спазване на изискването
по ал. 4 на същия текст – в присъствието на
неговия вносител. Следва да се отбележи и
възможността за неприсъствено приемане на
окончателния вариант на акта при условията
на чл. 83 от приложимия УПМСНА. Но реша
ващият състав не е изложил съображенията,
по които приема, че са спазени останалите
изисквания за изготвяне на проект на акта
за приемането на нов Устройствен правил
ник за дейността на Министерския съвет и
на неговата администрация, в т.ч. и относно
оспорените части на постановлението, касае
щи закриването и ликвидацията на редакция
„Нормативни актове“, съгласно предходно
действащия такъв правилник. Организаци
ята на работата на МС е уредена от чл. 51
до чл. 86 вкл. на приложимия Устройствен
правилник на Министерския съвет и негова
та администрация, приет по ПМС № 216 от
2005 г. (ДВ, бр. 84 от 2005 г.), с множество
изменения и допълнения, отм. в ДВ, бр. 78
от 02.10.2009 г., в сила от последната дата.
Според чл. 56 от този УПМСНА Министер
ският съвет провежда редовни заседания въз
основа на утвърден от министър-председателя
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дневен ред. Членовете на МС задължително
съгласуват с всички министри въпросите, на
които те са вносители, както и с органите по
чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, с
областните управители и други държавни орга
ни въпросите и проектите на актове, които са
свързани или засягат тяхната дейност (чл. 58,
ал. 1 и 3 УПМСНА). Съобразно чл. 59, ал. 1
УПМСНА въпросите за разглеждане от МС се
внасят от придружително писмо, подписано
от съответния главен секретар, както и със:
писмен доклад на вносителя; проект на акта,
парафиран от главния секретар; всички полу
чени становища ведно със справка за отразя
ването им; финансова обосновка на вносителя,
одобрена от министъра на финансите; съоб
щение за средствата за масово осведомяване.
В доклада се посочва правното основание, на
което въпросът се внася за решаване от МС
(ал. 2 на чл. 59). Съгласно чл. 76 УПМСНА
за разгледаните на заседание на МС въпроси
и за приетите актове се съставя протокол,
подписан от председателстващия заседанието
и от главния секретар на МС.
С оглед разпределението на доказателстве
ната тежест в процеса и правилото на чл. 170,
ал. 1 АПК именно административният орган
следва да установи съществуването на факти
ческите основания и изпълнението на зако
новите изисквания при издаването на акта. В
случая преписката по делото е неколкократно
попълвана, в т.ч. и в изпълнение на изричните
указания, дадени от съда в открито съдебно
заседание на 13.04.2010 г. (за представяне на
протокол № 36 от 2009 г. от заседание на
МС, на което е приет окончателният текст
на ПМС № 229 от 2009 г., финансова обоснов
ка на решението за закриване на редакция
„Нормативни актове“, мотиви за неговото
приемане и уточняване на броя на лицата,
засегнати от спирането на изданието), но
независимо от това от ответника МС не са
представени всички изискуеми според чл. 59
УПМСНА документи. Към доказателствения
материал е приобщен докладът на министърпредседателя, вносител на предложението за
приемане на оспорения акт, видно от който
в частта, касаеща закриването на редакция
„Нормативни актове“ – второстепенен разпо
редител с бюджетни кредити, проектът за ПМС
е мотивиран по следния начин: редакцията
публикува актовете на хартиен носител, като
това публикуване няма правно значение и
последици, различни от публикуването им в
което и да е друго издание; всички останали
публикации на нормативните актове в електро
нен вид или на хартиен носител се извършват
от търговски дружества и тази дейност няма
място в държавната администрация; предвид
това, че с проекта се урежда преминаване
на дейности със съответните щатни бройки,
без да се увеличава общата численост на
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персонала, приемането му няма да доведе до
необходимост от осигуряването на допълни
телни бюджетни средства за изпълнението му.
По повод последното отразяване следва да се
има предвид, че това не означава, че актът
в тази му част не оказва пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет, в която
хипотеза също би следвало да бъде изготвена
финансова обосновка, но по образеца по при
ложение № 2 към УПМСНА, а не съобразен с
този по приложение № 1 на същия правилник,
изискващ освен посочването на мотиви, цел
и очаквани резултати от предложения акт да
бъдат отразени първостепенният и второсте
пенният разпоредител с бюджетни кредити,
които засяга проектът, целевите групи, към
които е насочен или засяга, ведно с оценка
на ползите и вредите за обществото, както и
въздействието му върху държавния бюджет
с кратко описание на мотивите за избора на
варианта, възприет от предлагания акт за
постигане на поставената цел. По делото не
са представени данни, установяващи съгласу
ването на проекта за акт на МС с останалите
членове на МС, нито финансова обосновка,
одобрена от министъра на финансите, в проти
воречие с императивните изисквания на чл. 58,
ал. 1 и чл. 59 УПМСНА (отм.), приложим към
момента на изготвяне на проекта и приемането
му от МС. В представения доклад не е отра
зено правното основание за издаване на акта,
включително в оспорените части, съгласно
правилото на чл. 59, ал. 2 от същия правилник.
В тази връзка следва да се отбележи, че не би
могло да се приеме, че актът изцяло се осно
вава на чл. 41 от Закона за администрацията
(в какъвто смисъл е изразено становище от
процесуалния представител на МС). Според
посочения текст организацията на работа на
МС, структурата, съставът и функциите на
отделните звена в неговата администрация
се определят с устройствен правилник, приет
от МС. Нормата дава основание за приемане
на нов устройствен правилник, но не и за за
криването на редакция „Нормативни актове“,
съществувала при условията на чл. 60 от същия
закон (визиращ възможността за създаването
с постановление, на подчинение на МС или
към министър, на експериментални лаборато
рии, изследователски центрове, образователни
центрове, центрове за обучение и др.).
Наред с горното следва да се има предвид, че
между страните липсва спор и от приобщеното
по делото удостоверение изх. № ПГ-0194-К-38
от 14.06.2010 г., издадено от главния секретар
на Народното събрание на Република Бълга
рия, се установява, че в Народното събрание
не е постъпвало искане за даване на съгласие
за спиране на печатното издание на редакция
„Нормативни актове“ към администрацията
на МС. Налице е писмо изх. № 902-00-16 от
02.10.2009 г., изпратено от председателя на
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НС до главния редактор на редакция „Норма
тивни актове“ по повод негово запитване от
август 2009 г., че тъй като администрацията
на Народното събрание използва предимно
правно-информационни системи в електронен
вид, не намира за целесъобразно и необходимо
продължаването на ползването на сборника
„Нормативни актове“.
Съгласно чл. 20 от Закона за администраци
ята (ЗАдм) Министерският съвет е централен
колегиален орган на изпълнителната власт с
обща компетентност, който формулира, раз
работва и осъществява държавната политика
в съответствие със своите конституционни
правомощия и със законите на РБ. При осъ
ществяване на своите правомощия органите
на изпълнителната власт се подпомагат от
администрация (чл. 35 ЗАдм). Според чл. 36
от с.з. с постановление Министерският съвет
създава, преобразува и закрива администра
тивни структури, които не са предвидени
в конституцията, какъвто е и настоящият
случай. Администрацията на изпълнителната
власт обхваща включително администраци
ята на МС, министерствата, както и други
админист ративни ст ру кт у ри, създадени с
нормативен акт, които имат функции във
връзка с осъществяването на изпълнителната
власт. Анализът на горепосочените разпоредби
действително налага извода, направен и от
първоинстанционния съд, за компетентността
на органа, приел решението за закриване на
редакцията „Нормативни актове“ като част от
структурата на администрацията на Минис
терския съвет. Но предвид изричния текст на
чл. 2 от издаденото на основание чл. 60 ЗАдм
ПМС № 12 от 2002 г., действащ подзаконов акт
към момента на внасяне на предложението за
закриване на редакция „Нормативни актове“,
че последната издава, тиражира и актуализира
сборник „Нормативни актове“ – официално
печатно издание на Народното събрание и
Министерския съвет, не би могло да се приеме,
че приемането на акта на МС в оспорените
части не засяга по никакъв начин върховния
орган на държавната власт в Република Бъл
гария. От изложеното следва, че при липсата
на съгласуване с Народното събрание актът
е издаден в противоречие с правилото и на
чл. 58, ал. 3 от отменения УПМСНА, според
който вносителят задължително съгласува с
органите по чл. 19, ал. 4 ЗАдм, с областните
управители или с други държавни органи
въпросите и проектите на актове, които са
свързани или засягат тяхната дейност.
Съществените нарушения на процедурата
по приемане на акта на МС налагат отмя
ната му в оспорените части и само на това
основание, включително относно § 2, т. 4
от ДР на ПМС № 229 от 2009 г. Отделно от
това стои въпросът, че формулираните от
вносителя на проекта фактически основания
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за приемането му в оспорената част не могат
да бъдат възприети като такива за преустано
вяването на извършвана в продължение на 37
години добра административна практика за
единственото в България официално издаване
на хартиен носител на пълните текстове на
приеманите в страната нормативни актове,
в т.ч. след измененията им, с възможности
за ежемесечна актуализация, архивиране на
отменените текстове и указател за лесна упо
треба. С оглед осигуряването на правото на
гражданите да получават информация относ
но действащото в страната законодателство
(включително при невъзможност за част от
тях да извършват справки в поддържаните
на електронен носител от частни търговски
дружества правно-информационни системи,
тъй като за целта е необходимо да разполагат
с компютърни конфигурации и абонамент за
тези системи) не би могло да се приеме, че
горепосочената дейност е лишена от място в
държавната администрация. Още повече без
изложени други съображения в тази връзка,
освен че публикуването на нормативните
актове в сборник „Нормативни актове“ няма
самостоятелно правно значение, което, макар
и вярно, не отговаря на въпроса отпаднала ли
е необходимостта от издаване на сборника.
При липсата на ясно дефиниране на пробле
ма, който следва да бъде разрешен, и цел на
приемането на акта на Министерския съвет
в оспорените части, касаещи закриването и
ликвидацията на редакция „Нормативни ак
тове“, както и на обосновка на ефикасността
или ефективността на възприетото разрешение
на въпроса за съществуването на редакция
„Нормативни актове“, не е било възможно
извършването на изследване в изпълнение
на императивните изисквания по чл. 54, ал. 1
и 2 и чл. 59, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 4 от
приложимия УПМСНА на ползите и вредите,
които това разрешение ще донесе за общество
то или конкретни групи лица, нито оценка на
въздействието му върху държавния бюджет.
Предвид изложеното настоящият петчленен
състав на Първа колегия на ВАС счита, че
като е приела, че ПМС № 229 от 2009 г. е
законосъобразно в частта му по чл. 3, ал. 2,
ал. 4, т. 2 и от ал. 5 думите „...и 2“, както
и § 2, т. 4 от допълнителните разпоредби,
първата инстанция е постановила необосно
вано решение в противоречие с приложимия
материален закон. Поради това обжалваният
съдебен акт в посочената част следва да бъде
отменен. С оглед изяснеността на спора от
носно законосъобразността на горепосочените
разпоредби на ПМС № 229 от 2009 г. следва да
бъде постановено ново решение по същество
на спора, с което същите да бъдат отменени.
С оглед изхода от спора, включително по
жалбите, подадени от Красимир Георгиев
Гочев и Георги Пантелеев Добрев – ищци по
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присъединените за общо разглеждане искови
молби за присъждане на имуществени вреди
в резултат от незаконосъобразен акт на МС,
настоящият състав взе предвид, че и двамата
ищци не са установили по несъмнен начин
претендираните от тях размери на понесени
вреди от 1100 лв., ведно с лихви считано
от 01.01.2010 г. – за Красимир Гочев, и от
6080 лв., ведно с лихви от 01.01.2010 г., както
и по 70 лв. месечно, ведно с лихви от същата
дата – за Георги Добрев. Свидетелите, дове
дени от първия посочен ищец, изслушани в
открито съдебно заседание на 17.11.2009 г.,
установяват ползването от него на сборника
„Нормативни актове“, но не и размера на
претърпените вреди, нито пряката им причин
но-следствена връзка с оспорения акт на МС.
Съдът не приема наведените от тези страни
доводи, че следва размерите на понесените от
тях имуществени вреди да бъдат определени
като аритметическо изчисление на сумите,
изплатени до момента на предявяване на ис
ковете, за първоначална покупка и абонамент
за периодично актуализиране на изданието.
Притежаваните от Красимир Гочев и Георги
Добрев сборници „Нормативни актове“ не
съмнено са използвани през годините, през
които са обновявани, респективно са донесли
ползи на своите собственици, относно които
липсва механизъм на приспадане от посоче
ните суми. Предвид изложеното настоящият
съдебен състав счита, че обжалваното решение
на тричленен състав на ВАС в частта, в която
са отхвърлени като неоснователни исковете,
предявени от Красимир Георгиев Гочев и Ге
орги Пантелеев Добрев на основание чл. 203 и
сл. АПК, макар и по различни от изложените
в него съображения, е правилно като краен
резултат и следва да бъде оставено в сила.
Предвид изхода от спора относно зако
носъобразността на обжалваните от него
разпоредби от ПМС № 229 от 2009 г. осно
вателно е предявеното от Георги Пантелеев
Добрев искане за присъждане на разноски.
Поради това Министерският съвет следва да
бъде осъден да му заплати сумата от 55 лв.,
представляваща общ размер на разноските,
направени от това лице в производството по
делото за двете инстанции, за държавни такси
и внесена част от депозит за вещо лице. Ис
кането за присъждане на разноски, направено
от касатора Марин Колев Тодоров, е неосно
вателно предвид частичната недопустимост
на подадената от това лице жалба.
Водим от горното и на основание чл. 221,
ал. 2 и 3 АПК, Върховният административен
съд, петчленен състав на Първа колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 10407 от 09.08.2010 г.,
постановено по адм. дело № 14326/2009 на
Върховния административен съд, първо отде

С Т Р.
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ление, в частта, с която са отхвърлени като
неоснователни жалбите на Красимир Георгиев
Гочев от Златоград, Марин Колев Тодоров
от с. Горен чифлик, община Долен чифлик,
Атанас Михайлов Орозов от София, Съюза на
юристите в България – София, Национален
съюз на юрисконсултите – София, Висшия
адвокатски съвет – София, и Георги Пантелеев
Добрев от Пловдив, подадени против чл. 3,
ал. 2 и ал. 4, т. 2 и от ал. 5 думите „... и 2“
на Постановление № 229 от 23.09.2009 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) за
закриване на редакция „Нормативни актове“,
считано от 01.01.2010 г., и действия, свързани
с ликвидацията на същата редакция, както и
жалбата, подадена от Марин Колев Тодоров
срещу § 2 от допълнителните разпоредби на
същото постановление на Министерския съвет,
и вместо него постановява:
Отменя Постановление № 229 от 23.09.2009 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 78 от 2009 г.)
в частта му по чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 2 и от
ал. 5 думите „... и 2“ за закриване на редакция
„Нормативни актове“, считано от 01.01.2010 г.,
и действи я, свързани с лик видаци ята на
същата редакция, както и по § 2, т. 4 от до
пълнителните разпоредби на постановлението
за отмяната на Постановление № 216 на Ми
нистерския съвет от 2002 г. за преобразуване
на редакция „Нормативни актове“.
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Обезсилва Решение № 10407 от 09.08.2010 г.,
постановено по адм. дело № 14326/2009 на
Върховния административен съд, първо от
деление, в частта, с която е отхвърлена като
неоснователна жалбата на Марин Колев То
доров срещу разпоредбите на § 9 от допълни
телните разпоредби на Постановление № 229
от 23.09.2009 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
78 от 2009 г.) и чл. 32, чл. 37 и чл. 38, ал. 1 и
2 от приетия със същото постановление Ус
тройствен правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация и прекратява
производството по адм. дело № 14326/2009
на Върховния административен съд, първо
отделение, в частта му,образувана по жалбата
на Марин Колев Тодоров в посочената част.
Оставя в сила решението в останалата
обжалвана част.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Георги Пантелеев
Добрев от Пловдив сумата от 55 лв., пред
ставляваща направени по делото разноски.
Решението е окончателно. В частта, в която
е отменен § 2, т. 4 от ДР на ПМС № 229 от
2009 г. (ДВ, бр. 78 от 2009 г.), същото влиза в
сила от датата на обнародването му в „Дър
жавен вестник“.
2329

Председател: Г. Колев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-28-47
от 8 февруари 2011 г.
На основание чл. 4б, ал. 3 и 4 от Закона за
храните се правят следните изменения в Заповед
№ РД-09-38 от 30 януари 2007 г. (ДВ, бр. 14 от
2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-09-273
от 2 август 2007 г. (ДВ, бр. 66 от 2007 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-09-515 от 20 октомври
2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), доп. със Заповед
№ РД-09-388 от 14 юли 2009 г. (ДВ, бр. 63 от
2009 г.):
1. В т. 1 „Списък на признатите натурални
минерални води в Република България“ ред 2
се изменя така:
„Даня Богиня Белово сондаж Сн-3 Белово
на водата
(Belovo sondazh Sn-3) (Belovo)“.
(Danya Goddess
of Water)
2. В т. 2 „Списък на натурални минерални
води от трети страни, признати от Република
България“ ред 1 се заличава.
2217

Министър: Ст. Константинов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-55
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения:
1. Определям допустимите за събиране количе
ства билки (кг сухо тегло) съгласно приложението
от естествените находища извън територията
на националните паркове на следните видове
лечебни растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum
(L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum
acre L.)
Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).

2. Забранявам събирането в националните
паркове на билки от видовете лечебни растения
по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от ес
тествените им находища от видовете лечебни
растения по т. 1 извън количествата и районите,
определени в приложението.
4. Забранявам разпределение на билки от
видовете лечебни растения по т. 1 на билко
заготвителни пунктове, които не отговарят на
изискванията на Наредба № 5 от 2004 г. на МЗ
и МОСВ (ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
5. Забранявам събирането на билки от естест
вените им находища на територията на цялата
страна от следните видове лечебни растения:
Б е н е д и к т и н с к и т р ъ н , п р е с е ч к а (C n i c u s
benedictus L.)
Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
Дил янка лечебна, валериана (Valer iana officinalis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изтравниче, страшниче (Aspleniumtrichomanes L.)
Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp.aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Asarum europaeum L.)
Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Convallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum
Crantz)
Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum(Link)
Ietswaart)
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia
inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).
6. Ограниченията и забраните по тази заповед
не се отнасят за количествата билки, събирани
за лични нужди.
7. Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на съответните регионални инспекции по
околната среда и водите.
Министър: Н. Караджова
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1
от 3 януари 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от землището на с. Владая (без територията
на Природен парк „Витоша“), район „Витоша“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.06.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
2310
ЗАПОВЕД № РД-18-3
от 11 януари 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от район „Витоша“, Столична община,
включваща Драгалевци и Симеоново, при граници:
район „Триадица“, район „Лозенец“, район „Сту
дентски“, район „Младост“, район „Панчарево“,
границата на Природен парк „Витоша“, ул. Невена
Коканова, ул. Боянска, ул. Кумата и Бояна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.11.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
2311

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 9
от 13 януари 2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-51/2009 г. Бла
говест Антонов Благоев, собственик на ПИ 1451,
попадащ в УПИ І – „парк, спортна площадка,
атракционен кът, сладкарница, кооп. пазар, общ.
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тоалетна, вторични суровини и автомивка“, кв.
32, м. Волуяк, внася в ДАГ мотивирано пред
ложение за изработване на ПУП – ИПРЗ за
новообразуващ се УПИ за имота му. Процеду
рата е допусната от главния архитект на СО със
заповед № РД-09-50-274 от 23.02.2010 г., в която
са указани изискванията на отделите при ДАГ.
Собственикът на имота внася за процедиране
проекта. Същият е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ
и с писмо АС-6602-50-(2) от 05.05.2010 г. район
„Връбница“ го връща в ДАГ с информацията, че
при обявяването няма постъпили възражения.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределе
ние България“ – АД, на 23.03.2010 г., от „Софийска
вода“ – АД, на 12.07.2010 г. и Дирекция „Зелена
система“ при СО на 12.04.2010 г. Разгледан е
и приет от ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-52 от
01.06.2010, т. 7, и № ЕС-Г-65 от 29.06.2010г., т. 16.
Взето е решение, че изпраща проекта в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС.
Проектната разработка отговаря на изисквани
ята на устройствена зона № 4 (Жм) от приложени
ето към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията
на ОУП на Столична община/2009 г. Проектното
решение е целесъобразно и в съответствие с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен да одо
бри проекта за подробен устройствен план, е
Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, заповед № РД-09-503345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столична община, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ,
приложение към чл. 3, ал. 2, т. 4 ЗУЗСО и про
токоли на ОЕСУТ № ЕС-Г-52 от 01.06.2010, т. 7,
и № ЕС-Г-65 от 29.06.2010 г., т. 16, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проекта за изменение на плана за
регулация на м. Волуяк, кв. 32, УПИ I – „парк,
спортна площадка, атракционен кът, сладкарница,
кооп. пазар, общ. тоалетна, вторични суровини
и автомивка“, УПИ VII-616, Х-1451; промяна
профила на улица по о.т. 139-140а по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и защриховки
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на м. Волуяк, кв. 32, УПИ X,
съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд Софияград в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд София-град
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
2429
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РЕШЕНИЕ № 14
от 13 януари 2011 г.

