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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
авторското право и сродните му права (обн.,
ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г.,
бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77
от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и
бр. 12 и 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. одобрени архитектурни проекти, одоб
рени проекти по устройствено планиране,
карти, схеми, планове и други, отнасящи се
до архитектурата, териториалното устройство,
географията, топографията, музейното дело и
която и да е област на науката и техниката;“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Авторското право върху произведението
на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, принадлежи на лицето,
създало архитектурния проект.“
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Авторско право върху портрети
Чл. 13. (1) Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или
произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице,
принадлежи на автора на произведението. За
създаване на такова произведение се изисква
съгласието на изобразеното лице.
(2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато:
1. изображението е било направено в хода
на обществената дейност на изобразеното лице
или на публично или обществено място;
2. изображението на лицето е само детайл
в произведение, показващо събрание, шествие
или пейзаж;
3. изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора
и изобразеното лице е било уговорено друго.
(3) За използването на произведение по ал. 1
между автора и изобразеното лице могат да се
уговорят условия.“
§ 4. В чл. 15, ал. 2 се създава изречение
второ: „За уточняване на начина на извършване
на промените собственикът на произведението
на архитектурата може да подаде искане до
организацията по чл. 40, която е длъжна да
извърши консултацията.“
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§ 5. В чл. 18, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 8, изречение първо след думата
„преработката“ се добавя „и синхронизацията“.
2. В т. 11 след думата „износът“ се добавя
„в трети държави“.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Разрешено
предаване по електронна съобщителна мрежа“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и разрешение
за предаването му по всяка друга електронна
съобщителна мрежа и за предоставянето на
електронен достъп до него по реда на чл. 18,
ал. 2, т. 10 от същата организация без заплащане на отделно възнаграждение, при условие
че предаването се извършва едновременно с
излъчването, изцяло и в непроменен вид и не
излиза извън територията, за която е отстъпено
правото на излъчване. Не се дължи отделно
възнаграждение в случаите, когато в рамките
на полученото разрешение по предходното
изречение първоначално предаване, съответно електронният достъп до произведението
се осъществява от друга организация и това
е единственият начин, по който то достига до
крайния потребител.“
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Извън случаите по ал. 1 разрешение за
препредаване на произведение по всички други
електронни съобщителни мрежи едновременно
с излъчването или предаването му, изцяло и в
непроменен вид, от друга организация, се дава
само чрез организация за колективно управление
на авторски права, освен в случаите, когато
правата за предаване на произведенията са
отстъпени на доставчиците на медийни услуги
в съответствие с чл. 91, ал. 5.“
4. В ал. 3, изречение първо думите „кабелният
оператор, който“ се заменят с „предприятието,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което“.
5. В ал. 4, изречение второ думите „кабелни
оператори“ се заменят с „предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги“.
6. В ал. 5, изречение първо думите „кабелни
оператори“ се заменят с „предприятия“.
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Разрешено
излъчване чрез включване в непрекъсната
съобщителна верига“.
2. В ал. 1, изречение второ думите „по кабел“ се заменят с „по всякакъв вид електронни
съобщителни мрежи“.
§ 8. В чл. 24, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. използването на сграда, която е произведение на архитектурата, или на план на такава
сграда с цел реконструкцията є, извършено след
съгласуване с организация по чл. 40.“
§ 9. Член 26 се изменя така:
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„Възнаграждение при свободно използване
Чл. 26. (1) Авторите на произведения, артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи
и продуцентите на първоначалния запис на
филми или други аудио-визуални произведения
имат право на компенсационно възнаграждение,
когато записите се възпроизвеждат за лично
използване при условията на чл. 25, ал. 1, т. 2.
Право на компенсационно възнаграждение имат
и авторите и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения
се възпроизвеждат по репрографски начин за
лично използване, при условията на чл. 25,
ал. 1, т. 1.
(2) Всеки отказ от правото на компенсационно възнаграждение от страна на носителите
на права по ал. 1 е недействителен.
(3) Възнаграждението по ал. 1, изречение
първо се дължи от лицата, които:
1. произвеждат празни информационни
носители;
2. внасят от трети държави празни информационни носители.
(4) Възнаграждението по ал. 1 се дължи от
лицата по ал. 3 за извършените продажби на
територията на страната на информационни
носители, предназначени преимуществено за
възпроизвеждане на произведения за лично
използване от физическите лица по чл. 25,
ал. 1, т. 2.
(5) Видовете информационни носители,
чието преимуществено предназначение е възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1, за
които се дължи възнаграждение по ал. 1, и
размерът на възнаграждението се определят
ежегодно от организациите по ал. 8, договорени с представителни организации на лицата
по ал. 3 и 4, както и с други заинтересовани
лица. При договаряне на видовете носители и на
размера на възнагражденията се взема предвид
капацитетът на запаметяване на носителите
и в каква степен носителите се използват за
възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1.
Размерът на възнаграждението не може да бъде
по-нисък от 1.0 на сто и по-висок от 1.5 на сто
от доставната стойност съгласно счетоводния
стандарт за отчитане на стоково-материалните
запаси за съответните празни информационни носители. За лицата по ал. 3 могат да се
предвиждат отстъпки, като техният размер и
условията, при които могат да се ползват, се
определят по реда на договаряне на размера
на основното възнаграждение.
(6) В случай че в преговорите по ал. 5 бъде
постигнато споразумение между страните, се
прилагат съответно разпоредбите на чл. 40е,
ал. 6, 7 и 8.
(7) В случай че не бъде постигнато споразумение между страните, се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 40е, ал. 9 – 14.
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(8) Възнагражденията по ал. 1, изречение
първо и по ал. 1, изречение второ се изплащат на различни за двете отделни категории
права организации, създадени по реда на
глава седма, раздел Іа от сдружения, които
представляват различните категории правоносители по отношение на правото им на
компенсационни възнаграждения и притежават
механизъм за индивидуално разпределение
на тези възнаграждения между членовете си.
Тези организации разпределят възнагражденията между сдруженията, членуващи в тях.
Преди разпределението 30 на сто от събраната
сума се отчислява и превежда по сметката на
Национален фонд „Култура“. С изплащането
на съответните възнаграждения по ал. 1 на
организация по изречение първо се счита, че
лицата по ал. 3 са изпълнили изцяло задълженията си по този член.
(9) Разпределението на събраните суми
между отделните категории носители на права
се извършва по следния начин:
1. на възнагражденията по ал. 1, изречение
първо:
а) една втора – за авторите;
б) една четвърт – за артистите-изпълнители;
в) една четвърт – за продуцентите;
2. на възнагражденията по ал. 1, изречение
второ:
а) 50 на сто – за авторите;
б) 50 на сто – за издателите.
(10) Компенсационни възнаграждения за
празни информационни носители не се дължат,
а в случай, че са били събрани, подлежат на
връщане, когато:
1. са доставени от територията на друга
държава – членка на Европейския съюз;
2. са доставени от територията на трета
държава и върху тях вече е начислено, без да
е предвидено възстановяване, компенсационно
възнаграждение за възпроизвеждане, аналогично на това по чл. 25, ал. 1 съгласно законодателството на съответната държава – членка на
Европейския съюз, или трета държава;
3. са станали предмет на сделка за износ за
трети държави или доставка за друга държава – членка на Европейския съюз;
4. са закупени в страната от лице, което е
придобило по законен път правото да прави
такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със записа;
5. са закупени от доставчици на аудиовизуални медийни услуги/радиоуслуги, които
законно осъществяват своята дейност;
6. са закупени в страната от производители
на филми и други аудио-визуални произведения;
7. са закупени от лечебни заведения, специализирани болници за рехабилитация, социални
заведения и места за изтърпяване на наказания;
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8. са закупени от юридически лица, еднолични търговци или физически лица, упражняващи
свободни професии, чиято дейност не предполага използването им за възпроизвеждане по
смисъла на чл. 25, ал. 1.
(11) В случаите, когато компенсационни
възнаграждения са били събрани и подлежат на
връщане, фактите и обстоятелствата, на които
се основава правото на връщане, трябва да бъдат доказани от лицата, които го претендират.
Исканията, заедно с доказателствата, трябва да
бъдат представени на съответните организации
по ал. 8 в сроковете по ал. 12. Организациите
по ал. 8 разглеждат исканията в едномесечен
срок от тяхното получаване. Сумите, подлежащи на връщане, се изплащат от организациите
по ал. 8 в срок до един месец след датата на
протокола за одобряване на исканията заедно
с доказателствата.
(12) Лицата, които са задължени съгласно
ал. 4 да изплащат компенсационни възнаграждения, са длъжни в едномесечен срок след
изтичане на всяко календарно шестмесечие
да предоставят на съответните организации
по ал. 8 обобщена информация за видовете и
общата доставна стойност съгласно счетоводния
стандарт за отчитане на стоково-материалните
запаси на продадените от всеки вид носители,
за които се дължи възнаграждение. Не може
да се иска предоставяне на по-подробна информация от тази, необходима за целите на
разпределяне на възнагражденията по ал. 1 от
организациите по ал. 8. Получената информация
не може да се разгласява и използва за друго
освен за събиране и разпределяне на възнагражденията. Възнагражденията се изплащат на
организациите, които ги събират, в срок един
месец, следващ отчетния период.“
§ 10. В чл. 28а в изречение първо след думата „възникнало“ се добавя „за работодателя“,
а изречение второ се заличава.
§ 11. В чл. 30, ал. 1 думата „публикуването“ се заменя с „разгласяването“ и се създава
изречение второ: „Ако в този срок се установи
авторът, се прилагат разпоредбите на чл. 27.“
§ 12. В глава шеста се създава чл. 34б:
„Закрила на произведения от неизвестни
автори
Чл. 34б. За произведения, за които срокът на
закрила не се изчислява от смъртта на автора
или авторите, и които не са били разгласени в
срок 70 години след тяхното създаване, правната
закрила по този закон се прекратява.“
§ 13. Член 35 се изменя така:
„Съгласие на автора за използването на
произведението
Чл. 35. Произведението се използва само
след предварителното съгласие на автора, освен
когато този закон предвижда друго.“
§ 14. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Възнаграждението на автора за всеки
начин на използване на негово произведение
може да бъде определено като част от приходите,
получени от използването на произведението,
като еднократна сума или по друг начин.“
§ 15. След чл. 39 се създава наименование:
„Раздел Іа Колективно управление на права“.
§ 16. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „възнагражденията“ се
поставя запетая и се добавя „произтичащи от
тези договори или от предписание на закона“.
2. В ал. 3, изречение второ след думата
„разпределят“ се добавя „и изплащат“, а думите „членовете си“ се заменят с „носителите
на права“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Всяка организация по ал. 1 може да
получава и разпределя и между носители на
права, които не са нейни членове, получени
за тях суми, в рамките на категориите права,
начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи
на евентуално споразумение по чл. 40б, ал. 4 с
друга организация, и доколкото някои от носителите на права, които не са нейни членове,
изрично и писмено не са изразили несъгласие
с това изцяло или за конкретно произведение.“
4. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Организациите по ал. 1 не могат да
упражняват по занятие дейности, при които
произведения се използват по смисъла на този
закон.
(10) В случаите по чл. 40б, ал. 4, т. 1, при
които се касае до управление на права за
публично изпълнение, излъчване, предаване
и препредаване чрез електронна съобщителна
мрежа и за осигуряване на достъп по електронен път на произведения по смисъла на чл. 18,
ал. 2, т. 3, 4 и 5, сключването на договор с
организацията, която управлява тези права, и
заплащането на уговореното по този договор
възнаграждение освобождават от отговорност
по този закон ползвателя, както по отношение членовете на тази организация, така и
по отношение на всички останали носители
на права от същата категория освен тези,
които изрично и писмено са изразили пред
тази организация несъгласие с това изцяло
или за определени начини на използване.
Такова несъгласие има действие от началото
на календарната година, следваща годината,
през която е направено.“
§ 17. Създават се чл. 40а – 40з:
„Регистрация и контрол
Чл. 40а. (1) Министърът на културата осъществява надзор върху дейността на организациите за колективно управление на авторски
права.
(2) За осъществяване на правомощията си
по ал. 1 министърът на културата:
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1. извършва регистрация на организациите
за колективно управление на авторски права,
извършва промени и заличава регистрация и
издава удостоверения за регистрация;
2. създава и поддържа публичен регистър
на организациите за колективно управление
на авторски права;
3. упражнява контрол върху дейността на
организациите за колективно управление;
4. утвърждава размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно
управление на авторски права;