Изработен е проект за ПУП – парцеларен
план за инженерна инфраструктура за трасе на и
сервитут на кабел 20 kV, минаващ по горски път
в землището на Курило от ж.р. № 20 до частен
имот в м. Бранишки лозя, землище Курило, район
„Нови Искър“, след допускане от главния архитект
на СО – заповед № РД-09-50-1371 от 30.07.2010 г.
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 ЗУТ. С
писмо 6602-224(2) от 02.11.2010 г. район „Нови
Искър“ го връща в ДАГ с информацията, че при
обявяването не са постъпили възражения.
Представени са: полож ително становище
от регионална инспекция по околната среда и
водите, положително становище от Държавно
лесничейство – София, положително становище
от регионално управление на горите.
Проектната разработка отговаря на предвиж
данията на ОУП на Столична община/2009 г.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столична община, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97 от 09.11.2010 г.,
т. 20, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план за инже
нерна инфраструктура за трасе на и сервитут на
кабел 20 kV, минаващ по горски път в землище
то на Курило от ж.р. № 20 до частен имот в м.
Бранишки лозя, землище Курило, район „Нови
Искър“, съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересовани
те лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Нови Искър“ пред Ад
министративния съд – София, в 14-дневен срок
от съобщаването.
Председател: А. Иванов
2313

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 255
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл.25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 1575 кв. м от бивш имот пл.
№ 1 в кв. 138 по плана на РЦ „Меден рудник“,
Бургас, за изграждане на улици в районен център
„Меден Рудник“, Бургас, от: Радка Йорданова
Богданова и Стойчо Йорданов Тодоров.
ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 60 834,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Радка Йорданова Богданова – 30 417,20 лв.
2. Стойчо Йорданов Тодоров – 30 417,20 лв.
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ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2394

Кмет: Д. Николов

ЗАПОВЕД № 256
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 439 кв. м, отредени за изграж
дане на улици съгласно влязъл в сила ПУП на
районен център „Меден рудник“, Бургас, пред
ставляващи части от бивш имот № 27 в кв. 141
и 142 по плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас,
от: Станка Петкова Петрова, Анастасия Петко
ва Друмева, Георги Атанасов Николов, Атанас
Георгиев Николов, Недялка Георгиева Русева.
ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 16 956,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Станка Петкова Петрова – 5652,13 лв.
2. Анастасия Петкова Друмева – 5652,13 лв.
3. Георги Атанасов Николов – 1884,04 лв.
4. Атанас Георгиев Николов – 1884,04 лв.
5. Недялка Георгиева Русева – 1884,04 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2395

Кмет: Д. Николов

ЗАПОВЕД № 257
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 1252 кв. м, отредени за из
граждане на улици, съгласно влязъл в сила ПУП
на районен център „Меден рудник“, Бургас, и
представляващи част от бивш имот № 3 в кв. 141
по плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас, от: Ана
Димова Тодорова, Костадин Димов Карадимов,
Пенка Стоянова Раева, Зафирка Стоянова Тонева,
Петър Ангелов Илчев, Мирослав Ангелов Илчев,
Мария Златева Караколева, Соня Златева Русева.
ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 48 358,50 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Ана Димова Тодорова – 12 089,62 лв.
2. Костадин Димов Карадимов – 12 089,62 лв.
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3. Пенка Стоянова Раева – 2014,94 лв.
4. Зафирка Стоянова Тонева – 4029,88 лв.
5. Петър Ангелов Илчев – 3022,41 лв.
6. Мирослав Ангелов Илчев – 3022,41 лв.
7. Мария Златева Караколева – 6044,81 лв.
8. Соня Златева Русева – 6044,81 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2396

Кмет: Д. Николов

ЗАПОВЕД № 258
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 2987 кв. м, отредени за из
граждане на улици съгласно влязъл в сила ПУП
на районен център „Меден рудник“, Бургас, и
представляващи част от бивш имот № 7 в кв.
137, 139 и 140 по плана на РЦ „Меден рудник“,
Бургас, от: Кера Костадинова Стоянова и Пенка
Костадинова Атанасова.
ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 115 372,90 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Кера Костадинова Стоянова – 57 686,45 лв.
2. Пенка Костадинова Атанасова – 57 686,45 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2397

Кмет: Д. Николов

ЗАПОВЕД № 259
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 961 кв. м, oтредени за из
граждане на улици съгласно влязъл в сила ПУП
на районен център „Меден рудник“, Бургас, и
представляващи част от бивш имот № 24 в кв.
141 по плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас, от:
Димитринка Димитрова Кирова, Иван Костов
Димитров, Гюргина Димитрова Янкова, Димитър
Георгиев Тодоров, Панайотка Георгиева Георгиева,
Катя Койчева Тодорова, Димитър Николов Хри
стов, Петър Николов Христов, Тодорка Костова
Петрова, Виолета Георгиева Железчева, Кина
Костова Христова.
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ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 37 118,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Димитринка Димитрова Кирова – 6186,43 лв.
2. Иван Костов Димитров – 9279,65 лв.
3. Гюргина Димитрова Янкова – 3093,22 лв.
4. Димитър Георгиев Тодоров – 773,30 лв.
5. Панайотка Георгиева Георгиева – 773,30 лв.
6. Катя Койчева Тодорова – 773,30 лв.
7. Димитър Николов Христов – 2062,15 лв.
8. Петър Николов Христов – 2062,15 лв.
9. Тодорка Костова Петрова – 9279,65 лв.
10. Виолета Георгиева Железчева – 773,30 лв.
11. Кина Костова Христова – 2062,15 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2398

Кмет: Д. Николов

ЗАПОВЕД № 260
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 487 кв. м, отредени за изграж
дане на улица съгласно влязъл в сила ПУП на
районен център „Меден рудник“ и представляващи
част от бивш имот № 9 в кв. 142 по плана на РЦ
„Меден рудник“, от: Влади Желязков Николов и
Димитър Петков Петков.
ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 18 810,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Влади Желязков Николов – 9405,20 лв.
2. Димитър Петков Петков – 9405,20 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2399

Кмет: Д. Николов

ЗАПОВЕД № 261
от 1 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21, ал. 3 ЗОС
и чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 866 кв. м, oтредени за изграж
дане на улици съгласно влязъл в сила ПУП на
районен център „Меден рудник“, Бургас, и пред
ставляващи част от бивш имот № 10 в кв. 141 и
142 по плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас, от:
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Ирина Стаматова Дидова, Донка Стаматова Ге
оргиева, Рада Димитрова Тамахкярова, Йорданка
Димитрова Тамахкярова-Димова, Стамат Дими
тров Тамахкяров, Мария Стоянова Тамахкярова,
Ради Стаматов Тамахкяров, Янчо Стаматов, Йова
Иванова Тамахкярова, Иван Георгиев Тамахкяров,
Ради Георгиев Тамахкяров, Радка Панайотова
Тодорова, Маргаритка Величкова Панайотова,
Златина Андреева Панайотова, Веселин Андре
ев Панайотов, Янка Кирова Петкова, Христо
Николов Николов, Антон Николов Николов,
Станка Костова Тамахкярова, Николинка Ива
нова Георгиева.
ІІ. Определям обезщетение за собственици
те на отчуждения имот в размер 33 449,20 лв.,
разпределено съгласно квотите на собственост,
както следва:
1. Рада Димитрова Тамахкярова – 1858,29 лв.
2. Йорданка Димитрова Тамахкярова-Димо
ва – 1858,29 лв.
3. Стамат Димитров Тамахкяров – 1858,29 лв.
4. Радка Панайотова Тодорова – 2787,43 лв.
5. Златина Андреева Панайотова – 929,14 лв.
6. Маргарита Величкова Панайотова – 929,14 лв.
7. Веселин Андреев Панайотов – 929,14 лв.
8. Янка Кирова Петкова – 1858,29 лв.
9. Христо Николов Николов – 929,14 лв.
10. Антон Николов Николов – 929,14 лв.
11. Станка Костова Тамахкярова – 1393,71 лв.
12. Николинка Иванова Георгиева – 464,57 лв.
13. Йова Иванова Тамахкярова – 1858,29 ЛВ.
14. Иван Георгиев Тамахкяров – 1858,29 лв.
15. Ради Георгиев Тамахкяров – 1858,29 лв.
16. Мария Стоянова Тамахкярова – 1858,29 лв.
17. Ради Стаматов Тамахкяров – 1858,29 лв.
18. Янчо Стаматов Тамахкяров – 1858,29 лв.
19. Ирина Стаматова Дидова – 2787,43 лв.
20. Донка Стаматова Георгиева – 2787,43 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дне
вен срок след влизане в сила на тази заповед по
сметка, открита от Община Бургас в Общинска
банка – АД, клон Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
2400

Кмет: Д. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-57
от 11 февруари 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана на
новообразуваните имоти на земеделски земи по
§ 4 ЗСПЗЗ в мащаб 1:1000 на м. Старите лозя,
кадастрален район 79, землище с. Слънчево, об
щина Аксаково, област Варна, който е изложен в
административната сграда на Община Аксаково,
ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
2401

Областен управител: Д. Симеонов

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 3017-6
от 19 и 20 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 14 от Закона
за горите – писмо № 08-290 от 01.03.2010 г. на
Изпълнителната агенция по горите към МЗХ,
чл. 4 от Наредба № 7 за хигиенните изисквания
за здравна защита на селищната среда – писмо
№ 47-22-ПСК-2209 от 07.01.2010 г. на Министер
ството на здравеопазването, и решение № ВА291-ПР/2009 г. на РИОСВ – Варна, във връзка
с предложение на кмета на Община Варна с
вх. № ЗАО-14010 от 25.11.2010 г. Общинският съ
вет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за УПИ № 10135.2043.257 „за гробищен парк“
по кадастралната карта на район „Приморски“,
м. Кара тепе, землище Виница, гр. Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
2434

Председател: Н. Апостолов

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 140
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 14 на Експертния съвет по устройство на
териториите от 18.11.2010 г. Общинският съ
вет – гр. Девин, реши:
О д о б р я в а п р о е к т н а п од р о б е н ус т р о й
ствен план – план за регулация и застроява
не на поземлени имоти с кадастрални номе
ра: № 20465.179.5 – собс т венос т на н-ц и на
Дора Тодорова Карова, № 20465.179.6 – собстве
ност на н-ци на Стайко Николов Карадимов,
№ 20465.179.7 – собственост на н-ци на Лазар
Калинов Владев, № 20465.179.8 – собственост
на Димитър Щонов Кочев, № 20465.179.9 – соб
ственост на н-ци на Илия Костадинов Узунски,
№ 20465.179.10 – собственост на н-ци на Ва
сил Костадинов Узунски, № 20465.179.11 – соб
ственост на н-ци на Стоян Тодоров Юруков,
№ 20465.179.12 – собственост на Община Де
вин, № 20465.179.14 – собственост на н-ци на
Ангел Василев Бочуков, № 20465.179.15 – соб
ственост на н-ци на Димитър Тодоров Пейков,
№ 20465.179.16 – собственост на н-ци на Велика
Тодорова Бочукова, № 20465.179.17 – собстве
ност на н-ци на Парашкева Тодорова Николова,
№ 20465.179.18 – собственост на н-ци на Анге
лина Анастасова Божева, № 20465.179.19 – соб
ственост на н-ци на Димитър Тодоров Бочуков,
№ 20465.179.20 – собственост на н-ци на Калин
Тодоров Бочуков, № 20465.179.23 – собственост на
н-ци на Лазар Калинов Владев, землище Девин, по
одобрена със Заповед № РД-18-90 от 18.12.2009 г.
на АГКК кадастрална карта за гробищен парк
гр. Девин.
2387

Председател: К. Каров
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РЕШЕНИЕ № 141
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин,
одобрява проект за ПУП – план за регулация и
застрояване на поземлен имот № 012080 ливада
в м. Търнето, землище Лясково, собственост на
Община Девин.
2388

Председател: К. Каров

РЕШЕНИЕ № 143
от 22 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин,
одобрява проект за ПУП – план за регулация
и застрояване на поземлен имот № 20465.541.2,
нива в м. Кръстец, землище на кв. Настан, по
одобрена със Заповед № РД-18-90 от 18.12.2009 г.
на АГКК кадастрална карта, собственост на Деян
Велинов Сакалийски, Сергей Великов Сакалийски
и Емилия Росенова Митева.
2389

Председател: К. Каров

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1346
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № КЗЗ-15
от 30.11.2010 г. на КЗ към МЗХ и предварител
но съгласуване от ИАГ към МЗХ № 08-110 от
08.09.2010 г. Общинският съвет – Димитровград,
реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за рег улаци я на новообразу ван
квартал № 57 и изменение плана за регулация на
квартали № 51 и 46 по плана на с. Черногорово,
одобрен със заповед № 2177 от 21.11.1990 г., при
което след разделяне на общински поземлени
имоти 000155, 000156, 000157, м. Карака, про
ектни поземлени имоти 000280, 034028, 034020,
представляващи части от ПИ № 000153, 000154,
34018, 34020, м. Старото юрте, и проектен имот
000153, част от „поляна“ в държавен горски фонд,
се предвижда нова улица с проектни о.т. № 230,
229, 228 и се урегулират нови имоти, както следва:
УПИ VІІІ, ІХ, Х, VІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ,
ХVІІ в кв. 51; УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ,
Х, ХІ в кв. 57; УПИ ХІХ, ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ,
ХХІV, ХХV, ХХVІ, ХХVІІ, ХХVІІІ, ХХІХ и ХХХ
в кв. 46, с цел включването им в строителните
граници на с. Черногорово така, както е отразено
в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на Община Димитровград
да проведе необходимите процедури по чл. 24
ЗОЗЗ и чл. 14в ЗГ за промяна предназначението
на 13 590 кв.м земеделска земя за „жилищно
строителство“ и изключване на 1904 кв.м „гор
ски фонд“с цел приключване на процедурата
по включването им в строителните граници на
с. Черногорово, община Димитровград.
2306

Председател: К. Чалъкова
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ОБЩИНА ДОСПАТ
ЗАПОВЕД № А-54
от 9 февруари 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам: от
чуждавам реална част от имот с идентификатор
23025.502.81 в кв. 29, с площ на частта за отчуж
даване – 29 кв. м, която попада в реализацията на
обект: „Улична регулация в кв. 29 на гр. Доспат“,
съгласно ЗРП със Заповед № 730 от 28.06.1984 г.,
предвиж дащ изграж дане на обект публична
общинска собственост, за задоволяване на неот
ложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин. Имотът е собственост
на Емил Лилков Мутафчев.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 551,46 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на Емил Лилков Мутафчев да се
внесе по сметка BG 80 IABG 74911001432700 в
„Асет банк“ – АД, клон Доспат.
Сумата е внесена по сметка BG 80 IABG
74911001432700 в „Асет банк“ – АД, клон Доспат
и ще се изплаща считано от 08.02.2011 г. на
правоимащите след представяне на документ за
самоличност и документ за собственост на имота.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоя
телства: улицата е необходимо да се реализира, тъй
като ще осигури достъп до жилищата и имотите
на граждани на община Доспат.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
2393

Кмет: Ан. Пържанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1007
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложените В и К и ел. схеми за захранване
на ПИ 701.1852 от плана на новообразуваните
имоти в м. Бадемлика, землище гр. Карлово, във
връзка с промяна предназначението на земеделска
земя. Проектът предвижда за ПИ 701.1852 да се
образува УПИ 1852 – жилищно строителство и
застрояване в него при спазване на норматив
ните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона – Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
2301

Председател: Т. Стоев
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РЕШЕНИЕ № 1010
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Карлово, одобрява проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застро
яване за ПИ 008030 в местност Над гробищата,
землище с. Ведраре. Проектът предвижда за ПИ
08030 да се образува УПИ 08030 – производствена
и складова дейност в местността Над гробища
та – с. Ведраре, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
2385

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 773
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 20, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 1,
чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и прото
кол № 10 от 2008 г. на ОЕСУТ, т. 20, Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ (план
за застрояване) за кариера и депо за имоти 000382,
000383, 000384, 089004, местност Костело, с. Оп
ицвет, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
Председател: В. Михайлов
2417

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 594
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
1. Отменя Решение на Общинския съвет № 573
от 29.12.2010 г., протокол № 45, за одобряване
ПУП – парцеларен план на трасе на ел. кабел
САВТ 4 х 95 мм 2 от ЖР 53 на ВЛ 20 kV „Павел
баня“ до ПИ 116021, м. Комлука в землището
на с. Долно Сахране, община Павел баня, във
връзка с изграждане на фотоволтаична централа.
Дължината на трасето на кабела за външно ел.
захранване на фотоволтаичната централа е 1112
л. м, а площта на сервитута – 2223 кв. м.
2. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план на трасе на ел. кабел САВТ 4 х
95 мм 2 от ЖР 52 на ВЛ 20 kV „Павел баня“ до
ПИ 116021, м. Комлука в землището на с. Долно
Сахране, община Павел баня, във връзка с из
граждане на фотоволтаична централа. Дължината
на трасето на кабела за външно ел. захранване
на фотоволтаичната централа е 1015,00 л.м, а
площта на сервитута – 2031 кв. м.
2343

Председател: Хр. Петрова
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ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 462
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с § 8 и чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява
подробен устройствен план – план за регулация
(ПР) за изменение на дворищната регулация по
имотни граници между УПИ VІІ-226, ХV-224 и
ХІІІ-280 от кв. № 33 и І-229, Х-276 и образуване на
нов УПИ ХІІ-278, кв. № 61 по плана на с. Буково,
община Първомай, област Пловдив.
2302

Председател: Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 463
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и чл. 9, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първо
май, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) – план за застрояване (ПЗ) за
поземлени имоти (ПИ) № 112085, 113120, 112089,
112078, 112052, 112056 в землището на гр. Първо
май, област Пловдив, и ПИ № 114030 в землището
на с. Бяла река, община Първомай, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя
за изграждане на фотоволтаична централа с ка
пацитет 2000 KWp.
2303

Председател: Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 465
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
чл. 9, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първо
май, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) – план за застрояване (ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 396001 в землището
на гр. Първомай, област Пловдив, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя
за изграждане на фотоволтаична централа с ка
пацитет 3000 KWp.
2304

Председател: Д. Петков

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 15
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5 и 6 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на следния
обект: общински нежилищен имот – „Триетажна
масивна сграда – почивна станция „Здравец“,

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

със застроена площ 330 кв. м в с. Паничище,
община Сапарева баня, област Кюстендил, по
строена в УПИ, представляващ парцел V в кв. 10
по плана на с. Паничище, община Сапарева
баня, целият с площ 5063 кв. м, при граници:
от североизток – улица с осови точки 72 – 73;
от югоизток – УПИ, отреден за парцел VI в кв.
10, от югозапад – УПИ, отреден за парцел IХ
в кв. 10, и от северозапад – УПИ, отреден за
парцел IV в кв. 10.
1. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на обекта и обез
печаване на вземания с тях, както и сключване
на договори за наем.
2. Възлага на кмета на общината подготов
ката, организацията и провеждането на търга,
включително вземане на решение по чл. 16, ал. 3
от Наредбата за търговете и конкурсите, при
условията, посочени в решението.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в
заседателната зала, ет. 3, в сградата на Община
Сапарева баня, ул. Германея 1, за продажбата на
обект: общински нежилищен имот – „Триетажна
масивна сграда – почивна станция „Здравец“,
със застроена площ 330 кв. м, в с. Паничище,
община Сапарева баня, област Кюстендил, по
строена в УПИ, представляващ парцел V в кв.
10 по плана на с. Паничище, община Сапарева
баня, целият с площ 5063 кв. м, при граници:
от североизток – улица с осови точки 72 – 73; от
югоизток – УПИ, отреден за парцел VI в кв. 10,
от югозапад – УПИ, отреден за парцел IХ в кв.
10, и от северозапад – УПИ, отреден за парцел
IV в кв. 10, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 487 425 лв., без ДДС.
2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв., без ДДС.
3. Депозитът за участие в размер 50 000 лв.
да е постъпил до 19-ия ден (включително), счи
тано от датата на обнародване на решението,
по банковата сметка: УниКредит Булбанк, BIC
UNCRBGSF, IBAN BG78UNCR96603367430615,
титуляр на сметката: Община Сапарева баня.
4. Тръжната документация може да бъде за
купена от деловодството на Община Сапарева
баня срещу заплащане на цена в размер 100 лв.
без ДДС, платими в брой на посочения адрес,
през работни дни от 9 до 16 ч., до 19-ия ден
(включително), считано от датата на обнародване
на решението.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия
ден (включително), считано от обнародване на
решението, от 9 до 16 ч., с предварително пода
дена писмена заявка и представен документ за
закупена тръжна документация.
6. Кандидатите за участие в търга се регис
трират с подаването на заявление за участие
в деловодството на Община Сапарева баня до
16 ч. на деня, предхождащ търга. Документите,
оформени съгласно изискванията на условията за
провеждане на процедурата, се депозират лично
или чрез представител.
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7. Начин на плащане: достигнатата на търга
цена (след приспадане на внесения депозит) се
заплаща в левове при сключване на приватиза
ционния договор по банкова сметка на Община
Сапарева баня.
ІІІ. На основание чл. 9 от Наредбата за търгове
те и конкурсите Общинският съвет – гр. Сапарева
баня, утвърждава тръжната документация за про
веждане на търг с явно наддаване за продажбата на
обект: общински нежилищен имот – „Триетажна
масивна сграда – почивна станция „Здравец“ със
застроена площ 330 кв.м, в с. Паничище, община
Сапарева баня, област Кюстендил, построена в
УПИ, представляващ парцел V в кв. 10 по плана
на с. Паничище, община Сапарева баня.
ІV. Възлага на кмета на Община Сапарева
баня да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
2384

Председател: В. Златанчев

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1044
от 21 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на елемен
тите на техническата инфраструктура – трасе за
външно ел. захранване чрез изграждане на ново
кабелно отклонение от електропровод 20 kV, извод
„Богомилово“, и изграждане на нов БКТП за за
хранване на обект „Жилищна сграда“ в поземлен
имот с кадастрален № 086027, м. Клюнка, землище
с. Малка Верея, община Стара Загора, минаващо
през поземлен имот с кадастрален № 000213,
представляващ местен път (ІV клас) – общинска
публична собственост. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
2386

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА ЯКОРУДА
РЕШЕНИЕ № 03
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 1
от 11.01.2001 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията – гр. Якоруда, Общин
ският съвет – гр. Якоруда, одобрява парцеларен
план за обект „Реконструкция на канализационна
мрежа с. Юруково, община Якоруда“.
2433

Председател: М. Осман
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11. – Министърът на правосъдието на осно
вание чл. 3 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Постано
вление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на процедура за провеждане на избор
на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз
и в Общия съд открива процедура за провеждане
на избор на кандидат за съдия в Общия съд на
Европейския съюз.
1. Кандидатът за избор на съдия в Общия съд
трябва да отговаря на следните критерии:
а) да притежава необходимите нравствени
и професионални качества, съответстващи на
Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и сле
дователите;
б) да има само българско гражданство;
в) да притежава висше образование по специ
алността „Право“;
г) да има придобита юридическа правоспо
собност;
д) да има най-малко 12 години юридически
стаж, като за юридически стаж се зачита стажът
по чл. 164, ал. 8 – 10 от Закона за съдебната власт;
е) да притежава квалификация или профе
сионален опит по право на Европейския съюз;
ж) да владее писмено и говоримо френски език;
з) да не е осъждан на лишаване от свобода
за умишлено престъпление независимо от ре
абилитацията;
и) да не е дисциплинарно освободен от длъж
ност изборен член на Висшия съдебен съвет за
накърняване престижа на съдебната власт;
й) да не страда от психическо заболяване.
2. Кандидатът подава лично или чрез изрично
упълномощено лице заявление за участие в избо
ра в 10-дневен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ в деловодство
то на Министерството на правосъдието, София,
ул. Славянска 1. Към заявлението се прилагат:
а) автобиография по европейски формат на
български и на френски език;
б) копие от диплома за завършено висше об
разование по специалността „Право“;
в) мотивационно писмо на български и на
френски език;
г) декларация, че е само български гражданин;
д) свидетелство за съдимост, че не е осъждан
на лишаване от свобода за умишлено престъпле
ние, независимо от реабилитацията;
е) копия от документи, удостоверяващи про
дължителността на юридическия стаж;
ж) декларация, че не е дисциплинарно освобо
ден от длъжност изборен член на Висшия съдебен
съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
з) удостоверение, че не страда от психическо
заболяване, издадено от лечебно заведение, което
има право да извършва такава дейност;
и) други документи по преценка на кандидата.
3. Изборът се провежда от комисия в състав,
определен от министъра на правосъдието, по
етапи, както следва:
а) допускане по документи на кандидатите,
които отговарят на критериите по точка 1;
б) езиков изпит, който се състои от писмен
тест и устно събеседване за проверка на общите
и специализираните езикови познания на кан
дидатите по френски език;
в) събеседване в открито заседание с канди
датите, издържали езиковия изпит, и оценяване;
г) класиране на кандидатите;
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д) одобряване на първия класиран кандидат
и обявяването му на интернет страницата на
Министерството на правосъдието в тридневен
срок от приключване на събеседването.
4. Съобщения във връзка с избора.
Списъците на допуснатите и на недопусна
тите кандидати, протоколите на комисията,
мястото и часът за провеждането на езиковия
изпит и на събеседването, както и всички оста
нали съобщения във връзка с избора ще бъдат
обявени на таблото за обяви в Министерството
на правосъдието, София, ул. Славянска 1, и на
интернет страницата на министерството – www.
justice.government.bg.
2552
11. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 154,
ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-9
от 18.02.2011 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 20 от 27.04.2010 г. на ДП „Национал
на компания Железопътна инфраструктура“ за
строеж „Промяна на трасето в участъка от км
297+774 до км 301+429,41“, част от трасето на жп
линията „Свиленград – Турска граница“ – Фаза 3,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародването му в „Дър
жавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
2442
88. – Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на основание чл. 20, т. 5
ЗКАИИП прави следните изменения и допълнения
на приложенията към Методиката за определяне
на размера на възнагражденията за предоста
вяне на проектантски услуги от инженерите в
устройственото планиране и инвестиционното
проектиране (обнародвани като притурка към
ДВ, бр. 17 от 2008 г.):
І. В приложение № 6 „Себестойност на проек
тантските услуги по част „инженерно-геоложки
и хидрогеоложки работи“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Забележките към приложение № 6 (на
стр. 118, след раздел 16 – „Себестойности за из
готвяне на документации за узаконяване на водо
източници“) се изменят и добиват следния вид:
„Забележки към приложение № 6:
1. Себестойностите, включващи разход на
материали, труд и механизация, нямат задъл
жителен характер за фирмите, извършващи тези
дейности. Те се подчиняват на пазарен принцип
и подлежат на свободно договаряне.
2. Себестойностите, съдържащи се в методика
та, са предназначени за ползване при определяне
на проектантския хонорар.
3. Обемът проучвателни работи да се определя
съгласно Инструкция за инженерно-геоложки
проучвания за строителни обекти. Изисквания
за минимално необходим обем полеви и лабо
раторни работи – неразделна част от методиката
(приложение 1).“
2. След забележките към приложение № 6 (на
стр. 118) се въвежда нов текст на приложение 1,
както следва:
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„Приложение 1
Инструкция за инженерно-геоложки проучвания
за строителни обекти. Изисквания за минимално
необходим обем полеви и лабораторни работи
1. Инженерно-геоложките проучвания имат за
цел да изяснят инженерно-геоложките условия
в района (участъка) на строителството (геомор
фоложкия, геоложкия и литоложкия строеж,
свойствата на строителните почви, хидрогеолож
ките условия, физико-геоложките и инженерногеоложките процеси и явления) и осигуряват
изготвяне на прогнози за изменението им при
строителството и експлоатацията на сградите и
съоръженията.
2. (1) В инженерно-геоложките проучвания
се включват:
 събиране, анализ и обобщение на данните
за природните условия на района на стро
ителството, вкл. материали по стари про
учвания и утвърдени инженерно-геоложки
карти;
 инженерно-геоложки оглед;
 инженерно-геоложка картировка;
 полеви проучвателни и лабораторни работи
и изследвания.
(2) Видът и количеството на проучвателните
работи и изследвания се определят от класа
(категорията) на проектираното строителство,
сложността на природните условия, степента на
изученост и фазата на проектиране.
3. Програмата за инженерно-геоложките про
учвания трябва да съдържа:
 сведения за геоморфоложкия и геоложкия
строеж, хидрогеоложките условия, физикогеоложките процеси и явления, състава,
състоянието и свойствата на строителните
почви в района на строителството;
 обосновка на мащабите за инженерногеоложката картировка и системата за
изследване на литоложките разновидности
и подземните води, като се отчитат слож
ността на природните условия, типът и
класът на проектираното съоръжение;
 специални изисквания към вида, обема
и методите на проучване в участъците с
белези на проява или развитие на небла
гоприятни физико-геоложки и инженерногеоложки процеси и явления (свлачища,
срутища, карст и др.), а също и наличието
на особени строителни почви (пропадъчни,
набъбващи, засолени, заторфени и др.).
4. (1) Събирането, анализът и обобщаването
на данните за природните условия се извършват
като самостоятелни проучвания за създаване на
работни хипотези за инженерно-геоложките ус
ловия и степента на тяхната сложност, обосновка
за насочеността на проучванията, необходимите
проучвателни работи, оптималния обем и раци
онални методи за тяхното извършване.
(2) Особено внимание се обръща на събирането
на данни, характеризиращи разпространението,
условията на залягане и свойствата на особените
литоложки разновидности, както и причините за
развитието на неблагоприятни физико-геоложки
и инженерно-геоложки процеси и явления.
5. (1) Инженерно-геоложкият оглед се из
вършва с цел:
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 оценка на качеството на събраните данни за
инженерно-геоложките условия на района
за строителство и набелязване на варианти
за разположението на площадки и трасета
на линейните обекти;
 сравнителна оценка на инженерно-геолож
ките условия по набелязаните варианти за
разположението на площадките и трасетата;
 предварителна оценка на възможността за
развитие на физико-геоложки процеси и
изменение на околната среда под въздейст
вие на строителството и експлоатацията на
сградите и съоръженията.
(2) При инженерно-геоложкия оглед се правят
маршрутни наблюдения, а при необходимост и
ограничени проучвателни работи (шурфи, пе
нетрации, геофизика и др.).
6. В процеса на огледа се вземат почвени проби
за определяне на класификационните им пока
затели, за типизацията им по литоложки видове
и за предварителна оценка на механичните им
свойства (якости и деформационни) по таблици,
корелационни зависимости и др.
7. При оглед в райони с развитие на неблаго
приятни физико-геоложки и инженерно-геоложки
процеси и явления, вкл. и райони с влияние на
подземни работи, е необходимо:
 да се установят ориентировъчно границите
на разпространение на тези процеси, явле
ния и подземни изработки;
 да се установят условията и причините за
тяхното възникване и развитие, а също и
наличие на деформирани сгради и защитни
съоръжения;
 да се изгради хипотеза за механизма на
развитие на процеса на базата на външни
белези, проявили се по терена;
 да се набележат участъци за провеждане на
стационарни наблюдения и изследвания.
8. (1) С инженерно-геоложката картировка се
цели комплексно изучаване и оценка на инженер
но-геоложките условия на района за строителство.
(2) Границите на инженерно-геоложката кар
тировка в различни мащаби се определят както
от особеностите на природната среда, така и от
набелязаните обемнопланировъчни решения на
сградите и съоръженията.
(3) Инженерно-геоложката картировка предше
ства другите проучвателни работи, а резултатите
от нея се използват за съставянето на предвари
телни работни карти за инженерно-геоложките
условия и инженерно-геоложкото райониране.
(4) При необходимост в инженерно-геолож
ката картировка се включват и аеровизуални и
аерофотоснимки.
(5) Маршрутите при инженерно-геоложката
картировка се определят въз основата на налич
ния картов материал, резултатите от дешифри
рането на аерофотоматериалите, аеровизуалните
наблюдения и др.
9. Полевите проучвателни и лабораторни ра
боти и изследвания се извършват за:
 установяване на геолож к и я профи л и
условията за залягане на литоложките
разновидности;
 вземане на проби от преминатите почвени
пластове, както и подземни води, за лабо
раторни изследвания;
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 полеви изследвания на свойствата на поч
вите;
 изследване на водния и температурен режим
на почвите;
 определяне на условията на залягане и раз
пространение, режима и химичния състав
на подпочвените води, хидрогеоложките
параметри на водоносните хоризонти и
връзката им с повърхностните води;
 изясняване и очертаване на зоните с проява
на физико-геоложки и инженерно-геолож
ки процеси и явления и установяване на
закономерностите и механизма на тяхното
развитие.
10. Полевите проучвателни и лабораторни
работи и изследвания включват:
 геоложка и инженерно-геоложка картиров
ка, вкл. използване на аерофотоматериали
и аеровизуални наблюдения;
 направа на проучвателни изработки (сон
дажи, шурфи, галерии и др.);
 лабораторни изследвания за определяне
свойствата на почвите и химичния състав
на подземните води;
 полеви изследвания (пенетрации, срязва
ния, пресиометрия, щампови натоварвания
и др.);
 геофизични изследвания;
 опитно-филтрационни изследвания (водо
черпения, водоналивания, миграционни
изследвания и др);
 стационарни наблюдения;
 специални инженерно-геоложки изслед
вания, вкл. обследване на земната основа
под деформирани сгради и съоръжения;
 анализ и обработка на материалите и съ
ставяне на технически отчет.
11. Изборът на вида и гъстотата на проучва
телните изработки зависи от задачата на проуч
ването, инженерно-геоложката сложност (условия
на залягане, литоложко разнообразие и състояние
на почвените разновидности), степен на изуче
ност, категория на сградата или съоръженията и
необходимата дълбочина на изследване.
12. (1) При избора на дълбочината на проуч
вателните изработки се отчита необходимостта
от всестранно изучаване на геоложкия строеж
и хидрогеоложките условия на района за стро
ителството в зоната на въздействие на сградите
и съоръженията върху земната основа. Слабите
и структурно неустойчиви почви се проучват по
цялата им дебелина или до дълбочина, на която
наличието на такава почва не влияе на устойчи
востта на проектираните сгради и съоръжения.
(2) За предварително насочване при планиране
на проучвателните изработки за гражданско и
промишлено строителство, като брой проучвател
ни изработки и дълбочина на проучване, могат
да се ползват таблици № 1 и 2 от инструкцията.
(3) В райони с развитие на неблагоприятни
физико-геоложки процеси и явления дълбочината
на проучвателните изработки трябва да обезпечи
разкриване и изучаване на зоните на тяхното
проявление, а също и възможността за развити
ето им при строителството и експлоатацията на
сградите и съоръженията.
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13. Дълбочината на опробване на проучвател
ните изработки се определя с отчитане размера
на зоната на взаимодействие на сградите и съо
ръженията с геоложката среда. Границите на тази
зона се очертават, като се вземат под внимание
предназначението, видът, размерите и особености
те на конструкцията на сградите и съоръженията,
сложността на инженерно-геоложките условия,
разпространението, съставът, състоянието и особе
ностите на почвените пластове и неблагоприятни
физико-геоложки процеси и явления.
14. Вземането на проби от проучвателните
изработки, тяхното опаковане, съхранение и
транспортиране в лабораториите се извършва по
методически предписания.
15. (1) Лабораторните изследвания се извършват
за изучаване на физико-механичните свойства на
почвите, изясняване на основните закономернос
ти на изменението им и изучаване на химичния
състав на подземните води.
(2) Лабораторните изследвания на почвени
проби се правят при отчитане на условията на
работа (напрегнатото състояние) на почвите в
зоната на взаимодействие на сградите и съоръ
женията с геоложката среда.
(3) От лабораторните изследвания се полу
чават данни за нормативните и определяне на
изчислителните стойности на показателите за
физико-механичните свойства на строителните
почви от всеки инжинерно-геоложки вид в съот
ветствие с изчислителните схеми на съоръженията
и техните основи, като минималното количество
изследвани проби от един инженерно-геоложки
вид трябва да бъде три броя.
(4) Лабораторните изследвания на почвените
проби се извършват по действащите в страната
стандарти.
16. За определяне на агресията и корозията на
подземните води към материалите на строител
ните конструкции водните проби от водоносните
хоризонти се изследват съгласно действащите
стандарти.
17. (1) Полевите изследвания имат за цел да
се уточни геоложкият профил, да се очертаят
лещовидните и слаби прослойки и установят
закономерностите на изменение на свойствата
на почвите в хоризонтална и вертикална посока.
(2) Изборът на методика за полеви изслед
вания става в съответствие със спецификата на
строителството, дълбочина и начин на фунди
ране и поставените изисквания на заданието на
инвеститора, като включват стандартен пене
трационен тест (SPT), статични пенетрационни
тестове (CPT), пресиометрични тестове и др. в
съответствие с Еврокод 7.
18. (1) Геофизичните методи се прилагат в
комбинация с лабораторните и полевите изслед
вания за изясняване на нееднородния строеж
на литоложките видове, състава, състоянието
и условията на залягането им, изясняване на
тектонски нарушения и карстови зони, както и
условията на залягане на водоносните хоризонти.
(2) Изборът на методите за геофизични из
следвания става в съответствие с таблица № 3.
19. Опитно-филтрационните работи се правят
за изясняване на хидрогеоложките условия, ос
новните хидрогеоложки параметри на водонос
ните хоризонти и прогнозиране на промените,
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които биха настъпили при строителството и
експлоатацията на сградите и съоръженията,
като заблатявания, замърсяване и изменения на
режима и химичния състав на подземните води.
20. (1) Стационарни наблюдения се правят за
установяване на динамиката и развитието на фи
зико-геоложки и инженерно-геоложки процеси и
явления, връзката им с геоморфоложки елементи
и форми на релефа, режима на нивото и химич
ния състав на подземните води, температура на
почвите и водите.
(2) При з а в ърш ва не н а и н женерно -г е о 
ложките проучвания точките за стационарни
наблюдения при необходимост и поискване се
предават с акт на инвеститора за продължаване
на наблюденията.
21. Проучвателните изработки, извършвани
по време на проучването, които не се предават
на инвеститора за продължаване на стационарни
наблюдения, задължително се ликвидират чрез
тампониране или засипване.
Таблица № 1
Инже
нерногео
ложка
слож
ност

Характеристика на ка Формула за
тегорията за инженер определяне на
но-геоложка сложност броя на про
на изучавания участък учвателните
изработки

I

Участък, разположен в N=1,8+0,0014F
границите на един гео
морфоложки елемент.
В границите на сферата
на влияние на сградата
или съоръжението учас
тъкът е изграден от един
и н женерно -г еолож к и
вид; отсъстват подземни
води и физико-геоложки
и инженерно-геоложки
процеси и явления

II

III

Участък, разположен в N=2,3+0,0017F
границите на един гео
морфоложки елемент,
изграден от издържани
в план и разрез две и
повече литоложки раз
новидности; няма нали
чие на физико-геоложки
явления и процеси; има
един издържан водоно
сен хоризонт
Участък, изграден от N=4+0,0028F
неизд ърж а н и в п ла н
две и повече ли т о 
ложки разновидности;
има характерни физи
ко-геолож к и процеси
и явления независимо
о т г еоморфолож к и т е
и хидрогеоложките ус
ловия

Забележки:
1. F – площ на участъка в m 2 .
2. Настоящата таблица не се отнася за хидротех
нически и транспортни съоръжения.
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Таблица № 2

№

Литоложка раз
новидност

Дебелина
(m)

Дълбочина
на проуч
вателната
изработка
(m)

1.

Дисперсни почви h д >H0
без грубозърнести h д ≤ H0
h пр > H0
h н > H0

H
H
H
H

=
=
=
=

H0
H0+0,5
h пр
hн

2.

Скални и грубо hск ≤ H0
зърнести

H = hск+0,5

Таблицата е валидна за сгради до 15 етажа.
За по-високи сгради се подхожда индивидуално.
Където H0 е оптималната дълбочина на про
учвателната изработка, равна на:
H0 = 5,6 + 0,6 R + HФ
HФ е дълбочината на фундиране;
R – броят на етажите на сградата, включи
телно подземните;
h д – дебелината на дисперсните седименти;
h пр – дебелината на пропадъчната земна ос
нова;
h н – дебелината на набъбващата земна основа;
hск – дълбочината на горнището на неизве
трелите скали или грубозърнестите седименти.
Таблица № 3
№

Проучвателни задачи

Комплекс от
основни геофи
зични методи

1.

Изучаване литоложкия
строеж на масива (раз
членяване на геолож
кото пространство на
отделни елементи, оп
ределяне хипсометрията
на горнището на скал
ната подложка, дебелина
на изветрителната зона и
др.). Определяне нивото
на подземните води

ВЕС*, електропро
филиране, корела
ционен метод на
пречупените вълни

2.

Установяване и просле Електропрофили
дяване зони на тектонски ране по различни
нарушения и напуканост схеми, ВЕС по ме
тода на двете съста
вляващи, кръгово
ВЕС, с та н дар т ен
каротаж, сеизмо
акустически мето
ди, еманац ионна
снимка

3.

Разкриване и оконтуря
ване празнини от естест
вен и изкуствен произход
(каверни, пещери, гале
рии и др.)

Електропрофили
ране предимно по
с хе м ат а „ и з в а ж
дане на полета“ и
по метода на две
те съставляващи,
стандартен каро
таж, резистивиме
трия
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4.

Определяне посоката,
скоростта на течение и
местата на дрениране на
подземните води

Метод на зареде
но т о тя ло, рези
стивиметрия, раз
ходомет ри я, тер
мометрия

5.

Определяне физико-ме
ханичните свойства на
литоложките разновид
ности (стр. почви)

Сеизмоакустичес
к и м е т о д и (н а 
земни и в минни
изработки), ултра
з ву ков к а р о т а ж ,
радиоизотопни
ме т од и (гама-га
ма каротаж, неу
тронен-неу тронен
карота ж), термо
каротаж

6.

Определяне корозион
ната активност на ли
толожките разновидно
сти и интензивност та
на блуждаещите токове

ВЕС, ВЕС по мето
да на предизвика
ната поляризация,
елек т роп рофи л и
ране, метод на ес
тественото поле

7.

Сеизмично микрорайо С еизмоа к ус т и че 
ниране на райони
ски методи, радио
и з о т опен ме т од ,
сеизмологични
методи (записване
на слаби земетресе
ния, микросеизми
и др.)

ВЕС* – ВЕС със симетрична установка се препо
ръчва да се прилага, когато границите са издържани по
простирание и имат ъгъл на падение спрямо хоризонта
не повече от 10 0. Във всички други случаи се препоръчва
да се използва ВЕС по метода на двете съставляващи
с двустранни триелектродни или диполни установки.“

3. Всички останали текстове на приложение
№ 6 остават непроменени.
ІІ. В приложение № 8 „Себестойност на про
ектантските услуги по част: „Електротехническа“,
„КИП и автоматика“ и „Съобщителна техника“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел Общи положения (на стр. 127) се
въвеждат изменения в точки 1, 2 и 2.1, както
следва:
„Общи положения
1. Себестойността на проектантските услуги
(ССПУ), определени по тази методика, се отнася
за изработването на проекти за устройствени
схеми и планове, както и за технически инвес
тиционни проекти.
2. Обхватът и съдържанието на проектите по
т. 1 се изпълняват в съответствие с изискванията
на Наредба № 8 на МРРБ от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и плано
ве (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; посл. изм., бр. 51
от 2005 г.) и Наредба № 4 на МРРБ от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; посл. изм.,
бр. 96 от 2009 г.).
2.1. Изпълнение на отделни етапи, извън
посочените в чл. 126 и 139 ЗУТ, се заплащат до
пълнително съгласно чл. 18 на Общата част на
методиката при следните изключения:
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2.1.1. за първоначални проучвания за реали
зиране на инвестиционните намерения – 15 % от
ССПУ по тази глава на методиката;
2.1.2. за идеен инвестиционен проект – 30 % от
ССПУ, определена по тази глава на методиката;
2.1.3. за работен инвестиционен проект – 20 %
от ССПУ, определена по това приложение, ако
фазата технически проект е възложена и изплатена;
2.1.4. за изготвяне на техническо задание за
проектиране – 10 % от ССПУ, определена по тази
глава на методиката.“
2. Точка 2.2 се отменя.
3. В точка 11 (на стр. 129) към формулата за
определяне на ССПУ за основните електрически
инсталации и уредби в сгради се прави допъл
нение в дефиницията на коефициент К к , която
добива вида:
„К к – коефициент, отчитащ категорията на
обекта в зависимост от степента на сложността
му (съгласно таблица 2).“
4. Останалите точки от раздел Общи положе
ния остават непроменени.
5. В раздел 1. Трансформаторни подстанции и
ел. централи се въвеждат изменения, както следва:
5.1. Точка 2 от забележките към таблица 1.1
(на стр. 137 към точка 12.2) се допълва и добива
следния вид:
„2) ССПУ на целия обект/нов или разширение
(реконструкция) се образуват чрез сумиране на
работите по отделните точки съобразно броя на
всички присъединения и елементи, определящи
обема на подстанцията (уредбата). При наличие в
обекта на повече от 10 видове работи се използват
корекционни коефициенти:
а) повече от 10 – к = 0,9;
б) повече от 20 – к = 0,8;
в) повече от 30 – к = 0,7.“
5.2. Точка 2 от забележките към таблица 1.2
(на стр. 139 към точка 13.3) се допълва и добива
следния вид:
„2) ССПУ на целия обект (нов или разширение/
реконструкция) се образуват чрез сумиране на
работите по отделните точки съобразно броя на
всички присъединения и елементи, определящи
обема на подстанцията (уредбата). При наличие в
обекта на повече от 8 видове работи се използват
корекционни коефициенти:
а) повече от 8 – к = 0,9;
б) повече от 15 – к = 0,8.“
6. Всички останали текстове на приложение
№ 8 остават непроменени.
Измененията и допълненията на приложение
№ 6 и приложение № 8 са приети с решение на
Управителния съвет на КИИП от 29.10.2010 г. и
влизат в сила от 29.10.2010 г.
2308
1. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за доценти
по: 05.02.10 световно стопанство и МИО (между
народни финанси) – един; 05.02.18 икономика и
управление (стопанска логистика, международна
логистика) – един; 05.11.02 политология (полити
чески партии и партийни системи) – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в сектор „Научни съве
ти и конкурси“ при УНСС, кабинет 2038, тел.
02/81-95-390.
2312