5. извършва други дейности, предвидени в
този закон.
(3) Министърът на културата може да делегира правомощията си по този раздел на
оправомощен от него заместник-министър.
Придобиване качество на организация за колективно управление на авторски права
Чл. 40б. (1) Дейност по колективно управ
ление на авторски права се упражнява след
регистрация на дейността на организацията по
чл. 40, ал. 1 по реда на този закон.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва след
подаване на заявление от организацията по
ал. 1 – юридическо лице с нестопанска цел,
регистриранo по българското законодателство,
както и от чуждестранна такава организация, регистрирана по националното си законодателство
в държавите – членки на Европейския съюз, и
в други държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
създадена за целите, посочени в чл. 40, ал. 1.
Заявлението се подава в писмена форма до
министъра на културата по утвърден от него
образец, като в него се посочват категориите
права, начините на използване и видовете произведения, за които ще се отнася колективното
управление. Заявлението и приложените към
него документи се подават на български език,
като към заявлението се прилагат:
1. препис от решението на съда за първоначална съдебна регистрация, а за чуждестранни
лица – съответен документ;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението, а за чуждестранни
лица – съответен документ;
3. заверено копие от карта за идентификация
или единен идентификационен код по БУЛСТАТ,
а за чуждестранни лица – съответен документ;
4. заверено копие на списък на членовете
на организацията, а за чуждестранни лица – съответен документ;
5. декларация за наличието на условията
по ал. 3;
6. заверено копие от устава на организацията,
а за чуждестранни лица – съответен документ;
7. заверено копие на вътрешни правила за
разпределение по чл. 40, ал. 6;
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8. заверени копия от договорите за взаимно
представителство със сродни чуждестранни
организации, ако са сключени такива;
9. списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за
взаимно представителство, с посочване на срока,
територията, категориите права, начините на
използване и видовете произведения;
10. заверено копие от споразумение по ал. 4
в случаите, когато е необходимо;
11. документ за платена такса за разглеждане
на заявлението.
(3) Регистрация се извършва, когато организацията отговаря на следните изисквания:
1. упълномощена е от членовете си по силата
на писмени договори да отстъпва от тяхно име
правото на използване на произведенията им по
определен начин и да събира дължимите за това
възнаграждения в съответствие с уговореното
в тези договори или определеното в закона;
2. ползва административен офис и има служители, наети по трудов договор, необходими
за управлението на правата;
3. разполага с компютърно оборудване, лицензиран софтуер и бази данни за носителите
на права и на произведенията, които позволяват
извършване на разпределението и изплащане
на възнагражденията;
4. приела е устав, според който:
а) се осигурява колективно управление на
права по този закон;
б) всички лица, които са носители на права,
каквито тя възнамерява да управлява, могат
да станат нейни членове;
в) управлението на права не се извършва
с цел печалба, а ако има постъпления от спомагателна дейност, те могат да се използват
само за покриване разходите на организацията;
г) разпределението на приходите след приспадане на разходите за дейността по колективно
управление на права и/или социални и културни фондове се извършва между носителите
на права съгласно вътрешните правила за
разпределение, независимо дали са членове на
организацията или не;
5. урежда отношенията си с носители на
права, които не са нейни членове, във връзка
с разходите за дейността си по колективно
управление на права и за социални и/или
културни фондове по същия начин, както със
своите членове.
(4) Министърът на културата извършва
регистрация на дейността на организация по
чл. 40, ал. 1 за управление на права, за които има вече извършена регистрация на друга
организация, която през последните 5 години
е събрала, разпределила и изплатила възнаграждения, само след представяне от страна
на организацията, която е подала заявление
за регистриране, на писмено споразумение
с титуляря на първата регистрация за тези
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права, съответно произведения на следваща
организация, в случаите, когато заявлението
се отнася за:
1. публично изпълнение, излъчване, предаване и препредаване на произведения по електронна съобщителна мрежа и предлагането на
достъп по електронен път до тях по смисъла
на чл. 18, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 10;
2. отдаване под наем или в заем на екземпляри от носители, съдържащи произведения
по смисъла на чл. 22а, ал. 1 и 2;
3. препродажба на оригинални произведения
на изкуството по смисъла на чл. 20.
(5) Споразумението по ал. 4 оправомощава
само едната организация за събиране на възнаграждения от ползвателите в съответствие с утвърдения от министъра на културата, предложен
от нея размер на възнагражденията, като след
това тя се разплаща с останалите организации,
в зависимост от представителната власт, която
притежава всяка една от тях.
(6) Когато заявлението не отговаря на
изискванията по ал. 2 – 4, организацията се
уведомява за това, като є се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередовностите с указание, че при неотстраняването им
производството ще бъде прекратено.
(7) Заявлението по ал. 2 и приложените към
него документи се разглеждат в тримесечен срок
от подаването им, а в случаите по ал. 6 – от
отстраняване на нередовностите.
(8) В срока по ал. 7 министърът на културата
извършва регистрация и издава удостоверение
или с мотивирана заповед отказва регистрацията и издаването на удостоверение в случаите
по ал. 11.
(9) Удостоверенията по ал. 8 са безсрочни
и съдържат:
1. номер и дата на издаване;
2. наименование и седалище на организацията, адрес, данни за съдебна регистрация и
единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
3. категориите права, начините на използване
и видовете произведения, за които се отнася
управлението.
(10) В случай, че настъпи промяна в обстоятелства, вписани в издадено удостоверение, или
в обстоятелствата по ал. 2 и 3, организацията
е длъжна в едномесечен срок от настъпване
на промяната да уведоми министъра на културата и/или да поиска промяна в издаденото
удостоверение. Към искането за промяна се
представят заверени копия от съответните
документи и документ за платена такса.
(11) Министърът на културата отказва регистрация, в случай че:
1. заявлението и приложените към него
документи не съответстват на изискванията
по ал. 2 – 4;
2. заявлението е подадено преди изтичането
на 12 месеца от издаването на заповед за отказ
на регистрация на същата организация;
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3. в други случаи, предвидени в закона.
(12) Отказът по ал. 11 и отказът на министъра на културата за извършване на промяна в
регистрация по ал. 1 може да бъде обжалван по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заличаване на регистрацията
Чл. 40в. (1) Министърът на културата с
мотивирана заповед заличава регистрацията:
1. при заличаване на съдебната регистрация
на организацията по чл. 40;
2. в случай, че организацията в продължение на две години от датата на регистрацията
по реда на чл. 40б не е отстъпила право за
използване на произведения на членовете си;
3. ако организацията откаже да сключи
договор с ползвател в рамките на утвърдения
размер на възнагражденията, събирани от нея;
4. в случай, че организацията не разпределя
събраните възнаграждения съгласно изискванията на този закон;
5. в случай че организацията разпределя и
заплаща на носители на права, които не са
нейни членове, възнаграждения с удръжки,
по-големи от тези, пряко свързани с необходимите допълнителни административни разходи
по разпределение и изплащане на дължимите
възнаграждения;
6. при други случаи на системни нарушения
по този раздел;
7. по писмена молба на организацията;
8. по решение на съда;
9. в други случаи на нарушения на този закон.
(2) При заличаване на регистрацията съгласно ал. 1 издаденото удостоверение се обезсилва.
(3) Заповедта за заличаване на регистрацията
може да бъде обжалвана по реда на Админист
ративнопроцесуалния кодекс. Обжалването на
заповедта не спира изпълнението.
(4) В случаите по ал. 1 организацията е
длъжна в 9-месечен срок от заличаването да
разпредели и изплати на авторите събраните
възнаграждения, за което публикува съобщения
в един централен ежедневник и на страницата
си в интернет. Организацията публикува на
страницата си в интернет и пълен списък на
авторите, за които е събрала възнаграждения,
подлежащи на изплащане. Сумите, които в
12-месечен срок от заличаването не са били
изплатени, постъпват в Национален фонд
„Култура“.
Регистър на организациите за колективно
управление на авторски права
Чл. 40г. (1) Министерството на културата
поддържа публичен регистър на организациите
за колективно управление на авторски права.
Регистърът се публикува на страницата на министерството в интернет и всяко лице може да
поиска справка за вписани в него обстоятелства.
(2) В регистъра са вписват:
1. номер и дата на удостоверението;
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2. наименование, седалище на организацията,
адрес, данни за съдебна регистрация и единен
идентификационен код по БУЛСТАТ, адрес на
административен офис, адрес на управление и
адрес по регистрация, списък на членовете на
изборните органи на управление, включително
поименния състав и представляващите я лица;
3. телефонен номер, електронен адрес и
лице за контакт;
4. категориите права, начините на използване
и видовете произведения, за които се отнася
управлението;
5. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
6. заличаване на регистрацията;
7. промени в обстоятелствата по т. 2 – 4.
(3) При промяна във вписани в регистъра
обстоятелства организацията е длъжна да уведоми министъра на културата за това в 14-дневен
срок от настъпване на промяната.
(4) Организацията за колективно управление
на авторски права публикува и поддържа на
страницата си в интернет:
1. списък на членовете си;
2. списък на сродните чуждестранни организации, с които има сключени договори за
взаимно представителство;
3. списък на авторите, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представ
лява или да получават възнаграждения от нея,
както и видовете произведения и използване,
за които това несъгласие се отнася;
4. списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.
Контрол върху дейността на организациите за
колективно управление на авторски права
Чл. 40д. (1) В срок до 31 юли на следващата
година всяка организация за колективно управ
ление, която е регистрирана по реда на този
закон, представя пред министъра на културата
заверено копие от годишния си финансов отчет и доклад за дейността си през изминалата
календарна година, включващ:
1. преглед на развитието и резултатите от
дейността на организацията за колективно
управление;
2. списък на новоприетите и напусналите
членове;
3. списък на сродните чуждестранни организации, с които са сключени или са прекратени
договори за взаимно представителство;
4. списък на ползвателите, с които е имало
действащи договори, с указание за какви видове
права се отнасят;
5. информация относно размера на общата
сума, която организацията за колективно управ
ление е получила за авторски възнаграждения
според начините на използване, размера на
разпределените възнаграждения според начините на използване и за кой период се отнасят,
размера на изплатените възнаграждения;
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6. сумата, която организацията е удържала
за дейността си;
7. сумата, която организацията е удържала
за социални и културни фондове;
8. разходите за дарения, спонсорства и други
за трети лица.
(2) Министърът на културата има право да
поиска от всяка регистрирана в съответствие
с чл. 40б организация за колективно управление на авторски права информация, свързана
с нейната дейност по управление на права. В
тези случаи министърът на културата определя
срок за представяне на информацията.
(3) В случай на наличие на данни за нарушения по този раздел министърът на културата изисква становище от организацията за
колективно управление на авторски права и
ако е необходимо, є отправя препоръка, която
задължително се разглежда от организацията в
определения от министъра срок. Организацията
за колективно управление на авторски права
е длъжна да уведоми министъра на културата
за изпълнението на препоръките.
(4) В случай че бъдат констатирани нарушения по този раздел от страна на организация
за колективно управление на авторски права,
регистрирана по реда на този закон, министърът на културата с мотивирана заповед дава
задължителни указания за отстраняването им,
като определя срок за това. Организацията за
колективно управление е длъжна да уведоми
министъра на културата за изпълнението на
указанията.
(5) При неизпълнение на задължителните
указания, предписани по ал. 4, регистрацията
по чл. 40б може да бъде заличена по реда на
чл. 40в.
(6) Заповедта по ал. 4, с която се дават
задължителни указания за отстраняване на
нарушения, подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Размер на възнагражденията, събирани от
организациите за колективно управление на
авторски права
Чл. 40е. (1) Организациите за колективно
управление на авторски права, регистрирани
по реда на чл. 40б, събират възнаграждения
за отстъпване на управляваните от тях права
в размери, определени по реда на този закон.
(2) Разпоредбата на ал. 1 относно възнаг
ражденията не се прилага при управлението на
права върху сценични произведения по смисъла
на чл. 3, ал. 1, т. 3.
(3) Размерите на възнагражденията по ал. 1,
както и тяхното изменение и допълнение се
предлагат от организациите по ал. 1 и се утвър
ждават със заповед на министъра на културата
при спазване на изискванията на този закон.
(4) Предложенията на организациите за
колективно управление на авторски права за
размерите на събираните от тях възнаграждения
трябва да отговарят на следните изисквания:
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1. да са съобразени с начините на използване
на произведенията и значението им за формиране на приходите, реализирани от съответното
използване;
2. да третират ползвателите от една и съща
категория равнопоставено, освен в случаите,
когато може да се докаже необходимост от
изключение.
(5) Предложенията по ал. 3 за размерите
на възнагражденията и тяхното изменение или