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
05.03.03 средновековна обща история за нуждите
на секция „Културна история на балканските
народи“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Московска 45, тел. 980 62 97.
2336
201. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин
тересованите лица, че е изработен ПУП – ПРЗ
за МВЕЦ „Св. Петка“, землище с. Сестримо, за
промяна предназначението и изключване на земи
и гори от горския фонд. С проекта се обособява
УПИ I-16, 18 обособен от проектен имот 080016
(отдел 104, подотдел 2 – разливище) и проектен
имот 080018 (отдел 128, подотдел „р“ – нелесопри
годна площ) с отреждане „За водохващане“ и УПИ
II – 4, 12, 119 обособен от проектни имоти 066004
(отдел 102, подотдел „3“ и отдел 128, подотдел
„4“ – сипей), проектен имот 067012 (отдел 128,
подотел „4“ – сипей) и част от ПИ 042119 – дере,
публична общинска собственост с отреждане
„За МВЕЦ“. Урегулираните поземлени имоти са
със следните устройствени показатели: устрой
ствена зона – Пч (чисто производствена зона)
с максимална плътност на застрояване – 70 %,
Кинт – 1,5, ниска височина на застрояване до 10 м
и минимална свободна площ – 20 %. ПУП – ПРЗ
е изложен за запознаване в сградата на общи
ната, стая 11. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
администрацията на Община Белово.
2430
202. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин
тересованите лица, че е изработен ПУП – ПП за
определяне на трасе на тръбопровод за МВЕЦ
„Св. Петка“, землище с. Сестримо, извън грани
цата на урбанизираната територия. Трасето на
напорния тръбопровод започва от водохващане в
посока север-североизток през горскостопанска
територия ПИ 080009 и ПИ 069001, продължава
по път ІV клас ПИ 000145, като северният му
сервитут засяга ПИ 069004, 069002, 069005, 069006
и 067004 – горскостопанска територия. При т. 65
трасето излиза от границите на пътя и преминава
през ПИ 0670012 – горскостопанска територия,
пресича ПИ 042121 – гора в земеделски земи,
и ПИ 000130 – местен път, след което отново
навлиза в ПИ 067001 и достига площадката на
МВЕЦ „Св. Петка“. Дължината на трасето е
2806 м. ПУП – ПП е изложен за запознаване
в сградата на общината, стая 11. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
и искания по проекта до администрацията на
Община Белово.
2431
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204. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинте
ресованите лица, че е изработен ПУП – план за
застрояване на поземлен имот № 000165 (имотът е
в руслото на р. Марица на 1 км под с. Габровица),
местност Висока могила, землище с. Габровица,
община Белово. С проекта поземленият имот се
отрежда за УПИ I-165 – „За МВЕЦ“, със след
ните показатели: устройствена зона – Пч (чисто
производствена зона) с максимална плътност на
застрояване 70 %, Кинт – 1,5, ниска височина
на застрояване до 10 м и минимална свободна
площ – 30 %. ПУП – ПЗ е изложен за запознаване
в сградата на общината, стая 11. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
и искания по проекта до администрацията на
Община Белово.
2432
5. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ издава на „ЧЕЗ Разпреде
ление България“ – АД, разрешение за строеж
№ 020 от 07.02.2011 г. за строителството на обект:
„Рехабилитация на ВЕЛ 20 kV Орцево от проходен
трафопост „Юруково“ до РОС 4642, отклонение
за ТП „Ниньовци“. Местоположението на обекта
е на територията на общините Якоруда и Белица,
област Благоевград. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния администра
тивен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
2402
14. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация – частично закриване на улица ОК
342 – ОК 346, откриване на нова улица ОК 342а
– 342б – 342в – 342в – 342г – 342д, както и промяна
на дворищната регулация на УПИ ІІ-481, УПИ
ІІІ-488, УПИ ІV-489, 490, V-498, УПИ VII-494 и
УПИ VІІІ-495 от кв. 78 и УПИ І-628, УПИ ІІ-634,
ІІІ-634 и УПИ Х-636 от кв. 101 по кадастралния
и регулационен план на с. Церова кория, община
Велико Търново. Проектът се намира в общин
ската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на Община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2262
14а. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен слу
жебен проект за изменение на подробен устрой
ствен план – план за регулация – промяна на
уличната регулация на улица ОК 51 – ОК 52 – ОК
59 – ОК 61а спрямо УПИ V-86 и УПИ VІ-87 от
кв. 13 и УПИ І-158 и УПИ ІІ-158 от кв. 29 по ка
дастралния и регулационен план на с. Емен, като
се предвижда уличната регулация да съвпадне
с имотните граници. Проектът се намира в об
щинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
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искания по проекта до кмета на Община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2263
18. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване и план-схеми за водоснабдяване и
електрификация на ПИ № 0187001, м. Солищата,
землище на с. Въглевци, с цел промяна предназ
начението на земята за жилищни нужди, който се
намира в кметството на гр. Килифарево, стая 11.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново.
2337
19. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че е изработен проект за частично изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ
ІV – ножарско предприятие „Сърп и чук“, и УПИ
V – парова централа, от кв. 14, западна промиш
лена зона, по плана на гр. Велико Търново, както
следва: преотреждане на УПИ V за „производ
ствено-складови дейности“ от кв. 14, образуване
на седем нови УПИ с отреждане за „жилищно
строителство и обществено обслужване“ от кв.
14, създаване нова улица с ОК-ОК 8400-а, 8400б, 8400-в, 8400-г, 8400-д, създаване нов кв. 14а,
състоящ се от два нови УПИ с отреждане за „тър
говски център и подземни гаражи“. Проектът е
изложен в стая 519 на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2403
100. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна пред
назначението на земеделска земя за изграждане
на нова електрическа подстанция средно /110 kV
от „Вятърна електроцентрала – Милковица“ с
възложител „В. Пауър“ – ООД, София, за имот
№ 055033 в местността Равнището в землището на
с. Шияково. Проектната документация се намира
в общинска администрация Гулянци, стая 103. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинска администрация Гулянци.
2229
4. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУР), с който се изменя
уличната регулация от ос.т. 1391 до ос.т. 1386 на
ул. Тишина и от ос.т. 1376 до 1375а на ул. Про
гона по регулационния план на гр. Дупница.
Проектът е изложен в стая 4 в Община Дупница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересува
ните могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до Община
Дупница в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2341
9. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за външно ел. захранване на поземлен имот
023073, преминаващ през поземлени имоти
000033 – полски път, и 22001 – нива, 23074 – ов.
насаждения, частна собственост, всички в зем
лището на с. Голямо Дряново, община Казанлък.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „УТ и СП“, стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2339
10. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
външно ел. захранване на поземлен имот 023070,
преминаващ през поземлени имоти 000033 – пол
ски път, и 22001 – нива, частна собственост, всич
ки в землището на с. Голямо Дряново, община
Казанлък. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец след обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2338
32. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване подробен устройствен план (ПУП)
за промяна предназначението на земеделска
земя – поземлен имот № 043135 по картата на
възстановената собственост (КВС) на с. Смо
ляновци, община Монтана, за изграждане на
„Фотоволтаичен парк с мощност 5 MW“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да прегледат проекта в
стая 312, ет. 3 на Община Монтана и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2383
3. – Община Нови пазар, област Шу мен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлени имоти
№ 033027, 033047, 033048 в землището на с. Пре
селка, община Нови пазар, за изграждане на
„Фотоволтаична централа“ и парцеларен план,
определящи трасето на външния електропровод.
Проектът може да бъде разгледан в стая 402 на
Общинска администрация гр. Нови пазар. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2435
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51. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – изменение на план
за регулация и застрояване на кв. Възраждане – кв.
22а, 23, 71, 72, 270, 271 и 272 по регулационния
план на гр. Самоков, попадащи в кадастрални
райони 903 и 905 по КК и КР на Самоков. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта до общинската
администрация.
2340
11. – Областната дирекция „Земеделие“ – Сливен, на основание чл. 30, ал. 2 НОБМГ във връзка
с чл. 48, ал. 1, изр. 1 ГПК съобщава на: 1. Нико
лай Станков Боев, жител на гр. Сливен, община
Сливен, област Сливен, че е издадено решение
№ 1679 от 19.07.2010 г. на основание чл. 23, ал. 2
ЗСПЗЗ във връзка с протокол № 2 от 25.06.2010 г.,
с което се отменя оземляването поради неиз
пълнение на чл. 26, т. 4 НОБМГ (неплащане на
дължимата годишна вноска съгласно решение за
оземляване № 731 от 25.11.2003 г.) – общо върху
11,071 дка по КВС в землището на с. Панаретовци,
община Сливен, област Сливен, както следва:
имот № 064014 от 3,175 дка, кат. ІІІ, НТП нива,
имот № 064015 от 3,219 дка, кат. ІІІ, НТП нива,
имот № 068005 от 4,677 дка, кат. ІV, НТП нива;
2. Георги Алексиев Анастасов, жител на с. Боров
дол, община Твърдица, област Сливен, че договор
№ 30 от 07.10.2003 г. за оземляване на безимотни
и малоимотни граждани чрез отдаване под наем,
с който са му били предоставени за възмездно
ползване земеделски земи от ДПФ съгласно за
повед № 46-323 от 24.06.2002 г. в размер на 5,000
дка, кат. ІV, м. Юртлука, в землището на с. Боров
дол, част от поземлен имот № 052001 по КВС,
се прекратява на основание раздел ІV, т. 21.3 от
договора във връзка с раздел І, т. 4.2 от общите
условия и чл. 26, ал. 1, т. 4 НОБМГ (неплащане
на дължимата годишна вноска). Оземляването
с имотите се отменя в полза на ДПФ. Съгласно
разпоредбата на чл. 30, ал. 2 НОБМГ решението
за отмяна на оземляване може да се обжалва чрез
общинската служба по земеделие пред районния
съд в 14-дневен срок от съобщаването.
2324
20. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцела
рен план) за трасе на водопровод до поземлен
имот № 066010 през поземлен имот № 063001 по
КВС на землище с. Генерал Тошево. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и
УПП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обявлението в „Дър
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
2404
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2. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през април 2011 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 4.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 312/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. д.
357/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, пода
дена от Станка Николова Стоянова, Ямбол, ул.
Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 7, срещу Община
Болярово, гр. Болярово, ул. Димитър Благоев
7; Сийка Щильонова Николова чрез адвокат
Георги Дженков, Елхово, ул. Александър Стам
болийски 66.
Първо гражданско отделение, 821/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. д.
1069/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Красимир Петров Купенов чрез адвокат
Снежана Лазарова, Варна, ул. Асен Златаров 3,
срещу Община Балчик, област Добрич; Общинска
служба по земеделие, Балчик, област Добрич.
Първо гражданско отделение, 885/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. д.
2006/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бистра Петрова Кирова чрез адво
кат Михаил Банев, София, ул. Граф Игнатиев 2;
Мария Танева Димитрова чрез адвокат Михаил
Банев, София, ул. Граф Игнатиев 2, срещу Геор
ги Стефанов Тунтев чрез адвокат Цено Нейчев,
София, бул. Витоша 1а, ет. 2, стая 269, Търговски
дом; Дечко Стефанов Тунтев чрез адвокат Цено
Нейчев, София, бул. Витоша 1а, ет. 2, стая 269,
Търговски дом; Олга Димитрова ЛегомановаТунтева чрез адвокат Цено Нейчев, София, бул.
Витоша 1а, ет. 2, стая 269, Търговски дом; Румяна
Дечева Тунтева чрез адвокат Цено Нейчев, София,
бул. Витоша 1а, ет. 2, стая 269, Търговски дом;
Столична община, София, ул. Московска 33, и
трета страна МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 768/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1363/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Красимира Желязкова Жечева чрез
адвокат Елена Стратиева със съдебен адрес Варна,
ул. Владислав 79; Стоян Желязков Жечев чрез
адвокат Елена Стратиева със съдебен адрес Вар
на, ул. Владислав 79, срещу Християн Фредерик
Гьобелсман чрез адвокат Елена Енева, Варна,
бул. Вл. Варненчик 61, стая 35.
Второ гражданско отделение, 827/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 217/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Атанас Христов Костадинов чрез
адвокат Райчо Райчев, Кърджали, ул. Булаир
5, вх. А; Славка Николова Костадинова чрез
адвокат Райчо Райчев, Кърджали, ул. Булаир 5,
вх. А, срещу Гюлназ Емурла Хасан, с. Каняк,
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община Черноочене, област Кърджали; Фикрет
Салимехмед Хасан, с. Каняк, община Черноочене,
област Кърджали.
Второ гражданско отделение, 1000/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2753/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мирослава Петкова Шопова-Со
тирова, с. Брестник, област Пловдив; Петко
Тодоров Папазов, с. Брестник, област Пловдив;
Апостол Димитров Стриков, с. Брестник, област
Пловдив; Атанас Рангелов Чолаков, с. Брестник,
област Пловдив; Атанаска Атанасова Лазарова,
с. Брестник, област Пловдив; Василка Атанасова
Паскалева, с. Поповица, област Пловдив; Величка
Георгиева Карънчева, с. Брестник, област Плов
див; Георги Петков Шопов, с. Брестник, област
Пловдив; Димитър Спасов Стриков, с. Брест
ник, област Пловдив; Иванка Илиева Стрикова,
с. Брестник, област Пловдив; Йорданка Спасова
Хаджийска, с. Брестник, област Пловдив; Коста
динка Петкова Русева, с. Брестник, област Плов
див; Мария Рангелова Жилова, с. Брестник, област
Пловдив; Павел Атанасов Папазов, с. Брестник,
област Пловдив; Трифон Петков Папазов чрез
адвокат Витка Иванова Дърманска, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 1; Тинка Михайлова
Стрикова, с. Брестник, област Пловдив; Люба
Михайлова Георгиева, с. Брестник, област Плов
див; Мария Димитрова Стойкова, с. Брестник,
област Пловдив, срещу Георги Рангелов Жилов,
с. Брестник, област Пловдив; Спас Рангелов Жи
лов, с. Брестник, област Пловдив; Георги Петков
Даскалов, с. Брестник, област Пловдив; Рангел
Георгиев Жилов, с. Брестник, област Пловдив;
Петко Георгиев Даскалов, с. Брестник, област
Пловдив; Велика Георгиева Даскалова, с. Брест
ник, област Пловдив.
Второ гражданско отделение, 1037/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10051/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Борисов Борисов чрез адвокат
Райко Динчев, София, ул. Георги Сава Раковски
8, ет. 2, срещу Татяна Геннадиевна Никифорова
чрез адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел
Кънчев 29, вх. Б.
Второ гражданско отделение, 1255/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
174/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол, по
дадена от Андрея Георгиев Василев, Ямбол, ул.
Кабиле 5, ап. 88, срещу Диана Петрова Йорда
нова чрез адвокат Мария Кирилова Тайчева,
особен представител, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 207.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 890/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2468/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Топливо“ – АД, клон Пловдив, срещу
Кръстьо Георгиев Гишин, гр. Съединение, бул.
Пловдив 68; Стойка Петкова Йочкова, гр. Съе
динение, ул. Пловдив 68.
Трето гражданско отделение, 1028/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 344/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Манол Николов Христев чрез адво
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кат Владко Мерджанов, Пловдив, ул. Братаница
6, ет. 2, ап. 4, срещу „Български пощи“ – ЕАД,
Пловдив, пл. Централен 1.
Трето гражданско отделение, 1147/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2665/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Елена Георгиева Магаева чрез адвокат
Пена Димитрова Тотева, София, ул. Цар Асен
2б, ет. 1, срещу Георги Христов Раденков чрез
адвокат Румяна Чернева, София, бул. Витоша 1А,
офис 164; Радка Христова Соколова чрез адвокат
Румяна Чернева, София, бул. Витоша 1А, офис 164.
Трето гражданско отделение, 1203/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 847/2008 по описа на Окръжен съд Враца, по
дадена от Петра Петкова Генова, Враца, ул. Хан
Аспарух 7, ет. 3, срещу Петър Митков Цветков,
Враца, ул. Хан Аспарух 7, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1333/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 7451/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоилка Димитрова Костадинова,
София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 37, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, срещу Софийски градски съд, София, бул.
Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 656/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1205/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Ангел Ангелов Тодоров,
Велико Търново, ул. Ц. Церковски 39, офис 410,
чрез адвокат Петър Зангов срещу „Рикар – Д –
Рикевски – Караиванов – Сие“ – СД, Велико
Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9, чрез адвокат
Даниела Минева.
Четвърто гражданско отделение, 984/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 10907/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Столична община, София ул.
Московска 33, срещу Тинка Илиева Германова,
София ул. Бистрица 12, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат
Елена Велкова.
НА 5.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1968/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3127/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цвятко Милков Дянков чрез адвокат
Терзиева, София, ул. Лавеле 32, ет. 2, кантора
11, срещу Алексей Борисов Фикинчев, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 5, ап. 51; Ана
Симеонова Николова, София, бул. Цариградско
шосе 11, вх. Б, ет. 4; Анатолий Димитров Иванов,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 2, ап. 38;
Анюта Здравкова Кръстева, София, ж.к. Младост
1, бл. 11, вх. Б, ап. 42; Божурка Манолова Пен
кова, София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 3,
ап. 41; Бойко Йорданов Чавдаров, София, ж.к.
Младост 1, бл. 11, вх. Б, ет. 8, ап. 61; Бойко Ста
ниславов Жечев, София, бул. Цариградско шосе
11, вх. Б, ет. 4; Борис Илиев Фикинчев, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ап. 51; Борислав
Станиславов Жечев, София, бул. Цариградско
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шосе 11, вх. 2, ап. 44; Василка Йорданова Фи
липова, София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2,
ап. 39; Венцислав Костадинов Поляков, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 9, ап. 65; Веска
Иванова Филипова, София, ж.к. Младост 1, бл. 22,
вх. 2, ап. 70; Владимир Исаков Николов, София,
ж.к. Цариградско шосе 64, вх. 2, ет. 7; Владимир
Петков Тодоров, София, ж.к. Младост 1, бл. 11,
вх. 2, ет. 4, ап. 47; Владимир Стоянов Тасев, Со
фия, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ап. 52; Георги
Ценков Филипов, София, ж.к. Младост 1, бл. 11,
вх. 2, ап. 39; Дешка Василева Тончева, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ап. 59; Диана Стоя
нова Тасева, София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2,
ет. 5, ап. 52; Евгений Маринов Белдев, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 7, ап. 57; Елена
Димитрова Николова, София, бул. Цариградско
шосе 64, вх. 2, ет. 7; Елена Станкова Матрозова,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 8, ап. 64;
Елица Михайлова Съйкова, София, ж.к. Дружба,
бл. 306, вх. Б, ап. 50; Зорка Недялкова Каменова,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 1, ап. 36;
Зорница Димитрова Русинова, София, ж.к. Мла
дост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 9, ап. 68; Иван Василев
Михайлов, София, ул. Витоша, бл. 75, ет. 4, ап. 15;
Иван Младенов Димитров, София, ж.к. Младост 1,
бл. 11, вх. 2, ет. 3, ап. 43; Иван Стоянов Даскалов,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 2, ап. 37;
Илона Ангелова Манева, София, ж.к. Младост 1,
бл. 11, вх. 2, ет. 8, ап. 63; Камен Петров Каме
нов, София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 1,
ап. 36; Катя Станиславова Жечева, София, бул.
Цариградско шосе 11, вх. Б, ет. 4; Костадинка
Иванова Лозанова, София, ул. Витоша, бл. 75,
ет. 4, ап. 15; Малин Велинов Месалски, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 5, ап. 49; Манчо
Стефанов Манев, София, ж.к. Младост 1, бл. 11,
вх. 2, ет. 8, ап. 63; Марияна Борисова Тодорова,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 4, ап. 47;
Милка Генева Йоновска, София, ж.к. Младост 1,
бл. 11, вх. 2, ет. 9, ап. 66; Пенко Ценков Пенков,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 3, ап. 41;
Пеню Христов Ставлев, София, ж.к. Младост 1,
бл. 11, вх. 2, ет. 6, ап. 55; Петко Трифонов Петков,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 5, ап. 50;
Полина Досьова Кунчева, София, ж.к. Младост
1, бл. 11, вх. 2, ет. 8, ап. 62; Роберта Димитрова
Димова, София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ап. 70;
Румен Борисов Фикинчев, София, ж.к. Младост
1, бл. 11, вх. 2, ап. 51; Светломир Константинов
Мариновски, София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2,
ет. 7, ап. 58; Силвия Николаева Тончева, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 7, ап. 59; Стойко
Атанасов Гюров, София, ж.к. Младост 1, бл. 11,
вх. 2, ет. 6, ап. 56; Стойко Георгиев Матрозов,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 2, ап. 64;
Стоянка Георгиева Даскалова, София, ж.к. Мла
дост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 2, ап. 37; Стоянка Георгиева
Славова, София, ж.к. Младост 1, бл. 31, вх. 6,
ет. 3, ап. 5; Тодор Борисов Радованов, София,
ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ап. 69; УС на ЕС
Младост 1, бл. 11, чрез Трифон Петков Стоянов,
София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 5, ап. 50;
Христо Първанов Русинов, София, ж.к. Младост
1, бл. 11, вх. 2, ап. 68; Цветана Колчева Тошева,
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София, ж.к. Младост 1, бл. 11, вх. 2, ет. 6, ап. 53;
Ясен Иванов Димитров, София, ул. Мико Папо
117, вх. 3, ет. 6, ап. 63.
Първо гражданско отделение, 482/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 216/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Василка Иванова Радивчева чрез
адвокат Димитрова, София, ул. Княз Борис І
№ 100, ет. 1, ап. 3; Мария Русева Радивчева чрез
адвокат Димитрова, София, ул. Княз Борис І
№ 100, ет. 1, ап. 3, срещу Мария Николова Хара
лампиева чрез адвокат Копринкова, София, ул.
Алабин 33, вх. А, ет. 2, ап. 237.
Първо гражданско отделение, 563/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1428/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Найденов Величков чрез
адвокат Ангелова, София, ул. Узунджовска 16,
ет. 3; Светла Методиева Иванова чрез адвокат
Ангелова, София, ул. Узунджовска 16, ет. 3,
срещу Геновева Добрева Константинова чрез
адвокат Джеров, София, ул. Съборна 5, ет. 4;
Георги Стоилов Кръстев чрез адвокат Бизов,
София, бул. Витоша 1А, кантора 241; Димитрина
Спасова Величкова чрез адвокат Бизов, София,
бул. Витоша 1А, кантора 241; Добрин Николов
Константинов чрез адвокат Джеров, София, ул.
Съборна 5, ет. 4; Елена Иванова Беловска чрез
адвокат Джеров, София, ул. Съборна 5, ет. 4; Зоя
Георгиева Найденова чрез адвокат Бизов, София,
бул. Витоша 1А, кантора 241; Иван Николов
Константинов чрез адвокат Джеров, София, ул.
Съборна 5, ет. 4; Иванка Стоилова Иванчева чрез
адвокат Бизов, София, бул. Витоша 1А, кантора
241; Красимира Кирилова Младжова чрез адвокат
Бизов, София, бул. Витоша 1А, кантора 241; Кън
чо Стоилов Кръстев чрез адвокат Бизов, София,
бул. Витоша 1А, кантора 241; Лилия Йорданова
Георгиева чрез адвокат Бизов, София, бул. Витоша
1А, кантора 241; Магда Павлова Маркова чрез
адвокат Бизов, София, бул. Витоша 1А, кантора
241; Михайл Йорданов Найденов чрез адвокат
Бизов, София, бул. Витоша 1А, кантора 241; Па
вел Валентинов Найденов чрез адвокат Бизов,
София, бул. Витоша 1А, кантора 241; Петранка
Кирилова Божилова чрез адвокат Бизов, София,
бул. Витоша 1А, кантора 241; Тодор Любенов
Тодоров чрез адвокат Бизов, София, бул. Витоша
1А, кантора 241.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 876/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1125/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иванов Елжбиета Хелена, София,
ж.к. Борово, ул. Борово 43 – 43А, ет. 4, ап. 1;
Христо Парашкевов Иванов, София, ж.к. Борово,
ул. Борово 43 – 43А, ет. 4, ап. 1, срещу Мариета
Божидарова Иванова, София, ул. Любен Каравелов
22, чрез адвокат Румен Гарчев – САК; Радослава
Божидарова Иванова-Стойчева, София, ул. Любен
Каравелов 22, чрез адвокат Румен Гарчев – САК.
Второ гражданско отделение, 1297/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
№ 52/2010 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Цветан Радков Ковачев, Бургас, бул.
Демокрация 28, ет. 3, ап. 3; Мила Илиева Ко
вачева, Бургас, бул. Демокрация 28, ет. 3, ап. 3,
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срещу Силвия Николова Дюлгерова-Ковачева
чрез адвокат Радка Кошничарова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 41.
Второ гражданско отделение, 1326/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
№ 690/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Янка Атанасова Петева чрез адво
кат Видю Димитров, Хасково, ул. Иван Вазов
4; Димчо Атанасов Табаков чрез адвокат Видю
Димитров, Хасково, ул. Иван Вазов 4; Хрисимир
Атанасов Табаков чрез адвокат Видю Димитров,
Хасково, ул. Иван Вазов 4; Станислав Недялков
Табаков чрез адвокат Видю Димитров, Хасково,
ул. Иван Вазов 4; Йорданка Недялкова Бандова
чрез адвокат Видю Димитров, Хасково, ул. Иван
Вазов 4, срещу Община Хасково, пл. Общински 1;
Дауд Мустафа Ахмед, Хасково, ул. Червена стена
15, вх. Б, ет. 7, ап. 49; Мергюзе Шабан Ахмед,
Хасково, ул. Червена стена 15, вх. Б, ет. 7, ап. 49;
Веселина Недялкова Георгиева, Хасково, ул. Гоце
Делчев 4, вх. В, ет. 4, ап. 45; Георги Недялков
Георгиев, Хасково, ул. Гоце Делчев 4, вх. В, ет. 4,
ап. 45; Марияна Георгиева Славова, Хасково, ул.
Тракия 70, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1468/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3191/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоян Костадинов Велинов, с. Гор
ни Лозен, област София, ул. Детелина 3, срещу
Борис Добрев Стефков, с. Горни Лозен, област
София, ул. Съединение 1; Гергина Добрева Стеф
кова, с. Горни Лозен, област София, ул. Зорница
4; Георги Костадинов Велинов, с. Горни Лозен,
област София, ул. Брождан 11; Виолета Борисова
Такева, с. Горни Лозен, област София, ул. Студен
кладенец 8; Йордан Борисов Асов, с. Горни Лозен,
област София, ул. Студен кладенец 8.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1123/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2690/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Йордан Стойчев Йорданов чрез
адвокат Марияна Пушева, съд. адрес Бургас, ул.
Генерал Гурко 18, ет. 3, срещу Министерството на
отбраната – поделение 38090, Варна ул. Преслав 16.
Трето гражданско отделение, 1227/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 532/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Нели Петрова Желева, с. Аксаково,
област Варна, ул. Боряна 23А, срещу „Фрапорт
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, Варна –
Летището.
Трето гражданско отделение, 1295/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3403/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борислав Митов Войчов, с. Лакатник,
област София, ул. Здравец 2, срещу „Ремонтновъзстановително предприятие – Кьоне“ – АД,
София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 14.
НА 6.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 261/2010, по кас
ационна жалба срещу решението по гр.д. 485/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Анна Илиева Христова чрез адвокат Р. Констан
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тинова, София, ул. Алабин 48; Антон Добринов
Стайков чрез адвокат Р. Константинова, София,
ул. Алабин 48; Атанас Теодоров Христов чрез
адвокат Р. Константинова, София, ул. Алабин 48;
Виолета Т. Димова чрез адвокат Р. Константи
нова, София, ул. Алабин 48; Димитър Йосифов
Кузмов чрез адвокат Р. Константинова, София,
ул. Алабин 48; Димитър Николов Григоров чрез
адвокат Р. Константинова, София, ул. Алабин 48;
Димитър Стефанов Данаилов, София, бул. Петко
Ю. Тодоров, бл. 8, вх. Д, ет. 5; Добрин Ангелов
Стайков чрез адвокат Р. Константинова, София,
ул. Алабин 48; Екатерина Димитрова Григорова