допълнение се изготвят след предварително
обсъждане със съответните представителни
организации на ползватели, когато това е практически възможно. Представителна организация
на ползватели е организация, която представлява
по-голяма част от ползвателите на съответната
категория права и за съответния вид.
(6) Утвърждаването на размерите на възнаг
ражденията по ал. 1 и на техните изменения
и/или допълнения се извършва след подаване
на писмено заявление от организацията-заявител
до министъра на културата съгласно утвърден
от него образец. Към него се прилагат:
1. предложение за размери на възнагражденията по ал. 1 или за техните изменения
и/или допълнения;
2. решение на компетентния орган на организацията, съгласно което предложението по
т. 1 е прието;
3. мотивирана методика за определяне размера на предложените възнаграждения;
4. доказателства за проведено предварително
обсъждане съгласно ал. 5 или за невъзможността
за провеждането му;
5. икономическа обосновка на направените
предложения;
6. други документи, определени съгласно
изискванията на този раздел;
7. документ за платена такса.
(7) В случай че заявлението не е придружено с документите по ал. 6, организацията
за колективно управление на авторски права
се уведомява за това, като є се предоставя
14-дневен срок за отстраняване на нередовнос
тите с указание, че при неотстраняването им
производството ще бъде прекратено.
(8) Когато обсъждането по ал. 5 завърши с
писмено споразумение между страните, заверено
копие от същото се прилага към заявлението
за утвърждаване на предлаганите размери на
възнагражденията или за тяхното изменение
и/или допълнение заедно с документите по
ал. 6. В този случай министърът на културата
със заповед утвърждава размерите на възнагражденията или тяхното изменение и/или
допълнение въз основа на предложенията на
организациите по ал. 1.
(9) Когато обсъждането по ал. 5, в тримесечен срок от започване на преговорите, завърши
без споразумение между страните, министърът
на културата назначава със заповед петчленна
експертна комисия за всеки конкретен случай,
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в която се включва по един представител на
договарящите по ал. 5 организации и трима
експерти, предложени съвместно или одобрени
и от двете организации. В случай на невъзможност да бъдат излъчени съответният брой
експерти в комисията, необходимият брой се
допълва служебно от министъра на културата
от списъка на медиаторите по чл. 40ж, ал. 2,
изречение второ. Във връзка с дейността си
комисията може да иска сведения, документи
и съдействие от държавни органи и други лица.
(10) Комисията по ал. 9 заседава в пълен
състав и взема решения с мнозинство 2/3 от
своите членове. Комисията разглежда заявлението и приложените към него документи в
едномесечен срок от подаването им и изготвя
мотивиран доклад, подписан от всички членове
на комисията. Въз основа на него министърът
на културата в едномесечен срок от назначаване
на комисията по ал. 9 със заповед утвърждава
предлаганите размери на възнагражденията или
на техните изменения и/или допълнения или
отказва утвърждаването им.
(11) Когато обсъждането по ал. 5 е практически невъзможно, министърът на културата провежда обществени консултации чрез
публикуването на направените предложения
за размерите на възнагражденията и/или за
техните изменения или допълнения на интернет
страницата на Министерството на културата.
В случай на обществено обсъждане в срок до
14 дни от публикуването всички заинтересовани лица могат да предоставят мотивирани
писмени предложения. След изтичане на срока
за получаването им министърът на културата
ги изпраща на организацията по ал. 1, която е
вносител на обсъжданите предложения.
(12) Организацията, която е вносител на
обсъжданите предложения по ал. 11, в срок до
14 дни от получаване на писмените предложения, направени при общественото обсъждане,
представя мотивирано писмено становище по
тях, което се обявява на интернет страницата на организацията. В едномесечен срок от
получаване на становището министърът на
културата с мотивирана заповед утвърждава
предлаганите размери на възнагражденията и/
или на техните изменения или допълнения или
отказва утвърждаването им.
(13) Заповедите на министъра на културата
по ал. 8 – 10 и по ал. 12 и с мотивите към нея
се публикуват на интернет страницата на Министерството на културата. Утвърдените размери
на възнагражденията или на техните изменения
или допълнения се публикуват на интернет
страницата на съответната организация.
(14) До утвърждаване на размерите на
възнагражденията и на техните изменения
или допълнения договарянето и заплащането
на възнагражденията се извършват съгласно
действащите размери на възнагражденията. В
случай че такива няма, възнагражденията се
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заплащат по споразумение между страните и
се превеждат по открита от двете страни доверителна (екскроу) сметка. Страните се разпореждат със събраните средства в съответствие
с утвърдените размери на възнагражденията.
Медиация
Чл. 40ж. (1) При спор между организации
за колективно управление на авторски права и
ползвател и/или организация на ползватели по
повод сключването или изпълнението на договор между тях по този закон всяка от страните
може да направи предложение за разрешаване
на спора чрез медиация.
(2) Медиатор може да бъде лице, което
отговаря на общите условия по Закона за
медиацията, вписано е в Единния регистър на
медиаторите към министъра на правосъдието
и притежава специални знания в областта на
авторското право и сродните му права. Медиатор по спорове по ал. 1 може да бъде само
лице, което е вписано в специален списък на
медиаторите към министъра на културата,
съгласуван с регистрираните организации по
чл. 40б и представителните организации на
ползвателите.
(3) Медиаторът започва работата си, след
като постигне с двете страни писмено съгласие
за това. Съгласието трябва да решава и въпроса
за възнаграждението на медиатора и условията
за изплащането му от страните.
(4) Медиаторът съдейства при преговорите
и може да прави предложения до страните. Той
не може да реши спора.
(5) В случай че при решаването на спор,
свързан с колективно управление, медиаторът е
отправил писмено предложение до страните и
в продължение на един месец от получаването
му нито една от тях не е направила писмено
възражение, се приема, че предложението е
прието.
(6) Постигнатото в хода на медиацията споразумение, включително и в случаите по ал. 5,
обвързва страните по спора и ги задължава за
това, за което са се договорили.
(7) Започването на процедура по медиация не
може да ограничи правото на всяка от страните
да отнесе спора до съда. Започнала процедура
по медиация спира висящо производство в съда
до прекратяването є.
(8) Започването на процедура по медиация не
отменя задължението на ползвателя да заплати
договореното по-рано възнаграждение за отстъпени права за използване на произведението
от организацията за колективно управление
на авторски права. Страните могат да се споразумеят ползвателят да депозира под условие
в банка по време на процедурата дължимото
съгласно утвърдения размер на възнаграждението до прекратяването на процедурата.
В случай че бъде постигнато споразумение,
депозираната сума се изравнява до размера на
договореното възнаграждение и се изплаща на