чрез адвокат Р. Константинова, София, ул. Ала
бин 48; Екатерина Иванова Попова чрез адвокат
Радостина Константинова, София, ул. Алабин
48; Елена Димитрова Христова чрез адвокат
Р. Константинова, София, ул. Алабин 48; Катя
Димитрова Матеева чрез адвокат Р. Константи
нова, София, ул. Алабин 48; Людмила Иванова
Данаилова чрез адвокат Р. Константинова, София,
ул. Алабин 48; Мариана Атанасова Минева чрез
адвокат Р. Константинова, София, ул. Алабин 48;
Марийка Димитрова Винанова Куманова чрез
адвокат Р. Константинова, София, ул. Алабин
48; Милка Димитрова Попова чрез адвокат Р.
Константинова, София, ул. Алабин 48; Михаела
Димитрова Кузмова чрез адвокат Р. Константи
нова, София, ул. Алабин 48; Надежда Добринова
Стайкова чрез адвокат Р. Константинова, София,
ул. Алабин 48; Недялка Иванова Антонова чрез
адвокат Р. Константинова, София, ул. Алабин 48;
Николай Стефанов Данаилов, София, ж.к. Стрел
бище, ул. Червена роза 31А, ет. 1, ап. 2; Петко
Тодоров Христов чрез адвокат Р. Константинова,
София, ул. Алабин 48; Сийка Цанева Христова
чрез адв. Р. Константинова, София, ул. Алабин
48; Стефан Данаилов Данаилов чрез адвокат Р.
Константинова, София, ул. Алабин 48; Тодор
Михайлов Липанов чрез адвокат Р. Константи
нова, София, ул. Алабин 48; Тодор Христов чрез
адвокат Р. Константинова, София, ул. Алабин 48;
Цветомира Теодорова Христова, представлявана
от законния си представител, София, бул. Петко
Ю. Тодоров, бл. 8, вх. Д, ет. 5; Цветомира Теодо
рова Христова чрез адвокат Р. Константинова,
София, ул. Алабин 48, срещу Столична община,
София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 585/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
821/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Севил Акай чрез адвокат Есен Фикри,
София, ул. Боянски водопад 104, бл. 12, вх. А,
ап. 12; Дилруба Доганарслан чрез адвокат Есен
Фикри, София, ул. Боянски водопад 104, бл. 12,
вх. А, ап. 12; Метин Доганарслан чрез адвокат
Есен Фикри, София ул. Боянски водопад 104,
бл. 12, вх. А, ап. 12; Невин Гедикли чрез адвокат
Есен Фикри, София, ул. Боянски водопад 104,
бл. 12, вх. А, ап. 12, срещу Ерол Албен чрез
адвокат Илка Русева Минчева, Генерал Тошево,
област Добрич, ул. В. Априлов 6; Шазимен Ол
джай чрез адвокат Илка Русева, Генерал Тошево,
ул. Васил Априлов 6.
Първо гражданско отделение, 601/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. д.
2213/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йорданка Стоянова Иванова чрез
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адвокат Ангел Панайотов, София, ул. Княз Борис I
№ 96, ет. 1, ап. 3, срещу Веселин Димитров Сандов
чрез адвокат Васил Янев, София, бул. Скобелев
62, вх. Б, ет. 2, ап. 23; Гена Стоянова Сандова
чрез адвокат В. Янев, София, бул. Скобелев 62,
вх. Б, ет. 2, ап. 23; Тихомир Димитров Сандов
чрез адвокат В. Янев, София, бул. Скобелев 62,
вх. Б, ет. 2, ап. 23.
Първо гражданско отделение, 609/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
744/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Община Якоруда, пл. В. Левски 1,
срещу Жана Иванова Минкова, гр. Якоруда, ул.
Х. Н. Вардев 20.
Първо гражданско отделение, 752/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
5747/2002 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Иванов Борисов, София, ж.к.
Овча купел, ул. Боряна 63, бл. 5 А, ет. 11, ап. 41;
Йоланда Първанова Янева чрез адвокат Стефка
Костадинова, София, ул. Ген. Паренсов 45, партер,
ап. 1, срещу Божидар Христов Ушагелов, с. Пе
търч, област София, ул. Ив. Бончев 1; Димитрина
Петрова Владова чрез адвокат Илиев, София, ул.
Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Димитър Георгиев
Иринков чрез адвокат Нехлизова, София, бул.
Евлоги Георгиев 111, ет. 2, ап. 4; Елена Владова
Георгиева, с. Петърч, област София, ул. Бузлуджа
14; Мирослава Иванова Иринкова чрез адвокат
Петков, София, ул. Три уши 1, ет. 1; Симеон
Христов Ушагелов, София, ж.к. Обеля 2, бл. 222,
вх. В, ет. 7, ап. 66.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1137/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр.дело
№ 46/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Георги Димитров Димитров, Помо
рие, ул. Цар Крум 5; Емилия Кузова Русева чрез
адвокат Димитър Статев, Несебър, ул. Еделвайс
44; Ирина Анастасова Василева, Несебър, ул.
Раковски 9; Недялка Тодорова Попова, Несебър,
ул. Хр. Ботев 5; Теодора Богословова Василева,
Несебър, ул. Хр. Ботев 5; Елена Димитрова Ива
нова, Несебър, ул. Хр. Ботев 5 А, срещу Андрей
Андонов Андонов, Поморие, ул. Отец Паисий 7;
Анка Христова Николова чрез адвокат Марин
чев, Бургас, адвокатска колегия; Ваня Дими
трова Георгиева чрез адвокат Маринчев, Бургас
адвокатска колегия; Веселин Костов Андонов,
Поморие ул. Отец Паисий 7; Георги Димитров
Димитров, Поморие, ул. Цар Крум 5; Георги
Димитров Кузов, Поморие, ул. Отец Паисий 7;
Деяна Милчо Баева, София, ж.к. Дружба, бл. 61,
вх. Б, ет. 6, ап. 33; Жан-Мари Милчо Баев, мало
летен, представляван от своята майка Йорданка
Петрова Баева, София, ж.к. Дружба, бл. 61,
вх. Б, ет. 6, ап. 33; Желязко Христов Иванов
чрез адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска ко
легия; Златка Василева Велединова чрез адвокат
Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Златка
Янкова Пенчева чрез адвокат Маринчев, Бургас,
адвокатска колегия; Иванка Янкова Кузова чрез
адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия;
Йорданка Петрова Баева, Свищов, ул. Д-р Георги
Атанасович 4; Калина Христова Стоянова чрез
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адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия;
Катрин Баев, Франция; Коста Андонов Андонов
чрез адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска коле
гия; Крум Таев Христов чрез адвокат Маринчев,
Бургас, адвокатска колегия; Лидия Димитрова
Николова, София, ж.к. Младост 1, бл. 43, вх. 10,
ет. 2, ап. 155; Микаел Спасич Баев, Франция;
Надежда Христова Ненова чрез адвокат Ма
ринчев, Бургас, адвокатска колегия; Никола
Стоянов Йовов чрез адвокат Маринчев, Бургас,
адвокатска колегия; Роза Костова Андонова чрез
адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия;
Санда Иванова Кузова чрез адвокат Маринчев,
Бургас, адвокатска колегия; Теодора Богословова
Василева, Несебър, ул. Хр. Ботев 5.
Второ гражданско отделение, 633/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2009 по описа на Окръжен съд Враца, по
дадена от Цветан Стефанов Цветков, София,
ул. Теодосий Търновски 54, ет. 6, ап. 25, срещу
„Вълчев“ – ЕООД, с управител Венцислав Вълчев
Вълчев, Мездра, ул. Искър 10; Симеон Стефанов
Цветков, Мездра, ул. Христо Ботев 42.
Второ гражданско отделение, 931/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1551/2009 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Община Аксаково, ул. Георги Петлешев
58Б, срещу Желязка Грозданова Титева със съ
дебен адрес Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А,
ет. 1, адвокат Маргита Тодорова.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 587/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
563/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, по
дадена от Даниел Тодоров Тодоров чрез адвокат
Десислава Черкезова, Варна, ул. Марагидик 4,
срещу „Велпа“ – ЕООД, чрез адвокат Валентина
Велева, Шумен, ул. Вл. Вичев 23.
Трето гражданско отделение, 645/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3090/2009 по описа на Апелативен съд Со
фия, подадена от Ангел Димитров Иванов чрез
адвокат Емил Велинов, Кюстендил, ул. Тодор
Ангелов – Божаната 8, ет. 3; Апелативна проку
ратура – София, София, ул. Екзарх Антим І № 17,
срещу Окръжен съд – Кюстендил.
Трето гражданско отделение, 664/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 422/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Стратос“ – ЕООД, чрез адвокат Н.
Цонков, Варна, ул. Котел 1, срещу „Стела турс
2001“ – ЕООД, чрез адвокат Д. Цонев, Варна,
ул. Сан Стефано 15, офис 3; Димитър Драгнев
Димитров чрез адвокат М. Даскалова, Варна,
бул. Вл. Варненчик 86, ет. 3, ап. 7 и трета страна
Стела Стефанова Деянова чрез адвокат Д. Цонев,
Варна, ул. Сан Стефано 15, офис 3.
Трето гражданско отделение, 925/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.дело
№ 97/2010 по описа на Окръжен съд Велико Тър
ново, подадена от Мария Тодорова Топалова чрез
настойника є Мая Илиева Тончева, Васил Бенчев,
Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, ет. 2,
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срещу Петко Димов Петков чрез адвокат Нели
Паличева, Горна Оряховица, ул. Черни връх 5;
Стефанка Стоянова Петкова чрез адвокат Нели
Паличева, Горна Оряховица, ул. Черни връх 5.
Трето гражданско отделение, 951/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2061/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София, ул.
Екзарх Антим І № 17; Стефан Георгиев Тодоров
чрез адвокат Ал. Новков, София, ул. П. Парчевич
31, ет. 1, офис 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1649/2009,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2378/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Делахънти България“ – ООД, Варна,
ул. Преслав 43; Ангелина Тодорова Димитрова,
Варна; Марийка Кирилова Йорданова, Варна,
ж.к. Чайка, бл. 17, вх. В, ет. 2, ап. 28; Снежина
Василева Иванова, Варна, кв. Чайка, бл. 17, вх. В,
ет. 2, срещу Михо Георгиев Европов, Бургас, ул.
Славейков 68, вх. 5, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 1689/2009,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 329/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Диагностично-консултативен център
IІ – София“ – ЕООД, София, ул. Хан Крум 1,
срещу Нина Стоичкова Димитрова, София, ул.
Л. Каравелов 11.
Четвърто гражданско отделение, 1707/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
969/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подаде
на от Талят Жулиенов Башаков, Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 404, вх. 10, ет. 2, ап. 105, срещу
Ивиана Димитрова Иванова, Варна, ул. Хан
Пресиян 30А, и контролираща страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги
Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 1724/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Васил Методиев Тодоров, Сливница,
ул. Фридрих Енгелс 57, срещу „Пътно поддържа
не – Годеч“ – ЕООД, Годеч.
Четвърто гражданско отделение, 661/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1009/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „ГБС – Турс“ – ЕАД, София, ул. Да
мяница 3 – 5, срещу Николай Веселинов Христов,
Самоков, ул. Иван Шишман 10.
Четвърто гражданско отделение, 876/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4096/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Маргрет Добрева Славова, София, ул.
Славянска 33, срещу Елена Румянова Козалиева,
София, ул. Славянска 20.
Четвърто гражданско отделение, 1547/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Данчо Илиев Демирев с фирма ЕТ „Мега
ВД – Данчо Демирев“ чрез адвокат Силви я
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Иванова, Бургас, ул. Пиротска 21, ет. 1, срещу
Стоян Николов Иванов, Приморско, ул. Шипка 2;
Иван Николов Иванов, Приморско, ул. Шипка 2.
Четвърто гражданско отделение, 1635/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подаде
на от „Стомана Индъстри“ – АД, представлявано
от Сарантос Милиос и Василиос Папаантониу,
Перник, ул. Владайско въстание 1, срещу Румен
Божичков Генадиев, Перник, ул. Братя Милади
нови 3; „Еврометал“ – ООД, Перник, Перник,
ул. Владайско въстание 1.
НА 7.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1780/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2972/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елица Орлинова Кузманова лично
и със съгласието на баща є Орлин Николов,
София, бул. Христо Смирненски 64, ет. 7, ап. 19;
Орлин Николов Кузманов, София, бул. Христо
Смирненски 64, ет. 7, ап. 19; Радина Орлинова
Кузманова, София, бул. Христо Смирненски 64,
ет. 7, ап. 19, срещу Венета Радева Тошанова чрез
адвокат Смоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1054/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 578/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Дана Атанасова Рангелова, Перник,
ул. Кърджали 30, срещу Моника Богомилова
Димова чрез пълномощник Юлия Кирилова Кру
мова, Перник, кв. Бяла вода, ул. Филип Тотю 18;
Пламен Богомилов Атанасов чрез пълномощник
Юлия Кирилова Крумова, Перник, кв. Бяла вода,
ул. Филип Тотю 18.
Второ гражданско отделение, 463/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3264/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Първанчо Симеонов Мърчов, София,
кв. Враждебна, ул. 59 № 2, срещу Общинска
служба „Земеделие“ – Кремиковци, София, район
Кремиковци, кв. Ботунец; Столична община,
София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 746/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2586/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Аглика Георгиева Дочева, София,
ж.к. Надежда 4, бл. 563, ап. 97; Мина Георги
ева Дочева-Мумджиева, София, ж.к. Надежда
4, бл. 563, ап. 97, срещу Цветанка Димитрова
Дочева чрез адвокат Галин Манолов, София, ул.
Панайот Волов 31Б, ет. 1, офис 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 414/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1973/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Цветан Георгиев Лалев чрез адвокат
Виктор Якимов, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 214,
вх. 1, ет. 7, ап. 28, срещу „Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Менинджмънт“ – АД, Варна, летище
Варна, и трета страна държавата чрез министъра
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на транспорта, София, ул. Васил Левски 9 – 11;
„Летище Пловдив“ – ЕАД, чрез адвокат Паскал
Гонов, Варна, ул. Панайот Волов 28.
Трето гражданско отделение, 1067/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2823/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Серафимов Атанасов, Плов
див, ул. Йоаким Груев 37, срещу Стефан Кирилов
Митков чрез адвокат Розалия Мицева, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 30, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1161/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1251/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Младенов Ангелов чрез адво
кат Светла Бамбалска, София, ул. Свети Иван
Рилски 6, ап. 8; Маргарита Младенова Ангелова
чрез адвокат Светла Бамбалска, София, ул. Све
ти Иван Рилски 6, ап. 8; Теодора Владимирова
Черешарова-Маринчевска чрез адвокат Светла
Бамбалска, София, ул. Свети Иван Рилски 6,
ап. 8, срещу Михаела Вълкова Михайлова чрез
адвокат Наталия Илиева, София, бул. Витоша
91, вх. А, ет. 3; Петя Вълкова Михайлова чрез
адвокат Наталия Илиева, София, бул. Витоша
91, вх. А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1139/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, по
дадена от Геновева Василева Манковска, Добрич,
ул. Полк. Калотинов 15, срещу Основно училище
„Христо Смирненски“, гр. Генерал Тошево, област
Добрич, ул. Раковска 16.
Четвърто гражданско отделение, 177/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3956/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йонко Стоянов Петков чрез адвокат
Даниела Фъртунова, София, ул. Върбица 7, ет. 4,
срещу Министерството на финансите, София,
ул. Г. С. Раковски 102; Националната агенция
за приходите, София, бул. Княз Ал. ДондуковКорсаков 52.
Четвърто гражданско отделение, 220/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
99/2009 по описа на Апелативен съд Бургас, по
дадена от Асен Борисов Николов чрез адвокат
Иван Йовчев, съдебен адрес София, ул. Ивайло
29, ап. 1; Екатерина Майер Асса-Николова чрез
адвокат Иван Йовчев, София, ул. Ивайло 29,
ап. 1; Росица Стоянова Николова чрез адвокат
Иван Йовчев, София, ул. Ивайло 29, ап. 1, срещу
Димитър Ангелов Начев, Поморие, област Бургас,
ул. Москва 36, вх. А, ет. 1, и трета страна ЗПАД
„Армеец“ – София, ул. Стефан Караджа 2.
Четвърто гражданско отделение, 236/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
550/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Бобов дол, област Кюстен
дил, ул. 27 октомври 2, срещу Лиляна Георгиева
Сотирова, с. Бабино, област Кюстендил.
НА 11.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 929/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
50/2010 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от Нася Атанасова Ганева,
действаща чрез своята майка и законен пред
ставител Силвия Ангелова Найденова, Йордан
Цветанов Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24,
ет. 1, срещу „Каполи – Ер“ – ООД, чрез адвокат
Иван Дочев, Русе, ул. Славянска 18.
Трето гражданско отделение, 1070/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.дело
№ 78/2010 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2; Димитър Миленов Пенчев
чрез адвокат Атанас Друмев със съдебен адрес
Варна, ул. Панайот Волов 18, ет. 1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 1075/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 148/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Величка Манчева Манчева чрез
адвокат Стоян Донков, Пловдив, ул. Детелин
войвода 3, ет. 1, срещу Божин Петров Божинов
чрез адвокат Гергана Йончева, съдебен адрес
Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, офис 2,
Пловдив, и трета страна Радосвета Костадинова
Тренева чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1128/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр.дело
№ 7/2010 по описа на Камара на ЧСИ, подадена от
Иван Тодоров Чолаков, София, бул. Цар Борис III
№ 7, ет. 3, офис 5, срещу Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството на
правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение, 1290/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8470/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Камелия Стефанова Вешкова чрез
адвокат Иван Медарев, София, ул. Граф Игнатиев
34, вх. Б, ет. 3, ап. 5, срещу „Чайкафарма висо
кокачествените лекарства“ – АД, София, бул. Г.
М. Димитров 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 995/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2010 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от Тома Ставрев Томов, Варна, кв. Виница,
ул. Св. Прокопий Варненски 29, срещу Албена
Кателиева Недева, Варна, ж.к. Възра ж дане,
бл. 47, вх. 3, ет. 3, ап. 51, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“, Варна, ул.
Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 1105/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
57/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, по
дадена от Илия Александров Дянков, Монтана,
ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 3, ет. 5, ап. 35, срещу
„Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София,
София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 347/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2396/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „България Тур“ – ЕООД, представля
вано от Лъчезар Николов Динев, София, район
„Лозенец“, ул. Козяк 21А, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез
адвокат Димитър Стоянов Димитров, София, ул.
Димитър Хаджикоцев 73, ет. 1, срещу „Агро
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мах“ – ЕООД, представлявано от Христо Асенов
Савев чрез адвокат Иван Димитров Михайлов,
Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий 1,
хотел „Ален мак“.
Първо търговско отделение, 387/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
635/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Иво Петров Петров чрез
адвокат Стефан Борисов Младенов, Плевен, ул.
Катя Попова 2, офис 19; Пламена Георгиева Цачева
чрез адвокат Стефан Борисов Младенов, Плевен,
ул. Катя Попова 2, офис 19, срещу Иван Киров
Стефанов чрез адвокат Валери Начев, Плевен,
бул. Скобелев, бл. 4-б, ет. 3, ап. 8; Община Пле
вен, пл. Възраждане 2.
Първо търговско отделение, 527/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, по
дадена от Кооперация „Свободно кооперативно
сдружение „Добрич“ чрез председателя Атанас
Борисов Георгиев, с. Добрич, област Хасково;
Кооперация „Свободно кооперативно сдружение
„Добрич“ чрез адвокат Димо Колев Димитров,
Стара Загора, ул. Славянски 45, ет. 5, офис. 14,
срещу Катя Митева Петрова, с. Добрич, област
Хасково, ул. Рила 16; Катя Митева Петрова чрез
адвокат Златка Господинова, Хасково, бул. Ос
вобождение 6.
Първо търговско отделение, 561/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
462/2009 по описа на Окръжен съд Видин, пода
дена от „Елексир“ – ЕООД, представлявано от
Юлия Георгиева Лазарова, София, ж.к. Павло
во – Бъкстон, ул. Пирин 12А, ет. 1, ап. 4, чрез
адвокат Людмила Данаилова, София, ул. Цар
Самуил 26А, ет. 1, ап. 2, срещу „Никра инвест
груп“ – ООД, Видин, ул. Академик Стефан Мла
денов 3, чрез адвокат Десислава Дикова, Видин,
ул. Дунавска 2, ет. 3.
НА 12.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 532/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2496/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Адил Мустафов Карамустафов чрез
адвокат Хюсеин, Пловдив ул. Райко Даскалов 53,
дом Левски, ет. 1, офис 9; Хатидже Карамуста
фова Мустафова чрез адвокат Хюсеин, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, дом Левски, ет. 1, офис 9,
срещу Адил Алиев Хаджимакаков чрез адвокат
Джостов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 2,
офис 201; Адиле Али Сюлейман чрез адвокат Джо
стов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 2, офис
201; Мустафа Али Шюкрю чрез адвокат Янкова,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 7Б, ет. 1; Севдие
Реджеб Шюкрю чрез адвокат Янкова, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 7Б, ет. 1; Хатидже Мустафа
Хаджимакак чрез адвокат Джостов, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 48, ет. 2, офис 201.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1127/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2328/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александър Георгиев Цанев чрез
адвокат Петър Тренев, София, ул. Г. С. Раковски
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110, ет. 5, ап. 5; Ирина Иринова Цанева чрез ад
вокат Петър Тренев, София, ул. Г. С. Раковски
110, ет. 5, ап. 5; Мария Александрова Цанева чрез
адвокат Петър Тренев, София, ул. Г. С. Раковски
110, ет. 5, ап. 5, срещу Румяна Димитрова По
пова чрез адвокат Анна Теодосиева, София, бул.
Дондуков 7А, партер.
Трето гражданско отделение, 1186/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1518/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Младена Любенова Върбанова, Русе,
ул. Плиска 96, вх. 2, ет. 1, срещу „Туристическа
информация и регистрация“ – АД, чрез адвокат
В. Харитонова, София, бул. Патриарх Евтимий
22, ет. 2, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 151/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2010 по описа на Камарата на частните съдеб
ни изпълнители, подадена от Биляна Кирилова
Поптомова срещу Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството на
правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 515/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, пода
дена от Димитър Матеев Нейков, Асеновград, ул.
Клокотница 37; Иван Матеев Нейков, Асеновград,
ул. Клокотница 37, ет. 1; Тодорка Матеева Нейко
ва-Якубян, Смолян, бул. България 15, ет. 4, ап. 20;
Елена Параскова Рогачева, Пловдив, ул. Район
04 – Северен, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 16,
бх. Б, ет. 1, ап. 5; Елена Запрянова Шумкова,
Пловдив, ул. Район 01 – Централен, ул. Виктор
Юго 30; Запрян Радославов Канев, Пловдив, Ра
йон 05 – Южен, бул. Никола Вапцаров 17, ет. 2,
ап. 3, срещу Матей Иванов Нейков, Асеновград,
ул. Клокотница 37.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 644/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1148/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Евроснаб – ГЕ ЕВ“ – ООД, чрез ад
вокат Албина Янева, Благоевград, ул. П. Ташев 6,
срещу ЕТ Иван Георгиев Юруков с фирма „Иван
Юруков“ чрез адвокат Таня Недялкова, София,
ул. Христо Белчев 44.
НА 13.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 654/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
478/2009 по описа на Окръжен съд Видин, по
дадена от Василка Петрова Начова, Видин, к-с
Вида, бл. 5, ет. 1, ап. 25; Мая Начова Стойкова,
Видин, к-с Вида, бл. 5, ет. 1, ап. 25, срещу Вяра
Анжелова Кирилова, Видин, ж.к. Вида, бл. 5,
вх. Б, ет. 1, ап. 25; Десислава Кирилова Алек
сандрова чрез адвокат Анелия Йончева, Видин,
ул. Княз Бетенберг 12, ет. 2, офис 23; Пламен
Начов Стойков, Видин, ж.к. Вида, бл. 5, вх. Б,
ет. 1, ап. 25; Цветана Георгиева Петрова, Видин,
ж.к. Вида, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 25.
Първо гражданско отделение, 776/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
533/2008 по описа на Окръжен съд Варна, по
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дадена от Димитричка Щерева Христова чрез
адвокат Галя Петрова, Варна, бул. Съборни 56,
ет. 2; Микаела Бориславова Христова, София, ул.
Байлово, бл. 86, вх. В, ет. 3, ап. 54, срещу Атанас
Андонов Кафтанов чрез адвокат Петър Станев,
Варна, ул. Александър Дякович 45.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 574/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2705/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода
дена от Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2; Окръжна прокуратура – Пловдив,
пл. Съединение 3, срещу Стойко Динков Стойков
чрез адвокат Константин Стефанов, Пловдив, бул.
Шести септември 152, ет. 2, офис 205.
Трето гражданско отделение, 781/2010, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 655/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Министерството на външните работи, София, ул.
Александър Жендов 2, срещу Микаела Любенова
Чикова чрез адвокат Иван Сотиров, София, бул.
Македония 1, ет. 8, ст. 13; Дипломатическо бюро
на Република България в Берлин – Германия, чрез
Министерството на въшните работи, София, ул.
Александър Жендов 2; Посолство на РБ в Герма
ния чрез Министерството на външните работи,
София, ул. Александър Жендов 2.
Трето гражданско отделение, 785/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, по
дадена от Данаил Тодоров Тодоров чрез адвокат
Васил Стойчев, съд. адрес Димитровград, ул.
Кап. Петко войвода, бл. 18, ап. 4; Иванка Тодорова
Колева чрез адвокат Васил Стойчев, съдебен адрес
Димитровград, ул. Кап. Петко войвода, бл. 18,
ап. 4, срещу Боню Запрянов Тошев, с. Бодрово,
област Хасково, община Димитровград; Панчо
Тошев Запрянов, с. Бодрово, област Хасково,
община Димитровград.
Трето гражданско отделение, 845/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
487/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Йордан Ангелов Грозданов чрез
адвокат П. Зотева, Благоевград, адвокатска
колегия, срещу Дирекция „Социално подпомага
не“ – Благоевград, Олга Михайловна Ворошилова,
Благоевград, ул. Менча Кърничева 23.
Трето гражданско отделение, 957/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2010 по описа на Окръжен съд Перник, пода
дена от Основно училище „Христо Смирненски“,
Радомир, ул. Братя Миленкови 28, срещу Регио
нален инспекторат по образованието – Перник,
ул. Св. св. Кирил и Методий 11; Филка Кирилова
Петкова, Радомир, ж.к. Младост, бл. 3, ап. 17.
Трето гражданско отделение, 1130/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йотко Асенов Генов чрез адвокат
Ив. Иванова, Ботевград, бул. България 1, срещу
„Кремиковци“ – АД, София, кв. Ботунец.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1761/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
214/2009 по описа на Окръжен съд Перник, пода
дена от „Стомана Индъстри“ – АД, Перник, ул.
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Владайско въстание 1; Станка Георгиева Стра
шимирова, Радомир, кв. Гърлянци, бл. 16, ет. 7,
ап. 21, и трета страна ЗК „Уника живот“ – АД,
София, ул. Княз Борис 1, бл. 43, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 1821/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
276/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул.
Раковски 47, срещу Атанас Георгиев Чакъров,
Петрич, ул. Каймак Чалан 16.
Четвърто гражданско отделение, 1822/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
764/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Орлин Господинов Цветков, гр. Сан
дански, пл. Грамос 9, срещу Многопрофилна бол
ница за активно лечение „Свети Врач“ – ЕООД,
Сандански, Паркова зона.
Четвърто гражданско отделение, 718/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от „Горубсо – Кърджали“ – АД, Кърджа
ли, ул. Републиканска 83, срещу Мехмед Тахиров
Кавазов, с. Жълтуша, община Ардино.
Четвърто гражданско отделение, 761/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2034/2009 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Костадин Георгиев Костадинов, Варна, ул.
Парижка комуна, бл. 1, вх. В, ап. 5, срещу Атанас
Бойчев Атанасов, Варна, бул. Приморски 77.
Четвърто гражданско отделение, 1917/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
894/2010 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от „Еастра“ – ООД, София, бул. Хр. Ботев
136, срещу Георги Димитров Янев, София, ж.к.
Дружба, бл. 84, вх. В, ап. 54.
НА 14.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 512/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
535/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от Христина Маркова Борисова, съдебен
адрес Бургас, ул. Генерал Гурко 53, чрез адвокат
Петър Зафиров, срещу Община Созопол, пл. Хан
Крум 2; Общинска служба „Земеделие“, Созопол,
ул. Аполония 31, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 524/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1369/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Траянова Тодорова, София,
ж.к. Дианабад, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 12; Краси
мир Траянов Тодоров чрез настойник Виолета
Траянова Тодорова, София, ж.к. Дианабад, бл. 22,
вх. А, ет. 5, ап. 12; Лила Костова Тодорова, София,
ж.к. Дианабад, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 12; Цанка
Будинова Тодорова, София, ж.к. Дианабад, бл. 22,
вх. А, ет. 5, ап. 12, срещу Общинска служба „Зе
меделие“, Панчарево, София, ул. Сини вир 2А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 258/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1118/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от а) Мария Димитрова Ангелова,
гр. Якоруда, област Благоевград, ул. Грънчар
33; Мария Димитрова Ангелова чрез адвокат
Мария Щерянова, Разлог, област Благоевград,
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ул. Охрид 17, срещу СОУ „Св. Св. Кирил и Мето
дий“ – гр. Якоруда, област Благоевград, ул. Св.
Св. Кирил и Методий 68; СОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ – гр. Якоруда, чрез адвокат Ивайло
Петров Табаков, София, пл. Гарибалди, ул. Граф
Игнатиев 1, кантора Табаков.
Четвърто гражданско отделение, 295/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4389/2006 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Иван Георгиев Котоманов чрез адвокат
Елена Петрова – САК, София област, София, ул.
Алабин 33, вх. А, кантора 436, срещу Окръжна
следствена служба – Благоевград, ул. Вл. Чер
ноземски 3А, ет. 4; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 371/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
379/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подаде
на от Красимир Георгиев Гочев, Златоград, област
Смолян, адвокатска кантора, ул. Стефан Стам
болов 20, срещу „Горубсо – Златоград“ – АД,
Златоград, област Смолян, ул. Стефан Стамболов
2, адвокат Григор Джангалов.
Четвърто гражданско отделение, 898/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6244/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на вътрешните ра
боти, София област, София, ул. 6 септември 29,
срещу Павел Гинов Бахчеванов, Варна, ж.к.
Чайка, бл. 23, вх. Б, ет. 11, ап. 63.
Четвърто гражданско отделение, 921/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2785/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул.
Г. С. Раковски 47, срещу Иван Петров Иванов,
София, кв. Павлово, ул. Симеон Радев 52, бл. 1,
вх. 1, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1861/2010,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3267/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, София, бул. Ситняково 23, срещу
Димитър Георгиев Петров чрез адвокат Катя
Димитрова Станева, София, ул. Позитано 14,
ет. 1, кантора 6.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 456/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
536/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Недялка Стайкова Драгиева чрез адвокат
Мирослава Шопова, Бургас, ул. Булаир 1, вх. Б,
ет. 1, срещу „Топлофикация Бургас“ – ЕАД, чрез
адвокат Милена Тончева, Бургас, ул. Охрид 5, и
трета страна „Таес Нелбо Инженеринг“ – ООД,
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 26, вх. 1, ет. 1, у-л
Ичко Цанков Рачев.
Първо търговско отделение, 512/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Националната здравноосигурителна
каса чрез адвокат Аня Минчева, Велико Търно
во, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу ЕТ Анна
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Никифорова Кръстева с фирма „Анна – Анна
Кръстева“ чрез адвокат Жанета Димова, Велико
Търново, ул. Васил Левски 3, ет. 1.
Първо търговско отделение, 98/2011, по кас
ационна жалба срещу решението по гр. дело
2132/2004 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, пл. Сла
вейков 6, срещу „Искра 21“ – АД, чрез адвокат
Илиян Шопов, София, бул. Черни връх 46, ап. 5;
РПК „Искра – Люлин“, София, ж.к. Люлин, ул.
Търново, бл. 882.
НА 18.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1125/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от „Випом“ – АД, чрез адвокат Рени Длъгнекова,
Видин, ул. Шести септември 5, срещу Анушка
Йорданова Георгиева, Видин, ул. Батак 14.
Трето гражданско отделение, 1146/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
795/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Интеркомерс“ – ЕАД, с ликвидатор
Методи Алипиев със съдебен адрес София, ж.к.
Люлин 5, бл. 541, вх. Ж, ап. 162, срещу Лъчезар
Христов Цолов чрез адвокат Пенов и адвокат
Пасков, София, ж.к. Бели брези, бл. 20, ет. 1,
ап. 1, и страна Министерството на финансите,
София, ул. Г. С. Раковски 102.
Трето гражданско отделение, 1279/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
839/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от Районната здравноосигурителна каса,
Пенка Славова, Бургас, ул. Шейново 3, ет. 4, стая
409, срещу Станка Кирова Николова, Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 39, вх. 5, ет. 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 546/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от ТПЗК „Възход“ с председател Иван
Николчев Дюлгеров, Дебелец; ТПЗК „Възход“
с председател Иван Николчев Дюлгеров чрез
адвокат Александър Чокойски, Велико Търново,
адвокатски колектив, срещу „Феникс РД“ – ЕООД,
с управител Тихомир Георгиев, Велико Търново,
ул. Мармарлийска 14, ет. 1.
НА 19.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 403/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
599/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Айше Сюлейманова Али
шева чрез адвокат Йордан Йорданов, Павликени,
пл. Свобода 24, ет. 1, ст. 12, срещу Асан Ибриям
Мустафа, Ямбол, ул. Рожен 20, и трета страна
Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, Со
фия, бул. Цар Борис III № 41.
НА 20.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 672/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
442/2009 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от „ДАВ“ – ЕООД, предста
влявано от Виктор Епщайн, Русе, ул. Алексан
дровска 1, вх. В, ет. 5, срещу „Костова“ – ЕООД,
представлявано от Светлана Петрова Костова,
Русе, ул. Асен Златаров 20, вх. 1, ет. 4; ЕТ Анка
Йорданова Стойкова с фирма „Анка Стойкова“,
Русе, ул. Асен Златаров 20; Светлана Петрова
Костова, Русе, ул. Асен Златаров 20, вх. 1, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 937/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2010 по описа на 4 гр. отд. на ВКС, подаде
на от министъра на правосъдието, София, ул.
Славянска 1, срещу Динка Петкова Янакиева,
Пазарджик, ул. Макгахан 25; Кръстьо Петков
Терзиев, Пазарджик, ул. Макгахан 25; Славка
Нейкова Терзиева, Пазарджик, ул. Макгахан 25.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1859/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3275/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анастасия Ефтимова Гълъбова чрез
адвокат Панчо Радев, съдебен адрес София, ул.
Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11, срещу Марийка Йорда
нова Галчева, София, ул. Пирин 26, ет. 6, ап. 27.
Четвърто гражданско отделение, 1875/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
301/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, по
дадена от Петър Панайотов с фирма ЕТ „Петър
Панайотов“, Чепеларе, ул. Хан Аспарух, бл. БНБ,
ет. 4, ап. 13, срещу Стефи Недкова Василева,
София, ул. Ветрушка, бл. 70, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 1907/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Аграрен университет – Пловдив, ул.
Менделеев 12, срещу „Застрахователна компания
Уника“ – АД, София, Столична община, район
Триадица, ул. Уилям Градстон 5; Димитър Георгиев
Кирев, с. Опълченско, област Кърджали, махала
Сестрица 4; Иван Георгиев Кирев, с. Опълченско,
област Кърджали, махала Сестрица 4; Мариан
Георгиев Кирев, с. Опълченско, област Кърджали,
махала Сестрица 4; Янко Йорданов Йорданов,
с. Ягодово, област Пловдив.
Четвърто гражданско отделение, 858/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
779/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, по
дадена от Агенция „Социално подпомагане“,
София, ул. Триадица 2; Калин Валериев Колев
чрез адвокат Снежка Иванова, Шумен, ул. Съе
динение 68, вх. 2, ап. 20.
Четвърто гражданско отделение, 871/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
664/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Професионална гимназия по дърво
обработване и строителство „Цар Иван Асeн ІІ“,
Хасково, срещу Веселин Кръстев Щерев, Хасково,
ул. Кирил и Методий 108, ет. 5, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение, 1588/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1046/2010 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Йордан Цвятков Йорданов, Варна, ул.
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Поп Харитон 8, партер, срещу Тодорка Ангело
ва Иванова, Варна, ж.к. Трошево, бл. 29, вх. Б,
ет. 3, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 1599/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
546/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Ангел Николов Ангелов, Варна, ж.к. Чайка 7,
вх. Б, ап. 6, срещу Кремена Атанасова Боянова,
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 49, вх. 1, ап. 22, и
страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Вар
на, ул. Георги Раковски 62.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 429/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1372/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Би Пи Ел Ай България“ – ООД,
чрез адвокат Любомир Марков, София, ул. Бачо
Киро 5, вх. Б; Стевън Томас Бентли, чрез адвокат
Любомир Марков, София, ул. Бачо Киро 5, вх. Б,
срещу „Интертайм Континентал“ – АД, София,
ул. Г. С. Раковски 146; „Интертайм Континен
тал“ – АД, чрез адвокат Пл. Стоянова, София,
ул. Христо Белчев 43, партер.
Второ търговско отделение, 469/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
127/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Венис Комерс“ – АД, Бургас, бул.
Мария-Луиза 57, срещу Община Бургас, ул. Алек
сандровска 26.
Второ търговско отделение, 582/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5589/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Веселин Тенчев Господинов чрез
адвокат Радомир Доросиев със съдебен адрес
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 313, срещу
„ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, ул. Георги
С. Раковски 140.
НА 21.04.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 484/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Генерална агенция България – Ка
занлък“ – ЕООД, Казанлък, ул. Стефан Караджа
37, срещу Генчо Илиев Генчев, Казанлък, ул. Княз
Александър Батенберг 53; Таня Тодорова Генчева,
Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 113,
вх. Б, ет. 7, ап. 43.
Второ гражданско отделение, 497/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2010 по описа на 1-во гр. отделение на ВКС,
подадена от Снежана Иванова Нешева, София,
ул. Урал 4, срещу Цветан Ценов Дамянов, София,
ул. Тутракан 6А.
Второ гражданско отделение, 538/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
503/2009 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Мария Борисова Страшилова чрез
адвокат Гергана Бакърджиева, София, ул. Фритьоф
Нансен 5, ет. 5, ап. 23, срещу Златка Стоянова
Захариева, с. Трекляно, област Кюстендил; Иван
Диманов Лазаров, с. Кралев дол, община Перник,
ул. Струма 2; Стефанка Стоянова Димитрова,
Костинброд, ул. Петър Берон 4, и трета стра
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на Първолета Сашова Стоилова чрез адвокат
Александър Машев, София, ул. Отец Паисий 78,
ет. 2, ап. 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 359/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2782/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Кремиковци“ – А Д, София, кв.
Ботунец, срещу Емил Борисов Керкелов чрез
адвокат Мария Въльовска, София, ул. Граф Иг
натиев 6, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1065/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2134/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марияна Здравкова Георгиева чрез
адвокат Елиян Михайлов, съдебен адрес София,
ул. Бузлуджа 40 – 42, ет. 2, ап. 15, срещу Станимир
Бориславов Станимиров, София, бул. Константин
Величков, бл. 25, вх. А, ет. 5, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 513/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
740/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Елена Любомирова Зоина, гр. Сеп
тември, ул. Хаджи Димитър 4; Николай Спасов
Зоин, гр. Септември, ул. Хаджи Димитър 4, срещу
Генчо Колев Караколев, Пловдив, бул. Шести
септември 61, ет. 3, ап. 5; Магдалена Георгиева
Караколева, Пловдив, бул. Шести септември 61,
ет. 3, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 841/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5189/2009 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Атанас Иванов Пенов, с. Копиловци, об
ласт Монтана, срещу „Софгеопроучване“ – ЕООД,
чрез адвокат Мария Димитрова Тончева, София,
ул. Илиянско шосе 123.
2216
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Стефан Ен
чев Бояджиев на Решение № 17 от 13.10.2009 г.
и Решение № 18 от 13.11.2009 г., и двете на Об
щинския съвет – гр. Варна, с които е бил приет
ПУП – ПУР за СО „Ален мак“ в частта относ
но имот 1263. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2867/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат пис
мени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалваното решение на Общинския съ
вет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от Стефан Енчев Бояджиев жалба.
2412
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Красимир
Енчев Бояджиев на Решение № 17 от 13.10.2009 г.
и Решение № 18 от 13.11.2009 г., и двете на Об
щинския съвет – гр. Варна, с които е бил приет
ПУП – ПУР за СО „Ален мак“ в частта относ
но имот 2123. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3100/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат пис
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мени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалваното решение на Общинския съ
вет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от Красимир Енчев Бояджиев жалба.
2413
Административният съд – Пловдив, съобща
ва, че Васил Огнянов Талев и Кирил Огнянов
Талев са оспорили Решение № 419 от 4.11.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация и за
строяване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вер
тикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих и правилата и нормативите за прилагане,
на кв. Остромила – Беломорски, Пловдив, в
граници: север – жп линия – трасе на бъдещия
Sban, изток – западна граница на ПИ 101021,
101024, 101025 по КВС – землище Пловдив-юг, и
землищна граница с община „Родопи“, юг – юж
ната регулационна линия на новопроектирана
улица от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151, 150,
149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126, 123
до о.т. 129, запад – новопроектирана улица от о.т.
129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната граница
на ПИ 106075 и новопроектирана улица от о.т.
52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените и
сините линии, надписи със син и червен цвят и
корекции със зелен цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции с кафяв и зелен цвят
за част застрояване и корекции със зелен цвят в
правилата и нормативите за прилагане, относно
поземлен имот с идентификатор 56784.533.360
по КК на гр. Пловдив, съставляващ парцел 18,
масив 102 по плана за земеразделяне, за което е
образувано адм.д. № 2810/2010 на Административ
ния съд – Пловдив, V състав. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване на
съобщението чрез заявление, което съдържа: 1.
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле
ние, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удосто
веряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 2810/2010 е насрочено за
6.04.2011 г. от 13 ч.
2382
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава, че по жалба на
Марчо Христов Марков, Анна Николова Ди
митрова, Мартин Венциславов Илчев, Силвия
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Пейчева Пагурова, Румен Цанков Цветков и
Анна Николаева Антонова против Решение № 241
от 16.04.2009 г. на Столичния общински съвет,
обявено чрез публикация в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“, бр. 65 от 2009 г., съоб
щение № 10158, е образувано адм.д. № 7896/2010,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.03.2011 г. от 9,30 ч. С оспореното
решение са одобрени план за регулация и план
за застрояване на м. Изток – Изток част І и част
ІІ, подробно описани в посочената публикация.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държа
вен вестник“, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 4 и 5 ЗУТ.
2349
Административният съд – София-град, уведо
мява, че е образувано адм. дело № 324/2010 на ІІ
отделение, 38 състав, насрочено за 13.04.2011 г.
от 13,30 ч., по жалба на собствениците от етаж
ната собственост в жилищната сграда на адрес:
София, ул. Чехов 42, подадена от председателя
на ЕС Димитринка Симеонова Георгиева срещу
Решение № 241 от 16.04.2009 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно кв. 74, м.
Изток – Изток, плана на гр. София. Всяко заин
тересувано лице може да поиска конституиране
то му като ответник по делото със заявление,
подадено до съда по номера на делото в едно
месечен срок от обявлението, което да съдържа
следната информация: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението трябва да се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качест
вото на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
2381
Софийският градски съд, І гражданско отде
ление, 8 състав, призовава Стефан Киров Робев
с постоянен адрес София, ул. Мизия 18, ет. 3,
сега с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 355/2007, насрочено за 14.04.2011 г. от 13,30 ч.,
заведено от Будин Михов Михов. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2380
Софийският градски съд, адм. отделение,
АО, ІІІв състав, призовава Красимир Михайлов
Стойнев с последен адрес област София, Сто
лична община, София, ул. Лепенец 13, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 01.06.2011 г.
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в 14,30 ч. като заинтересована страна по адм. д.
№ 1214/2004, заведено от Българската академия
на науките. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2370
Софийският градски съд, административ
но отделение, ІІІв състав, призовава Величко
Мирчев Величков с последен адрес София, кв.
Филиповци, ул. Погледец 10, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.06.2011 г. в 15,30 ч.
като ответник по АХД 03354/2006, заведено от
Величко Мирчев Величков срещу Столичен
общински съвет. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм., във връзка
с § 2 ПЗР ГПК, в сила от 1.03.2008 г.).
2410
Асеновградският районен съд призовава Иво
Бисеров Хаджиев с последен адрес с. Давидково,
община Баните, област Смолян, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.03.2011 г. в 9,30 ч.
като заинтересована страна по гр.д. № 1743/2010,
заведено от Районна прокуратура – Асеновград,
за иск по чл. 149, ал. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2
и чл. 146, т. 1 и 3 АПК. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес, в противен случай де
лото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
2411
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
І състав, призовава Айше Сюлейманова Салиева,
гражданка на Република Турция, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 11.03.2011 г. в 10 ч.
като ответница по гр. д. № 1382/2010, заведено от
Роза С. Апостолова, с правно основание – делба.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2369
Оряховският районен съд призовава Никола
Маринов Николов с постоянен адрес София, ж.к.
Дружба, бл. 29а, вх. А, ет. 9, ап. 9, сега с неизвес
тен адрес, да се яви в съда на 11.04.2011 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 60/2001, заведено от
Георги Игнатов Георгиев от с. Липница, област
Враца, за делба. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2345
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав, при
зовава Мераб Гурамович Хачапуридзе, с неизвес
тен адрес, да се яви в съда на 21.03.2011 г. в 14 ч.
като ответник по гр. д. № 22441/2010, заведено
от Кина Илиева Хачапуридзе от Пловдив, за иск
по чл. 123, ал. 2 СК. Ако въпреки обнародването
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
2422
Софийският районен съд, 63 състав, призовава
Олга Марсел Бакиш-Порат с последен постоянен
адрес София, ул. Цар Калоян 5, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.04.2011 г. в 10 ч. като
ответница по гр. д. № 12953/2005, заведено от Леа
Харт и Едит Сарфати за делба. Ответницата да
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посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.).
2347
Софийският районен съд, ГО, 31 състав,
призовава Венцислав Стоилов Ненов с последен
постоянен адрес София, ж.к. Младост 4, бл. 450,
вх. 1, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се
яви в Софийския районен съд на бул. Драган
Цанков 6 на 18.04.2011 г. в 10,30 ч. като ответник
по гр.д. № 825/2008, заведено от Жана Христова
Даскалова и др. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2346
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6509/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мел – 99“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Мария-Луиза 11, ет. 5, с предмет на дейност: по
средничество и покупко-продажба на недвижими
имоти, търговска и производствена дейност, мета
лообработваща дейност, строително-монтажна и
проектантска дейност, комисионна, спедиционна,
лизингова дейност, внос и износ на стоки и услу
ги, производство и търговия със селскостопански
продукти, търговско представителство и посред
ничество, превозна, хотелиерска, туристическа
дейност, след лиценз, търговия с авточасти, след
лиценз, предоставяне на услуги, издателска и пе
чатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сервиз и
поддръжка на домакинска и промишлена техника,
битови услуги на гражданите, производство и
търговия с пластмасови изделия, консултантски
договори и консултантски услуги, извършване на
транспортни услуги, търговско представителство
и посредничество, авторемонтни, автотапицер
ски услуги, сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Ивелин Стоянов Николушев, който
го управлява и представлява.
9374
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6499/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Лукови – 92“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Народни будители
93, с предмет на дейност: проектантска, строи
телна и предприемаческа дейност, комисионна,
сервизна, складова, печатна, лизингова дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност и съ
пътстващи туристически услуги (всичките след
лиценз), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица
в страната и в чужбина, транспортно-спедитор
ски услуги в страната и в чужбина, вкл. воден
и въздушен транспорт, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантска дейност, външна
и вътрешна търговия, консултантски, информа
ционни и управленски услуги, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен
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или преработен вид, строителство и строителноремонтна дейност, покупко-продажба на недви
жими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Живко Николов Луков и Румена
Йорданова Лукова, които го управляват и пред
ставляват заедно и поотделно.
9375
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 6208/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бест тра
вел Чойс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Кестен 14, вх. Б, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: туроператорска и
туристическа агентска дейност, спомагателни ту
ристически услуги, ресторантьорски, хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни услуги,
покупко-продажба на стоки или други вещи,
продажба на стоки от собствено производство,
производство, закупуване и продажба на всякакви
селскостопански произведения и живи животни,
внос-износ, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителство
и строително-монтажни работи, лизинг, търговско
представителство и посредничество, външнотър
говски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Неделя Кръстева
Петрова, която го управлява и представлява.
9376
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 3783/2006 вписва проме
ни за „Алит – инвест“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик „Алина“ – ООД; заличава
като управител и представляващ Али Хасан Дас;
вписва като едноличен собственик и управител
Татяна Григориевна Господинова.
9377
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6534/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зоом“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Варна, ул. Кавала
9, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, покупка на стоки
и други вещи с цел продажба, туристическа и
туроператорска дейност, представителство на
български и чуждестранни фирми, инженерин
гова дейност, строителство, маркетингова и ре
кламна дейност, превозване на стоки и пътници,
спедиторска дейност, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти, консултантски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Дженифър Сюзън Дарби, която го
управлява и представлява.
9378
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 6485/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Логсис
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Приморски 27, офис 3, с
предмет на дейност: разработка на софтуер, пре
доставяне на софтуер и консултации в областта на
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хардуерните и софтуерните продукти, обработка
на данни, услуги, свързани с база данни, мрежова
администрация, проучване, разработка, дизайн,
тестване и маркетинг на електронни компоненти
и части, вкл., но не само микроелектронни про
дукти, стопански, финансови, организационни и
икономически, консултантски дейности. Дружес
твото е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Дирк Йохан Густав Пергот, който го
управлява и представлява.
9379
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1906/2005 вписа проме
ни за „Дабъл форс“ – ООД: заличава като съ
дружник и управител Пенка Георгиева Добрева;
вписва промяна в наименованието „Дабъл форс
1“ – ООД; вписва нов адрес на управление – бул.
Мария-Луиза 15, ет. 3, ап. 5.
9380
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6524/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дрийм хоумс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Съборни 11, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство или посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорски,
хотелиерски, туристически услуги (след лиценз),
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, международни превози. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Станимир Бонев Пенев, който го управлява и
представлява.
9381
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 6635/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Зиа – Василеви“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ангел Кънчев 7, вх. 22, ет. 6, ап. 21, с предмет
на дейност: търговска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, консул
тантски и маркетингови услуги, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, връзки с общест
веността, строителна дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на търговски обекти и всякакви
други недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
външна и вътрешна търговска дейност, монито
ринг, издателска и печатна дейност. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Стоянка Андонова Василева, която го управлява
и представлява.
9382
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6512/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Насияна“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Битоля 34, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
транспортна дейност, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, отдаване на моторни
превозни средства под наем. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Димитър Янчев Василев, който го управлява и
представлява.
9383
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6186/2007 вписа в регистъ
ра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Микрас“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Тополи,
област Варна, ул. Медвен 16, вх. А, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: производство на готови
бетонови смеси. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Милен Колев Димов,
който го управлява и представлява.
9384