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

организацията, като остатъкът, ако има такъв,
се връща на ползвателя. При прекратяването
на процедурата без постигане на окончателно
споразумение сумата се използва за покриване
на дължимите възнаграждения.
(9) По всички други неуредени в ал. 1 – 8
въпроси се прилага Законът за медиацията.
Такси
Чл. 40з. За разглеждане на заявления за
регистрация, за извършване на промени в регистрация и изменение на издадено удостоверение,
за заличаване на регистрация на организации
за колективно управление на авторски права в
случаите по чл. 40в, ал. 1, т. 7 и за разглеждане
на заявления за утвърждаване на размерите
на възнагражденията по чл. 40е и/или техни
изменения и допълнения се събират такси в
размери, определени с тарифа за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
културата, одобрена от Министерския съвет.“
§ 18. След чл. 40з се създава наименование
„Раздел Іб Особени случаи“.
§ 19. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Произведение, създадено по трудово или служебно
правоотношение“.
2. В ал. 1 след думата „трудово“ се добавя
„или служебно“.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работодателят или органът по назначаването има изключително право без разрешение
на автора и без заплащане на възнаграждение,
доколкото в трудовия договор или в акта за
назначаване не е уговорено друго, да използва
така създаденото произведение за свои цели.
Работодателят или органът по назначаването
може да упражнява това право по начин и
до степен, съответстващи на обичайната му
дейност.“
4. В ал. 3, изречение първо думата „трудовото“ се заличава, а думата „възнаграждение“
се заменя с „възнаграждението“.
§ 20. В чл. 58 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„дава“ се добавя „предварително и“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Договорите, с които се отстъпва правото
за публично изпълнение на произведения по
време на концерти, се сключват с лицата – организатори на концертите, които осигуряват
мястото на провеждането, технически и други
средства, участието на изпълнителите и разгласяването на концертите, независимо за чия
сметка става това.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Организатор по смисъла на ал. 2 e и
всяко друго лице, което се афишира като такова
в рекламни материали, съобщения в пресата,
плакати, афиши, брошури и други.
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(4) Организаторът на концерт е длъжен да
постави своето наименование, лого или друг
идентифициращ знак върху рекламни материали, съобщения в пресата, плакати, афиши,
брошури, концертни билети и други.“
§ 21. Член 64 се изменя така:
„Вторично използване
Чл. 64. Продуцентът може да отстъпва на
трето лице, при поемане на задълженията по
чл. 65, правото да излъчва произведението по
безжичен път или да го предава и препредава
чрез електронна съобщителна мрежа и осигуряване на достъп по електронен път, да го
възпроизвежда върху всякакви видове носители,
като видеоносителите, които да разпространява
или да представя за публичен показ, при което
е длъжен да уведоми писмено в едномесечен
срок авторите по чл. 62, ал. 1, освен ако този
закон предвижда друго.“
§ 22. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възнагражденията за различните видове използване на произведението се дължат
от съответните ползватели. Възнагражденията
според желанието на авторите могат да се получават чрез продуцента или чрез организация
за колективно управление на авторски права.
Във втория случай продуцентът е длъжен да
предвиди това в договорите, които сключва за
използване на произведението.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Независимо от договора между авторите и продуцента, когато произведението се
показва на публични места, в които достъпът
е свързан с плащането на входна такса или
обща сума, авторите имат право на процент от
приходите от всеки такъв показ. Всеки отказ
от такова право на възнаграждение от страна
на авторите е недействителен.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 23. В чл. 73 думите „филмовите продуценти“
се заменят с „продуцентите на филми или други
аудио-визуални произведения“ и след думите
„чл. 40“ се поставя тире и се добавя „40з и § 5
от преходните и заключителните разпоредби“.
§ 24. В чл. 76, ал. 1, т. 4 след думата „износа“
се добавя „в трети държави“.
§ 25. В чл. 82 изречение второ се изменя
така: „Срокът започва да тече от 1 януари на
годината, следваща годината на изпълнението, но ако записът на изпълнението е бил
законно публикуван или разгласен през този
период, срокът започва да тече от 1 януари на
годината, следваща годината на това събитие,
а ако са настъпили и двете – от това, което е
настъпило по-рано.“
§ 26. В чл. 86, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 2 след думата „износа“ се добавя „в
трети държави“.
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2. Създава се т. 5:
„5. преработката и синхронизацията на
записа.“
§ 27. В чл. 89, изречение четвърто пред думата „разгласен“ думата „законно“ се заличава.
§ 28. В чл. 90а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. публичното им изпълнение и излъчването
им по безжичен път;“.
2. В т. 9 след думата „износа“ се добавя „в
трети държави“.
3. Създава се т. 10:
„10. преработката и синхронизацията на
записа.“
§ 29. В чл. 90б изречение второ се изменя
така: „Срокът започва да тече от 1 януари на
годината, следваща годината на създаването на произведението, но ако записът е бил
законно публикуван или разгласен през този
период, срокът започва да тече от 1 януари на
годината, следваща годината на това събитие,
а ако са настъпили и двете – от това, което е
настъпило по-рано.“
§ 30. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „кабел“ се заменя с „електронни съобщителни мрежи“;
б) в т. 3 думата „кабел“ се заменя с „друга
електронна съобщителна мрежа“;
в) създава се т. 4:
„4. публичното изпълнение на програмата.“
2. В ал. 5 думите „кабелната мрежа“ се
заменят с „електронна съобщителна мрежа“.
§ 31. В чл. 96а се правят следните допълнения:
1. В заглавието след думата „обезпечителни“
се добавя „или привременни“.
2. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„обезпечителната“ се добавя „или привременната“.
3. В ал. 2 след думата „обезпечителните“ се
добавя „или привременните“.
4. В ал. 3 след думата „Обезпечителната“
се добавя „или привременната“.
5. В ал. 4:
а) в изречение първо след думата „Обезпечителните“ се добавя „или привременните“;
б) в изречение второ след думата „Обезпечителната“ се добавя „или привременната“.
6. В ал. 5 след думата „обезпечителните“ се
добавя „или привременните“.
7. В ал. 7 след думата „обезпечителна“ се
добавя „или привременна“.
8. В ал. 8 след думата „Обезпечителна“ се
добавя „или привременна“.
§ 32. Създава се глава дванадесета „б“ с
чл. 96е:
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ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ
Принудителни административни мерки
Чл. 96е. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по този закон, както и
за предотвратяване или отстраняване на вредни
последици от тях министърът на културата
или определен от него заместник-министър
има право:
1. да разпореди писмено на нарушителя да
преустанови нарушението на този закон;
2. да разпореди писмено на нарушителя
предприемането на конкретни мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
3. да изиска от нарушителя да декларира,
че ще преустанови нарушението на този закон
и ако е необходимо, да го задължи да направи
декларацията обществено достояние;
4. да разпореди прекратяване на всяко нарушение на този закон и ако е необходимо,
да направи разпореждането за прекратяване на
нарушението обществено достояние.
(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед
на министъра на културата или оправомощен
от него заместник-министър. В заповедта се
определят видът на принудителната админис
тративна мярка, както и подходящ срок, в който да се представят доказателства за нейното
изпълнение.
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез
общинската администрация по постоянния
адрес на лицето, а за едноличните търговци
и юридическите лица – по седалище и адрес
на управление, съгласно съдебната, съответно
търговската регистрация.
(4) Заповедта, с която е приложена принудителна административна мярка, подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 33. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. организира публично изпълнение на живо
или чрез запис на произведения, на записани
изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм
или друго аудио-визуално произведение или на
части от тях, както и на радио- или телевизионна програма или на част от нея;“