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6545/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Евита“ – ООД, със се
далище и адрес на управление Варна, ул. Дебър
6, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, вкл. внос и
износ на стоки, търговия и производство на едро
и дребно на хранителни и промишлени стоки,
консултации, представителство, посредничество,
покупко-продажба, строителство на недвижими
имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветан Евгениев Ковачев и Ралица
Добрева Ковачева и се управлява и представлява
от Цветан Евгениев Ковачев.
9385
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6412/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Симтитранс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Войнишка 1, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на стоки с
цел продажба, производство на селскостопан
ска продукция с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско пред
ставителство и посредничество, транспортна
дейност на пътници и товари в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни, складови,
лицензионни сделки, лизинг, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиер
ска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
издателска, печатарска, информационна, про
грамна, импресарска и други подобни дейности,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
покупка, проектиране, строеж, реконструиране,
саниране и обзавеждане на недвижими имоти с
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цел продажба или отдаването им под наем, ця
лостно поддържане и управление на собствени
или наети недвижими имоти с цел отдаването
им под наем или пренаемането им, инвестира
не, проектиране и строителство на промишлени
обекти, в т. ч. промишлени сгради и съоръжения,
пътища, мостове, жп линии, фериботи, лифтове и
други подземни и надземни комуникации, стро
ителен надзор на всякакви обекти с характер на
промишлено и гражданско строителство (след
разрешение и сертифициране). Дружеството е с
капитал 130 800 лв., със собственик на капитала
„Симтикомплект ММ“ – ЕООД, и се управлява
и представлява от Марин Атанасов Маринов.
9386
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6414/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Симти имоти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Войнишка 1, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на стоки с
цел продажба, производство на селскостопан
ска продукция с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско пред
ставителство и посредничество, транспортна
дейност на пътници и товари в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни, складови
и лицензионни сделки, лизинг, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиер
ска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
издателска, печатарска, информационна, про
грамна, импресарска и други подобни дейности,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
покупка, проектиране, строеж, реконструкция,
саниране и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаването им под наем,
цялостно поддържане и управление на собствени
или наети недвижими имоти с цел отдаването
им под наем или пренаемането им, инвестира
не, проектиране и строителство на промишлени
обекти, в т. ч. промишлени сгради и съоръжения,
пътища, мостове, жп линии, фериботи, лифтове и
други подземни и надземни комуникации, стро
ителен надзор на всякакви обекти с характер на
промишлено и гражданско строителство (след
разрешение и сертифициране). Дружеството е с
капитал 636 000 лв., със собственик на капитала
„Симтикомплект ММ“ – ЕООД, и се управлява
и представлява от Марин Атанасов Маринов.
9387
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 6643/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ен.Ви.Ес.кепитъл“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Фреде
рик Шопен 10, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем,
строителство, реконструкция и модернизация,
основен и текущ ремонт на всякакви строител
ни обекти в страната и в чужбина, транспортна
и туроператорска дейност, ресторантьорство и
хотелиерство (след лицензиране), търговия на
едро и дребно, внос-износ, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
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обработен или преработен вид, консултантски
усл у ги, комисионна, спедиционна, ск ладова
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ноам Айзенберг, който
го управлява и представлява.
9388
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6442/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Амбулатория за групова практика за
първична медицинска помощ – „Диантус“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ружа 40А, с предмет на дейност: амбулатория
за групова практика за първична медицинска
помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Диана Жекова Пенчева-Тунчева и
Красимир Стефанов Тунчев и се управлява и
представлява от Диана Жекова Пенчева-Тунчева.
9389
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с ре
шение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1089/2005 вписа
промени за „Инишоуен Инвестмънтс“ – ООД:
вписва нов предмет на дейност: консултантски
услуги в сферата на инвестициите, пазара на
недвижими имоти в страната и в чужбина и
управлението на собствеността, посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, комисионни сделки и услуги, инвести
ционни проекти в България и в чужбина, сделки
с недвижими имоти и вещни права върху тях,
управление на собствени и чужди недвижими
имоти и правата върху тях въз основа на възла
гане и упълномощаване, строителство и строи
телно-ремонтни услуги, рекламни, дизайнерски
и маркетингови услуги, консултантски услуги в
сферата на туризма, хотелиерството, ресторан
тьорството и транспорта, транспортна и логис
тична дейност в страната и в чужбина, както и
всякакви дейности, пряко или косвено свързани
с изброените, търговски по смисъла на чл. 1,
ал. 1 ТЗ, при спазване на установен в законода
телството режим за съответната дейност, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон; вписва решение на ОС за приемане на
нова редакция на дружествен договор; премества
седалището от Варна в София, район „Витоша“,
кв. Бояна, ул. Букара 15.
9390
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 3236/2003 вписа промяна
за „Мирал“ – ООД: вписва нов адрес на управле
ние – местност Ален мак 1 № 513.
9391
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1748/2002 вписа промяна
за „Когито“ – ООД: премества седалището от
Варна в София, ул. Братя Миладинови 12, ет. 1.
9392
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6543/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Бултитоп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Дубровник 50,
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ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: инвеститорска
дейност, строителни дейности и строителни услу
ги, инвестиции в покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, инжене
рен дизайн, цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения, отдаване под наем на
недвижими имоти, консултантска, маркетигова,
складова дейност, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни фи
зически и юридически лица, сервизна, вътрешно- и
външнотърговска дейност, извършване в страната
и в чужбина на транспортна, спедиторска дейност,
търговия, внос и износ на стоки в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Тодор Димитров Митков и Тихомир
Атанасов Доврамаджиев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
9393
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1650/2006 вписа промяна
за „Балчик белвю пропъртис“ – ЕООД: впис
ва увеличение на капитала на дружеството от
10 080 400 лв. на 10 275 900 лв.
9394
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 2792/2006 вписа промяна
за „Бяла панорама вю ХЛД“ – ЕООД: вписва
у величение на капитала на дру жеството от
988 000 лв. на 1 066 100 лв.
9395
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 5801/2007 вписа промяна
за „Фелица“ – ЕООД: заличава като управител
и представляващ Георги Димитров Стоянов и
вписва като такъв Юрий Анатолиевич Шагаев.
9396
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6535/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Стем 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ламбо
Пасков 44, с предмет на дейност: производство и
търговия с продукти, суровини и материали, ме
тали и др., външноикономическа дейност – внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки в страната,
в свободните икономически зони и в чужбина,
т ъргови я, представителство на българск и и
чуждестранни фирми, инженерингова дейност,
строителство, маркетингова и рекламна дейност,
превозване на стоки и пътници, спедиторска
дейност, посреднически услуги при покупкопродажба, замяна и отдаване под наем на недви
жими имоти, консултантски услуги, обучителни
курсове, турагентска и туроператорска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, фризьорски и
козметични услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Енчо Петров Енчев и
Мария Дилянова Златева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
9397
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 6328/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Мартилли“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Осми приморски полк 122, вх. Б, ет. 15, ап. 149, с
предмет на дейност: консултантски и маркетин
гови услуги, вкл. цялостно и/или частично мена
жиране на инвестиционни проекти, инженеринг
и управление, покупка, строеж и/или обзавеж
дане на недвижими имоти с цел ползване и/или
продажба, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски (вкл.
посредническа дейност при информиране и на
емане на работа в страната и в чужбина) или
други услуги – след разрешение, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, вътреш
но- и външнотърговска дейност – внос и износ,
комисионни, спедиционни, складови, превозни,
лизингови и сделки с интелектуална собственост,
рекламна и дизайнерска дейност, разработка на
софтуерни продукти, лизинг, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
дейности по поддържане на физическото със
тояние – фитнес и СПА центрове, сауни, бани,
козметични и фризьорски услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Мария Стефанова Дублева-Гуменова, която го
управлява и представлява.
9398
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 6557/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Оро“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Константин Илиев 15, с
предмет на дейност: производствена, вътрешно- и
външнотърговска дейност, маркетинг, трансфер,
инженеринг, промишлен и битов дизайн, проек
тиране, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
строежи и експлоатация на хотели, къмпинги, вили
и други обекти, транспортни, сервизни и битови
дейности и услуги, както и такива от специално
естество, търговско представителство и посред
ничество, комисионерска дейност, рекламни,
информационни и други услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Галина Ефтимова Ефтимова, която го управлява
и представлява.
9683
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6641/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Аида строй“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 109,
вх. 5, ет. 6, ап. 97, с предмет на дейност: покупка,
строеж, обзавеждане, управление и продажба на
недвижими имоти, строително предприемачество,
консултантска дейност, производство и покупка на
стоки или други вещи с цел продажба, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Светлана
Добромирова Стоянова и Марио Норча, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
9684
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 2636/2003 вписа промени
за „То – Жи“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Живко Марков Петров; вписва промяна
в наименованието: „То – Жи“ – ЕООД.
9685
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 6598/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Декор солюшънс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Райко Жинзифов 40 – 42, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на не
движими имоти с цел препродажба, транспорт,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производ
ство, лизинг, всякакви други незабранени със
закон сделки или услуги, като за тези, за които
се изисква разрешение – след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собстве
ник на капитала Инез Аманда Пиарт, която го
управлява и представлява.
9686
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 4405/2007 вписа промени за
„Жечеви“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Делян Венелинов Жечев и вписва като
такъв Цветомира Йорданова Иванова.
9687
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1251/2003 вписа промяна
за „Телком“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Румяна Минчева Георгиева и вписва
като такъв Георги Илиев Георгиев.
9688
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 2540/2006 вписа промени
за „Номинация“ – ООД: премества седалището
от Варна в гр. Долни чифлик, област Варна, ул.
Смолян 15.
9689
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че про
верените и приети годишни счетоводни отчети
за 2004, 2005 и 2006 г. на „Харнес“ – ЕООД, по
ф.д. № 2528/2002, са представени в търговския
регистър.
9690
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 6397/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Евро клима – 84“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Владислав Варненчик, бл. 21, вх. 9, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, услуги в областта на
бита, промишлеността и селското стопанство,
услуги по покупко-продажба, замяна и отдаване
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под наем на недвижими имоти, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, транспортна дейност – товарни превози
в страната и в чужбина, таксиметрова дейност,
складова, селскостопанска и сервизна дейност,
хотелиерска, туристическа и ресторантьорска
дейност, търговска дейност в страната и в чуж
бина, външноикономическа дейност, търговско
представителство и посредничество, развлека
телни и хазартни игри, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Йордан Пенков
Даскалов, който го управлява и представлява.
9691
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 6533/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вали 3“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Доктор
Железкова 17, ет. 7, ап. 23, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и в чужби
на, внос и износ, вътрешно- и външнотърговско
представителство и посредничество на български и
чуждестранни фирми и физически лица, обработ
ка и реализация на селскостопанска продукция,
битови услуги, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, транспорт и таксиметрови превози
на пътници и товари в страната и в чужбина със
собствени и наемни транспортни средства, спеди
торска дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен и международен туризъм (след лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Константин Димитров Костадинов,
който го управлява и представлява.
9692
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 6619/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Интеркари“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Дрян 5, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствевно производство, внос и износ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт,
вътрешно- и външнотърговско представителство
и посредничество на български и чуждестран
ни физически и юридически лица, спедиторска
дейност, транспорт и таксиметрови превози на
пътници и товари в страната и в чужбина със
собствени и наемни транспортни средства, хотели
ерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги (след лиценз). Дружеството е с ка
питал 5000 лв., със съдружници Веселин Иванов
Великов и Пенка Иванова Блаурок-Великова и
се управлява и представлява от Веселин Иванов
Великов.
9693
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 6580/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вига 07“ – ЕООД, със
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седалище и адрес на управление гр. Аксаково,
ж.к. Надежда, бл. 3, вх. 2, ет. 2, ап. 32, с пред
мет на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Друже
ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Виолина Иванова Богомилова, която
го управлява и представлява.
9694
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.I.2008 г. по ф.д. № 6348/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Марти“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 113, вх. 4, ет. 4, ап. 65, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия и свър
заните с нея специфични търговски операции,
хотелиерство и ресторантьорство, представи
телство, посредничество и агентство, наемане и
отдаване на движимо и недвижимо имущество
и вещи, издателство и реклама. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Митко Димитров Тенев, който го управлява и
представлява.
9695
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 2751/2006 вписа промени
за „МСК“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Георги Марков Георгиев и Красимир
Марков Георгиев; вписва промяна в наименова
нието – „МСК“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик и управител Светослав Йорданов Ива
нов; приема и прилага актуален учредителен акт.
9696
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1441/2003 вписа промени
за „Виктория – Л“ – ООД: вписва увеличение
на капиала на дружеството от 30 000 лв. на
100 000 лв.; вписва като съдружник Яна Георги
евна Савелиева; вписва промени в идентифика
ционните данни на съдружниците и управители
на дружеството: Людмила Андреевна Воробева и
Валерий Василиевич Воробев; приема и прилага
актуален дружествен договор.
9697
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 4103/2006 вписа промени
за „Ол бългериън дриймърс“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Джейсън
Антъни Кук и вписва като такъв Уилям Дейвид
Фрейзър.
9698
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6117/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Джилиън пропъртис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул.
Приморски 55, с предмет на дейност: покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, както и наемане на подизпъл
нители за извършване на строително-монтажни
дейности, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, инфор
мационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Джилиън Елизабет Ан Сандер
сън и Иън Сандерсън, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
9699
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 3285/2005 вписа промен
за „Балчик бийч енд голф“ – ЕООД: вписва
у величение на капитала на дру жеството от
3 282 100 лв. на 3 739 700 лв.; приема и прилага
актуален дружествен договор.
9700
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 5301/2007 вписа промени
за „Грийн фийлдс инвестмънтс“ – ЕООД: вписва
като съдружник Валентина Александровна Сила
ева; вписва промяна в наименованието „Грийн
фийлдс инвестмънтс“ – ООД.
9701
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 6197/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тео – Д“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Тро
шево, бл. 74, ет. 11, ап. 53, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хо
телиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Теодор Христофоров Огнянов, който го управлява
и представлява.
9702
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 6505/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Васи – 2006“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Патриарх Евтимий 98А, ет. 3, ап. 10, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с храни
телни стоки, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж или обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически и рекламни услуги.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със собстве
ник на капитала Радка Василева Радева, която
го управлява и представлява.
9703
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 6322/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Илиуполис
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Варна, ул. Александър Малинов 8, ап. 1,
с предмет на дейност: покупко-продажба на не
движими имоти, строителна дейност, комплексни
услуги по проучване, проектиране и изграждане
на жилищни и промишлени обекти, търговска
дейност, внос, износ, реекспортни, бартерни и
други външнотърговски дейности, хотелиер
ска, ресторантьорска и туристическа дейност,
представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна, лизингова и инвеститорска дейност,
услуги на физически и юридически лица, реали
зиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Теодорос Мусковиас,
който го управлява и представлява.
9704
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 5667/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бости“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Провадия, ул.
Васил Коларов 13, вх. 1, ап. 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки и вещи с цел препро
дажба в първоначален, обработен или преработен
вид, производство на продукция с цел продажба,
търговско посредничество и представителство,
посреднически услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, транспортни услуги в страната
и в чужбина (след лиценз), сделки с интелектуална
собственост, образователни, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж или обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба,
складови, лицензионни сделки и стоков контрол.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Исхан Дестанов Исмаилов, който го
управлява и представлява.
9705
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.I.2008 г. по ф.д. № 3957/97 вписа проме
ни за „БГ агро складово стопанство“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 14 814 000 лв.; вписва актуален
учредителен акт.
9706
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3718 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1977/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Пи.И.Ел.“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 43, ет. 1,
и с предмет на дейност: покупка, строеж или об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба
и извършване на услуги; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен или обработен вид; внос, износ, ре
експорт, бартерни сделки; превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина; производство,
изкупуване, преработка и реализация на селско
стопански произведения; преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността; търговия
с всякакви вторични суровини, производство
и търговия с алкохол и безалкохолни напитки;
обмен на валута, туристически услуги; търговия
с хранителни и промишлени стоки; търговско
представителство и посредничество; рекламна
дейност; сделки с интелектуална собственост;
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, и с капитал 5100 лв. Дружество
то е с неопределен срок, със съдружници Лола
Сирийн Греъм, Едуард Вивиан Греъм и Полийн
Бърнийс Греъм и се управлява и представлява
от управителите Лола Сирийн Греъм и Едуард
Вивиан Греъм поотделно.
9887
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3719 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1976/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Куинтън Филипс асо
ушиейтс“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление с. Водолей,
община Велико Търново, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност; търговско
представителство, посредничество и агентство;
маркетингова, програмна, издателска, рекламна,
импресарска, спедиционна, складова, лизингова,
информационна и преводаческа дейност; при
добиване на недвижими имоти за собствени на
дружеството нужди и продажбата им с цел печал
ба; туристически услуги в страната и в чужбина;
ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска
дейност; вътрешен и международен транспорт и
други дейности и услуги, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала и управител Антъни
Джон Куинтън.
9888
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3685 от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1954/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Вани 07“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Горна Оряховица, ул. Борима 3, ет. 3, ап. 5, и с
предмет на дейност: търговия с промишлени стоки,
кафе-аперитив, фризьорски и козметични услуги,
както и други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок, със съдружници Валентина
Милкова Тодоранова и Николай Иванов Стоянов
и се управлява и представлява от управителя
Валентина Милкова Тодоранова.
9889
Великотърновският окръжен съд на основа
ние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3732 от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1987/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Никитас Анна“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на уп
равление Велико Търново, ул. Васил Левски 27,
вх. Б, ет. 1, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност; търговия и покупка
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на стоки с цел препродажбата им в първонача
лен, преработен или обработен вид; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел последваща продажба, отдаване под наем
или ползването им за нужди на дружеството;
разкриване и експлоатация на туристически
комплекси и заведения, хотелиерска и ресто
рантьорска дейност; търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Друже
ството е с неопределен срок, със съдружници
Емилиос Аргиридис и Елени Куделари Аргириду,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
9890
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3723 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1941/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „СРМ – груп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и ад
рес на управление с. Джулюница, област Велико
Търново, ул. Христо Ботев 21, и с предмет на
дейност: дърводобив и дървопреработване; внос,
износ и търговия с МПС; изработка и монтаж на
алуминиева, РVС и дървена дограма; строител
ство, проектиране и обзавеждане на недвижими
имоти, производство и сервиз на теглоизмерва
телни уреди; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от соб
ствено производство; комисионна, спедиционна,
складова, транспортна или превозна дейност;
автосервизни услуги; търговско представител
ство и посредничество; хотелиерска, туристи
ческа, рекламна, информационна, програмна и
импресарска дейност; сделки с интелектуална
собственост; проектиране или предприемачество,
търговия с горива и горивни продукти в страната
и в чужбина; както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон в страната и в чужбина, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала и управител Митю
Стоянов Маринов.
9880
Софийският градски съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от първото съ
брание на „Рекламно-издателска къща – Славя
ни“ – ООД, по т. д. № 1096/2009 на СГС, ТО, VІ-3
състав, да се явят в заседание на 18.03.2011 г. в
9 ч. по т.д. № 9/2011 на СГС, ТО, VI-4 състав, об
разувано по искане на длъжника – „Рекламно-из
дателска къща – Славяни“ – ООД, ЕИК 130010268,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Евлоги Георгиев 169, по чл. 679 ТЗ за отмяна на
решението на първото събрание на кредиторите на
„Рекламно-издателска къща – Славяни“ – ООД,
по т. д. № 1096/2009. Заседанието ще се проведе
в Софийски градски съд, бул. Витоша 2.
2348
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 11355/2004
за Политическа партия „Българска националнопатриотична партия“: вписва устав на Политиче
ска партия „Българска национално-патриотична
партия“, приет на II редовен национален конгрес,
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проведен на 29.05.2010 г., който представлява
неразделна част от решението; Изпълнителният
съвет на партията е в състав: 1. Петър Станисла
вов Манолов – председател; 2. Димитър Илиев
Бецов – зам.-председател; 3. Тихомир Кръстев
Филипов – зам.-председател; 4. Даниел Станилов
Иванов – зам.-председател; 5. Цветана Станкулова
Христова – зам.-председател; Контролната коми
сия на партията е в състав: 1. Виолета Василев
Гудева – председател; 2. Красимир Стойков Васи
лев – член; 3. Десислава Велкова Гусева – член.
Представителство: Петър Станиславов Мано
лов – председател.
2494
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП вписва в регистъра за политическите партии
по партидата на Партия „Демократическа пар
тия“, регистрирана по ф.д. № 94/1990, следните
промени: вписа промени в устава съобразно при
ложението към заявление от 30.04.2010 г.; вписа за
председател Александър Манолов Праматарски;
вписа състав на Централното бюро: 1. Александър
Манолов Праматарски – председател; 2. Кирил
Александров Александров – зам.-председател; 3.
Николай Иванов Христов – зам.-председател; 4.
Лилия Здравкова Иванова – секретар; 5. Алек
сандър Тодоров Ганчев; 6. Атанас Михайлов
Манов; 7. Бойчо Стоименов Стаменов; 8. Боянка
Кирилова Недялкова; 9. Красен Петков Железов;
10. Костадин Георгиев Нейков; 11. Любомил
Любомиров Иванов.
2495