б) създава се т. 5а:
„5а. организира публично представяне на
произведение;“
в) точки 14, 15 и 16 се отменят;
г) в текста след досегашната т. 16 думите
„триста до три хиляди“ се заменят с „две хиляди
до двадесет хиляди“.
2. В ал. 2 думите „хиляда до пет хиляди“
се заменят с „три хиляди до тридесет хиляди“.
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На организация за колективно управление на права, която упражнява дейност по
колективно управление на авторски или сродни
на тях права, без да е регистрирана по реда на
този закон, или която не изпълни задължение
или изискване по чл. 40г, ал. 3, чл. 40д, ал. 1
и чл. 40е, се налага имуществена санкция в
размер от две хиляди до двадесет хиляди лв.“
4. Създават се ал. 10 – 13:
„(10) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага
и на лице, което не изпълни приложена принудителна административна мярка по чл. 96е.
(11) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и
на лице, което възпрепятства изпълнението на
обезпечителна или привременна мярка по чл. 96а.
(12) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и
на лице, което не изпълнява свое задължение
по чл. 20а, ал. 6, чл. 26, чл. 58, ал. 4, чл. 95в,
ал. 3 или по чл. 96а, ал. 9.
(13) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и
на лице, което наруши забрана по чл. 93в.“
§ 34. В чл. 98, ал. 2 се създават т. 4 – 6:
„4. дават задължителни разпореждания за
отстраняване на несъответствия и нарушения
на закона;
5. дават заключения по възраженията във
връзка с установените нарушения;
6. уведомяват съответния специализиран
орган за контрол в случаите, когато смятат, че
е налице нарушение на друг нормативен акт.“
§ 35. В чл. 98в, ал. 4 думите „или решението
на съда“ се заличават.
§ 36. В чл. 99 ал. 3 се изменя така:
„(3) За произведения, създадени от граждани
на трети държави, които са били публикувани
за първи път в трети държави, времетраенето
на авторското право се определя по съответния
чуждестранен закон, ако той предвижда срокове
на закрила, които са по-кратки, отколкото в
този закон.“
§ 37. В чл. 102, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. След думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
2. Създава се изречение второ: „Времетраенето на закрилата в такива случаи продължава
не по-дълго от времетраенето на закрилата,
предоставена в страната, на която е гражданин
носителят на права, и не може да превишава
сроковете, установени съответно в чл. 82, 89,
90б и 92.“
§ 38. В §1а, ал. 3 от допълнителните разпоредби думите „Отнемане в полза на държавата“
се заменят с „Унищожаване“.
§ 39. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „видеозаписи“ се заменя със
„записи на филми или други аудио-визуални
произведения“.
2. В т. 6 думите „кабелни оператори“ се
заменят с „предприятия, които осъществяват
обществени електронни съобщителни услуги
чрез електронна съобщителна мрежа за разпространение на български или чуждестранни
радио- или телевизионни програми“.
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3. В т. 7 думата „презаписване“ се заличава.
4. Точка 9 се изменя така:
„9. „произведения на архитектурата“ са проекти на сгради и съоръжения, устройствени планове и схеми, утвърдени по реда на действащото
законодателство, сгради и други съоръжения и
елементи от тях, трайните обекти на синтеза
на архитектурата с другите изкуства, както и
оформленията на интериори с траен характер,
регистрирани от организацията по чл. 40;“.
5. Създават се т. 9а и 9б:
„9а. „преработка на архитектурен проект“
е приспособяването или използването му за
създаване на нов проект и внасянето в него
на всякакъв вид промени;
9б. „преработка на произведение на архитектурата“ е неговото пристрояване, надстрояване, преустройство и промяна на предназначението му;“.
6. В т. 16, буква „б“ след думата „използване“
текстът докрая се заличава.
7. Създават се т. 18, 19 и 20:
„18. „преработка на произведение“ е изменението му с оглед създаването на ново,
производно на него произведение, в т. ч.
приспособяването му към друг жанр, както и
внасянето на всякакъв вид промени в него;
19. „трети държави“ са държави, които не
са държави – членки на Европейския съюз,
или не са държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
20. „информационни носители“ са само
стоятелни носители, предназначени преимуществено върху тях да бъдат съхранени обекти
на авторското право и сродните му права и
даващи възможност с помощта на подходящи
технически средства тези обекти да бъдат след
това възприемани слухово или визуално.“
§ 40. Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Дадените по § 2 определения се отнасят
съответно и за обектите по чл. 72 и по глава
единадесета „а“.“
§ 41. В § 5 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „звукозаписи“ се поставя запетая и се добавя „записи на филми
или други аудио-визуални произведения“.
2. В ал. 2 след думата „сдружения“ се поставя
запетая и се добавя „при условията на чл. 40е“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. (1) Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права,
които до влизането в сила на този закон
са били регистрирани в Министерството на
културата по реда на чл. 40 и в периода след
1 януари 2005 г. са събирали, разпределяли и
изплащали възнаграждения за носителите на
права, подават заявление да се пререгистрират
по реда по чл. 40б, ал. 2 в срок до три месеца
от влизането в сила на този закон. Към заявлението се прилагат документите по чл. 40б,
ал. 2, т. 2 – 11 и по чл. 40д, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
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(2) Организациите по ал. 1 продължават
дейността си до издаване на удостоверение за
регистрация или отказ за регистрация. Организации, регистрирани съгласно чл. 40 за събиране
на компенсационни възнаграждения по реда на
чл. 26, подават заявление за регистрация заедно с документите по ал. 1, изречение второ в
предвидения в ал. 1 срок, без да преустановяват
дейността си.
(3) Организации за колективно управление
на авторски или сродни на тях права, които
до влизането в сила на този закон са били
регистрирани в Министерството на културата
съгласно чл. 40 и не отговарят на изискванията
на ал. 1, изречение първо, преустановяват дейността си по колективно управление на авторски
и сродни права от датата на влизането в сила
на този закон. В тези случаи чл. 40в, ал. 4 се
прилага съответно.
§ 43. Организациите за колективно управление на права, които са регистрирани по
реда на § 42, изпращат за утвърждаване на
министъра на културата предложение за размерите на събираните от тях възнаграждения по
чл. 40е в срок до два месеца след получаване
на удостоверението за регистрация.
§ 44. Министърът на културата в срок до
един месец от влизането в сила на този закон
създава регистъра по чл. 40г.
§ 45. Уговорените между организациите за
колективно управление на права и ползватели
възнаграждения преди утвърждаване размерите на съответните възнаграждения по реда на
чл. 40е не могат да бъдат оспорвани само за
това, че не се базират на размери на възнаграждения, утвърдени по реда на този закон.
§ 46. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични
дискове, матрици и други носители, съдържащи
обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от
2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 т. 1 и 3 се заличават.
2. В чл. 15, ал. 2:
а) в т. 1 след цифрата „2“ текстът докрая
се заличава;
б) точка 4 се изменя така:
„4. документ, удостоверяващ, че лицето е
регистрирано по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
придружен с точен превод, ако оригиналът не
е на български език;“.
3. В чл. 20, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния
съд – за юридически лица с нестопанска цел,
а за търговци – документ, удостоверяващ, че
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лицето е регистрирано по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
придружен с точен превод, ако оригиналът не
е на български език.“
4. В чл. 27, ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 2
думите „номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се заличават.
§ 47. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм.,
бр. 1 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 75 от
2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103
от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от
2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97
от 2010 г.) в чл. 31, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. сумите по чл. 26, ал. 8, изречение второ
от Закона за авторското право и сродните му
права;“.
§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 10 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3072