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Красимира Иванова Попова, ликвидатор
на Фондация „Културен диалог – 21“, София,
в ликвидация по ф.д. № 14743/1997 на СГС, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на
управителния съвет на фондацията на 30.03.2011 г.
в 9 ч. в управлението на фондацията – София, ул.
Хан Крум 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на ликвидатора и баланса към него; 2.
приемане доклада на ликвидатора; 3. освобожда
ване на ликвидатора от отговорност; 4. вземане
на решение за заличаване на фондацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2323
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Крикет клуб НСА“,
София на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 03.04.2011 г. в 10 ч.
в София, район „Студентски“, Студентски град,
бл. 70, офис 402Б; при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада
на проверителя за 2010 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2011 г.; 4. приемане на промени
в устава на сдружението; 5. избор на нов управи
телен съвет; 6. разни. Материалите за събранието
се намират в офиса на сдружението в София, ра
йон „Студентски“, Студентски град, бл. 70, офис
402Б. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2362
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Софийският адвокатски съвет на основание
чл. 81, ал. 2, чл. 83 и чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона
за адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на 9.04.2011 г. в 8 ч. в зала „Максима“ в сградата
на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, при дневен
ред: избор на адвокатски съвет, председател на
адвокатския съвет, контролен съвет, дисципли
нарен съд и председател на дисциплинарния съд.
2416
1. – Управителният съвет на Националната
федерация по фелинология, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо
събрание на НФФе на 14.04.2011 г. в 17,30 ч. в
кинозалата на Националния музей „Земята и хо
рата“ на бул. Черни връх 4 в София при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет; 2.
промени в устава; 3. състав на управителния съ
вет; 4. представяне за потвърждаване на решения
на управителния съвет; 5. приемане на членове;
6. разглеждане на други въпроси съгласно чл. 22
от устава.
2364
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Българска федерация на радиолюбителите“
(БФРЛ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 13, ал. 4 от устава на БФРЛ
свиква общо събрание (извънредна Национална
конференция) на сдружението на 14.05.2011 г. в
11 ч. в Пловдив, Парк-хотел „Империал“, кон
ферентна зала, ет. 1, на адрес: Пловдив, ул. Арх.
Камен Петков 1А (пресечката с ул. Лев Толстой
6), при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на БФРЛ; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2425
15. – Управителният съвет на сдружение
НАПИМС, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.04.2011 г. в 11 ч. в Со
фия, ул. Йерусалим 15, ет. 3, офис 304, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
НАПИМС за периода януари – декември 2010 г.;
2. приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на НАПИМС за периода януари – де
кември 2010 г.; 3. приемане на проектобюджета
на Н А ПИМС за периода януари – декември
2011 г.; 4. промяна на адреса на сдружението
по съдебна регистрация; 5. промяна на устава
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички чле
нове да участват в общото събрание. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава
на НАПИМС могат да упълномощят член на
сдружението, който да ги представлява.
2314
25. – Управителният съвет на Фондация
„Андрей Луканов“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите
на 15.04.2011 г. в 10 ч. в София, район „Оборище“,
ул. Сан Стефано 7, ет. 1, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за приемане на годишния
финансов отчет на фондацията за 2010 г.; 2. вземане
на решение за приемане на годишния отчет на
управителния съвет за дейността на фондацията
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за 2010 г.; 3. вземане на решение за освобож
даване на членовете на управителния съвет на
фондацията от отговорност за дейността им през
2010 г.; 4. вземане на решение за прекратяване на
фондацията; 5. вземане на решение за откриване
на производство по ликвидация на фондацията;
6. вземане на решение за назначаване на ликви
датор и определяне на неговото възнаграждение;
7. определяне срока на ликвидацията; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и присъщия дневен ред.
2320
1. – Председателството на Съюза на търгов
ците в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решението си от 31.01.2011 г. свиква
общо събрание на членовете си на 15.04.2011 г. в
10 ч. в офиса си в София, ул. Алабин 33, Търгов
ски дом, ет. 1, стая 135, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на СТБ през 2010 г. и план
за дейността и бюджета през 2011 г.; 2. предло
жение за промени в организацията на работа и
състава на ръководните органи (Председателство,
Контролен съвет и Комисия за професионална
етика); 3. разни.
2321
1. – Управителният съвет на сдружение КК
„Фудо шин“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.04.2011 г. в 11 ч. в
малката зала на НЧ „Витоша“, София 1619, кв.
Павлово, ул. Ген. Суворов 68, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. доклад за
отпаднали членове; 3. приемане на изменения и
допълнения в устава на сдружението; 4. приемане
на правилник за вътрешния ред на сдружението;
5. обсъждане и приемане на отчета на УС за дей
ността на сдружението за периода 2003 – 2010 г.
и освобождаването му от отговорност; 6. избор
на нов УС. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и
се провежда на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие.
2350
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел НСА „Икономика и енергетика“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава свиква общо събрание на 18.04.2011 г. в
10 ч. в сградата на ул. Ангел Кънчев 2, София,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
за изминалата 2010 г.; 2. приемане на спортен
календар за 2011 г.; 3. приемане на бюджета за
2011 г.; 4. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2331
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Планета Знание“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 18.04.2011 г. в 11 ч. в София, ул.
Антим І № 19, ет. 4, ап. 11, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
изтеклия шестмесечен период и за цялостната
му дейност от създаването му до настоящия мо
мент; 2. предложение за прекратяване дейността
на сдружението на основание чл. 13, ал. 1, т. 2
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ЗЮЛНЦ; 3. назначаване на ликвидация и опре
деляне на ликвидатор съгласно чл. 14, ал. 1 и 2
ЗЮЛНЦ; 4. изготвяне на счетоводен баланс на
сдружението.
2365
10. – Управителният съвет на СНЦ „Камара
на фирмите, извършващи енергийни обследвания и сертифциране на сгради“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ със свое решение
свиква общо събрание на членовете на сдру
жението на 18.04.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 108 (сграда на НТС), ет. 2, зала
№ 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дей
ността на УС на КФИЕОСС за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
КФИЕОСС за 2010 г.; 2. приемане на програма
за дейността наКФИЕОСС през 2011 г.; проект
за решение – ОС приема програма за дейността
на КФИЕОСС през 2011 г.; 3. промени в състава
на Етичната комисия; проект за решение – ОС
променя състава на Етичната комисия по пред
ложения на членовете; 4. промени в устава на
КФИЕОСС; проект за решение – ОС променя
устава на КФИЕОСС съгласно разработения
проект на нов устав; 5. разни. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред, като
ще се счита за редовно, колкото и членове да
присъстват. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на сдружението.
2423
20. – Управителният съвет на К луб „Художествена гимнастика – ЦСК А“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на 28.04.2011 г. в 16 ч.
в София, зала по художествена гимнастика на
стадион „Васил Левски“, бул. България, при след
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на клуба за изминалия период; 2. приемане на
бюджета за годината; 3. избор на нови органи
на управление на КХГ – ЦСКА. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2315
21. – Управителният съвет на Клуб по гимнастика Дунавска – ЦСКА, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-из
борно събрание на 29.04.2011 г. в 16 ч. в София, зала
по художествена гимнастика на стадион „Васил
Левски“, бул. България, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на клуба за изминалия период; 2.
приемане на бюджета за годината; 3. избор на нови
органи на управление на КГ Дунавска – ЦСКА.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2316
10. – Управителният съвет на фондация „Бъдеще за България“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 8
от устава свиква по своя инициатива събрание
на членовете на настоятелството на фондацията
на 29.04.2011 г. в 11 ч. в офиса на фондацията на
адрес: София, ул. Развигор 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
фондацията за 2010 г. и отчета на управителния
съвет за дейността на фондацията през 2010 г.;
2. приемане бюджета на фондацията за 2011 г.;
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3. приемане програма за дейността на фондаци
ята през 2011 г.; 4. приемане на нови членове на
настоятелството на фондацията и освобождаване
от длъжност на членове на настоятелството; 5.
изменения в устава на фондацията; 6. промени в
управителния съвет на фондацията; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага и ще се проведе един час
по-късно същия ден, на същото място и при съ
щия дневен ред независимо от регистрираните за
участие в събранието членове на настоятелството.
2366
11. – Управителният съвет (Централното ръководство) на Съюза на тракийските дружества
в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 6,
ал. 7 от устава на СТДБ свиква общо събрание
(Върховен комитет) на заседание на 11.05.2011 г.
в 15 ч. в Тракийския дом, бул. Владислав Варнен
чик 61, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на СТДБ за периода 2006 – 2010 г.;
2. промени в устава на СТДБ; 3. избор на нови
ръководни органи на СТДБ; 4. разни.
2351
38. – Управителният съвет на Българската
федерация по ски, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
БФСки на 19.05.2011 г. в 10 ч. в София, сградата
на Министерството на физическото възпитание и
спорта, ет. 5, зала № 5, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет за
2010 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на федерацията за 2010 г. и доклада на експертсчетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
на председателя и членовете на управителния
съвет за дейността им през отчетния период; 4.
приемане на бюджет на федерацията за 2011 г.;
5. разни. Регистрацията на представителите на
колективните членове и техните пълномощници
започва в 9 ч. на 19.05.2011 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне в 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2317
30. – Управителният съвет на СК „Черно
море – Бриз“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 19.04.2011 г. в
18 ч. във Варна в Гребна база „Бриз“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет;
3. промени в състава на управителния съвет; 4.
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.
2427
36. – Управителният съвет на ГСК „Интерком
груп – Черноморски юнак“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание
на 29.04.2011 г. в 18 ч. във Варна – Гимнастическа
зала Варна, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се прведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2428
12. – Управителният съвет на Спортен клуб по
културизъм „Релакс – 2000“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на члено
вете на клуба на 13.05.2011 г. в 18 ч. в спортната
зала на клуба във Варна, ж. к. Възраждане, до
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бл. 52, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет; 2. промяна на седалището на
клуба; 3. други. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно, на същото място и ще се проведе
при същия дневен ред.
2426
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 04.05.2011 г. в 18 ч. в Казан
лък, в сградата на хотел „Арсенал“, ул. Петко
Д. Петков 52, при следния дневен ред: 1. прие
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението за 2010 г.; 2. вземане решение за
приемане на бюджета на сдружението за 2011 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място в 19 ч.
2378
1. – Управителният съвет на СК „Зодиак 1“,
Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24,
25 и чл. 20, т. 3 от устава свиква общо събрание
на 22.05.2011 г. в 14 ч. в седалището на клуба в
Карлово, бул. Освобождение 39, вх. Б, с дневен
ред: избор на управителен съвет и председател
на СК „Зодиак 1“, Карлово. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2371
15. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Отец Паисий“, гр. Куклен, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива
свиква общо събрание на 16.04.2011 г. в 10 ч. в
сградата на СОУ „Отец Паисий“, ет. 2, учител
ски кабинет, гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски
52, при следния дневен ред: 1. годишен отчет за
2010 г.; 2. отчет за дейността на настоятелството
за периода януари – април 2011 г.; 3. промени
в устава на настоятелството; 4. прием на нови
членове; 5. други. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2373
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел с дейност в частна полза „Клуб по
фитнес и културизъм – Титан“, Кърджали, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.05.2011 г. в 10 ч. в Кърджали, ул. Васил Априлов
5, ап. 18, при следния дневен ред: 1. приемане на
изменения в устава на сдружение с нестопанска
цел с дейност в частна полза „Клуб по фитнес
и културизъм – Титан“, Кърджали, в частта,
касаеща седалището и адреса на управление на
сдружението, а именно: от Кърджали, кв. Стеден
кладенец, бл. Славей 3, ап. 1, на Кърджали, ул.
Васил Априлов 5, ап. 18; 2. промени в състава на
ръководните органи на сдружение с нестопанска
цел с дейност в частна полза „Клуб по фитнес и
културизъм – Титан“, Кърджали – освобождаване
на членовете на управителния съвет; избиране
на нови членове на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2335
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20. – Управителният съвет на Сдружението на
общопрактикуващите лекари в Пернишка област
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 10, ал. 2 от устава на СОПЛПО свиква общо
събрание на сдружението на 16.04.2011 г. в 9 ч. в
малката зала на Двореца на културата в Перник
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на сдружението за изминалия тригодишен период;
2. отчет на председателя на контролно-ревизион
ната комисия; 3. избор на ново ръководство на
органите на управление на СОПЛПО; 4. промени
в устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 3, т. 4 от устава на СОПЛПО събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканата за свикване
на общо събрание на НСОПЛБ е поставена на
мястото за обявления в сградата по седалището и
адреса на управление на сдружението в Перник,
ул. Пловдив 102.
2363
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Грамос“, гр. Пещера, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 5.04.2011 г. в 18 ч. в
гр. Пещера, ул. Димитър Горов 16, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за избор на
нов управителен съвет на сдружението съгласно
чл. 34, ал. 2 от устава; 2. вземане на решение за
промяна на чл. 25, ал. 3 от устава на сдружение с
нестопанска цел „Грамос“ с предложение чл. 25,
ал. 3 от устава да придобие следното съдържание:
„Свикването се извършва чрез покана, обнарод
вана в един местен всекидневник и поставена на
място за обявления в сградата, в която се намира
управлението на сдружението.“
2332
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство към
Общински фолклорен ансамбъл „Славейче“,
гр. Пещера, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава свиква общо събрание на сдружението
на 10.04.2011 г. в 18 ч. в гр. Пещера, ул. Георги
Бенковски 4, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за промяна на името на сдружението;
2. вземане на решение за промяна на чл. 19, ал. 2
от устава на сдружението; 3. промяна на целите,
средствата и предмета на действие на сдружението;
4. избор на членове на управителния съвет на
сдружението; 5. приемане на устав с посочените
по-горе промени; 6. разни.
2333
20. – Управителният съвет на Фондация
„Стъпка за невидимите деца на България“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на фондацията на
16.04.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Банат 24 – 26,
вх. А, ап. 12, при следния дневен ред: 1. промяна
на седалището и адреса на управление на фон
дацията; 2. приемане на нови членове в общото
събрание на фондацията; 3. освобождаване на
член от общото събрание на фондацията; 4.
освобождаване на член от управителния съвет
на фондацията и на техническия секретар на
фондацията; 5. освобождаване от отговорност на
досегашния технически секретар на управителния
съвет; 6. избиране на нов член на управителния
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съвет и избор на нов технически секретар на
управителния съвет на фондацията. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2424
16. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Елика – традиции и бъдеще“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
11.04.2011 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението – Пловдив, ул. Чорлу 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2010 г. и насоки за бъдещата работа; 2. отчет
на финансовото състояние на сдружението; 3.
промени в устава; 4. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или техни представите
ли, надлежно упълномощени по предвидения от
закона ред, да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
2379
1. – Управителният съвет на сдружение с дейност в частна полза „Училищно настоятелство при
ЦДГ „Чучулига“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава свиква общо събрание
на сдружението на 22.04.2011 г. в 17 ч. в Пловдив,
ул. Младежки хълм 4, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промяна във вида на
целите на сдружението от сдружение с дейност в
частна полза на сдружение за общественополезна
дейност; 2. промени в устава; 3. освобождаване
на досегашния УС и избор на нов УС; 4. избор
на председател на УС и на сдружението измежду
членовете на УС; 5. освобождаване на контрол
ния съвет и избор на нов контролен съвет; 6.
освобождаване на касиера на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
2374
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Обед и нен спор т ен к л у б – Пра вец – 20 0 8“,
Правец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
и 24 от устава на сдружението свиква общо съ
брание на членовете на 28.04.2011 г. в 15 ч. на
адрес: Правец, бул. Трети март 16, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управител
ния съвет на сдружението с нестопанска цел за
общественополезна дейност „Обединен спортен
клуб – Правец – 2008“; 2. разни. Материалите по
дневния ред на събранието ще бъдат на разполо
жение на членовете едни месец преди датата на
събранието в работно време на адрес: Правец ,
бул. Трети март 16. Всички членове или упъл
номощените им представители да носят лична
карта или писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от явилите се членове.
2352
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб по мотоциклетизъм „Лукойл
рейсинг тийм – Правец“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 и 24 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
28.04. 2011 г. в 15 ч. на адрес: Правец, пл. Тодор
Живков 1, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Спортен клуб по мотоциклетизъм „Лукойл рей
синг тийм – Правец“; 2. разни. Материалите по
дневния ред на събранието ще бъдат на разполо
жение на членовете един месец преди датата на
събранието в работно време на адрес: Правец,
пл. Тодор Живков 1. Всички членове или упъл
номощените им представители да носят лична
карта или писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от явилите се членове.
2355
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Баскетболен клуб Сити Юнивърсити“, Правец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на членовете на 29.04.2011 г. в 15 ч. на адрес:
Правец, Спортна зала „Правец“, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел за обще
ственополезна дейност „Баскетболен клуб Сити
Юнивърсити“; 2. разни. Материалите по дневния
ред на събранието ще бъдат на разположение на
членовете един месец преди датата на събрани
ето в работно време на адрес: Правец, Спортна
зала „Правец“. Всички членове или упълномо
щените им представители да носят лична карта
или писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от явилите се членове.
2353
40. – Управителният съвет на Дружеството на
художниците – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 14.04.2011 г. в 16 ч. в залата на Община
Русе – отдел „Култура“ (срещу Телевизионен цен
тър – Русе), годишно отчетно събрание с дневен
ред: 1. отчет за творческата дейност и финансов
отчет на дружеството за 2010 г.; 2. проекто
програма за творческата дейност и предложение
за проектобюджет през 2011 г. на дружеството:
обсъждане, предложения и гласуване по т. 1 и 2;
3. процедура за промени в устава при свикване
на общо събрание без уведомление чрез „Държа
вен вестник“; 4. организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 17 ч. и при същия дневен ред. Молим
художниците за присъствие с предложения и
мнения по представените точки за обсъждане.
2330
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31. – Управителният съвет на Плувен клуб
„Вихрен“ – гр. Сандански, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква общо събра
ние на 08.04.2011 г. в 17 ч. в залата на Плувния
интернат – гр. Сандански, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на ПК „Вихрен“ през
отчетния период; 2. освобождаване от длъжност
на УС, председателя, секретаря и контролния
съвет; 3. избор на нов УС, председател, секре
тар и контролен съвет на ПК; 4. приемане на
бюджет на ПК „Вихрен“ за 2011 г. Съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събрани
ето ще се проведе в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2334
1. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Дамски клуб – Свиленград“ – Свиленград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.04.2011 г. в 18 ч. в Свиленград, ул. Генерал
Струков 5, офис № 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. избор на нов управителен съвет;
3. промяна на седалището на сдружението; 4.
приемане на промени в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и със същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
2377
1. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредител
ния акт свиква общо събрание на 20.04.2011 г. в
11,30 ч. в Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
фондацията през 2010 г.; 2. приемане на бюджет
на фондацията за 2011 г.; 3. други. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2376
17. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Бяла река“, с. Тополица, община Айтос, област
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава кани всички свои членове да присъстват на
общото събрание на сдружението на 23.04.2011 г.
в 19 ч. в сградата на кметството при следния дне
вен ред: 1. обсъждане и гласуване на промени по
отношение на дейността на клуба; 2. обсъждане
и гласуване на нов устав; 3. други.
2372
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ловно-рибарско сдружение „Миджур“, с. Чупрене, област Видин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава на сдружението
свиква редовно годишно отчетно общо събрание
на сдружението на 9.04.2011 г. в 10 ч. в сградата на
Младежкия дом – Белоградчик, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. доклад на специ
алиста по ловно стопанство за ловен сезон 2010 г.;
4. промени в устава на сдружението; 5. приемане
на нови членове; 6. приемане на финансов план
за 2011 г.; 7. промяна на размера на встъпителния
членски внос от ловци, навършили 65-годишна
възраст, и инвалиди; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. при същите условия, дата и място
в поканата с вече присъстващите.
2375
Клаудия Брици – ликвидатор на Фондация
„Борис Христов – Рим – клон“, София, България, в ликвидация по ф.д. № 312/2009, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
предявят вземанията си.
2322

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обяв
ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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