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 17 МАРТ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 14 на Министерск и я съвет от 2011 г.
за определяне на първостепенния и вто
ростепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на културата (ДВ,
бр. 11 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 3 числото „105“ се заменя
със „106“.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 98:
„98. Български културен институт – Лондон;“.
2. Досегашните т. 98 – 105 стават съответно
т. 99 – 106.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3505

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 17 МАРТ 2011 Г.

за предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2011 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни обекти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
средства в размер 50 000 000 лв. по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти съгласно
приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
разчетените средства от резерва за непредвидени
и неотложни разходи – за структурни реформи
и допълнителни фискални мерки, по чл. 1,
ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет въз основа
на фактически извършените разходи по инфраструктурните обекти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните средства за
финансиране на приоритетни инфраструктурни
обекти и за неотложни разходи по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2011 г.
(Лева)
1. Обекти „Ново строителство“
1.1. Автомагистрала „Хемус“, участък от км 342+200 до км 350+000,
осъществяващ връзка с път І-2 и
І-4 чрез пътна връзка с път І-7 за
гр. Силистра

19 600 000
8 000 000
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1.2. А втомагист рала „Марица“,
участък от км 99+820 до км 108+510
(дясно платно – ново строителство,
и ляво платно – реконструкция и
рехабилитация)

11 600 000

2. Недопустими и допълнителни
разходи за Софийски околовръстен
път – Южна дъга (ново строителство)

12 000 000

Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски
околовръстен път – Южна дъга,
участък от км 41+137,87 до км
44+720 и пътна връзка № 2 на
пътен възел „Младост“ в участъка
от Софийски околовръстен път до
началото на съществуващия надлез“, област София

12 000 000

3. Автомагистрала „Люлин“

6 000 000

3.1. Осветление на пътните възли на Автомагистрала „Люлин“:
пътен възел Софийски околовръстен път, пътен възел Мало Бучино
и пътен възел Даскалово

2 000 000

3.2. Укрепване на активизиран свлачищен процес на Автомагистрала
„Люлин“, участък от км 16+000
до км 16+560

4 000 000

4. Финансиране на недопустими
и допълнителни разходи по пътни
проекти от първи етап по Оперативна програма „Регионално
развитие“

2 500 000

4.1. Лот 1 „Рехабилитация на път
III-112 Добри дол – Монтана и на
път II-13 Кнежа – Искър“, област
Монтана и област Плевен
4.2 . Ло т 2 „Рех аби л и т а ц и я на
п ът I I I-3 0 7 Де рм а н ц и – Уг ър чин – Микре“, област Ловеч
4.3. Лот 3 „Рехабилитация на път
III-235 Главиница – Зафи рово“,
област Силистра
4.4. Лот 4 „Рехабилитация на път
III-212 Ситово – Дулово“, област
Силистра
4.5. Лот 5 „Рехабилитация на път
ІІІ-205 Разград – Исперих и на път
ІІ-49 участъци Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан“, област
Разград
4.6. Лот 9 „Рехабилитация на път
ІІІ-2021 п.к. с път ІІІ-202 – Старосел“, област Пловдив
4.7. Лот 10 „Рехабилитация на път
ІІІ-525 п.к. с път ІІ-52 – Шишманци“, област Пловдив
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4.8. Лот 13 „Рехабилитация на път
ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на
път ІІІ-223 Чирпан – Димитровград
и на път ІІІ-5071 Чифлик – Горна
крепост – Стремци – Черноочене“,
област Кърджали и област Хасково
4.9. Лот 14 „Рехабилитация на път
ІІ-23 Перник – Брезник и на път
ІІІ-2204 Овчарци – Сапарева баня“,
област Перник и област Кюстендил
4.10. Лот 15 „Рехабилитация на
път ІІІ-181 Софийски околовръстен
път – с. Ковачевци“, област София
5. Обекти „Рехабилитация“ (основен ремонт)
Рехабилитаци я на път І-7, Ямбол – Елхово, участък от км 265+190
до км 296+179
6. Други разходи по бюджета на
Министерството на регионалното
разви т ие и бла г оус т ройс т во т о,
вк лючи т елно за о т ч у ж ди т елни
процедури по т. 2 за изплащане на
суми по влезли в сила решения на
Върховния административен съд,
за държавни такси по искови производства и други разходи
Всичко:

7 000 000

ВЕСТНИК

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи и
на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 март 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 2

7 000 000

2 900 000

Чартърни полети за евакуацията на бежанците,
намиращи се на либийско-тунизийската граница
ПОЛЕТ
FB500F
FB5001

50 000 000

3506

FB5002
FB5003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 17 март 2011 Г.
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FB5004

за предоставяне на неотложна хуманитарна
помощ при евакуацията на бежанците, нами
ращи се на либийско-тунизийската граница,
и за недопускане на хуманитарна катастрофа

FB5005

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Предоставя неотложна хуманитарна
помощ при евакуацията на бежанците, намиращи се на либийско-тунизийската граница, и
за недопускане на хуманитарна катастрофа в
размер 273 132 лв.
Чл. 2. Помощта да бъде предоставена
под формата на заплащане на разходите за
чартърните полети съгласно приложението
за евакуация и репатриране на бежанците от
Великата социалистическа народна Либийска
арабска Джамахирия.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените в централния бюджет за 2011 г. средства за официална помощ
за развитие.
Чл. 4. Координацията и изпълнението на
предоставянето на помощта се възлага на министъра на външните работи.
Чл. 5. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.

3507

FB5006

ИЗЛИТАНЕ/
ДАТА/ЧАС
София, България/
05.03.2011/20.05
Джерба/
06.03.2011/00.10
Кайро/
06.03.2011/04.30
Джерба/
06.03.2011/09.11
Кайро/
06.03.2011/14.35
Джерба/
06.03.2011/20.45
Кайро/
07.03.2011/00.40

КАЦАНЕ/
ДАТА/ЧАС
Джерба, Тунис/
05.03.2011/22.57
Кайро, Египет/
06.03.2011/03.15
Джерба/
06.03.2011/08.07
Кайро/
06.03.2011/12.10
Джерба/
06.03.2011/17.55
Кайро/
06.03.2011/23.45
София/
07.03.2011/03.19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 17 МАРТ 2011 Г.

за закриване на Съвета за икономическа
политика към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Закрива Съвета за икономическа политика към Министерския съвет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 228 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване на
Съвет за икономическа политика (ДВ, бр. 79
от 2009 г.).
§ 2. В Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за
развитие при Министерския съвет (ДВ, бр. 44
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2:
а) създават се нови т. 6 и 7:

С Т Р.
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„6. осигурява изпълнението и осъществява
мониторинг на хоризонталните политики;
7. определя приоритетите при разработването
и осъществява контрол при изпълнението на
политиките, свързани с публичните инвестиции,
включително инфраструктурното развитие;“
б) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 8 и 9.
2. В чл. 3, ал. 3 се създават т. 9 и 10:
„9. министърът на труда и социалната политика;
10. министърът на околната среда и водите.“
3. В чл. 7:
а) създава се нова т. 3:
„3. координира изготвянето на анализи и
експертизи по въпроси от компетентността
на съвета;“
б) досегашната т. 3 става т. 4;
в) създава се т. 5:
„5. контролира изпълнението на Програмата
на правителството за европейското развитие на
България 2009-2013 г.;“
г) досегашната т. 4 става т. 6.
4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Дирекция „Стратегическо развитие
и координация“ в администрацията на Министерския съвет осъществява административното
и организационно-техническото обслужване на
съвета и подпомага експертно неговата дейност
по чл. 2, т. 3, 6 – 9.
(2) Дирекция „Програмиране на средствата
от Европейския съюз“ подпомага експертно
дейността на съвета по чл. 2, т. 1, 2, 4 и 5.
(3) Дирекциите по ал. 1 и 2 осигуряват
експертно дейността на съвета, като:
1. набират, обобщават и анализират информация във връзка с дейността на съвета;
2. изготвят становища и експертни заключения.“
§ 3. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет
с Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр.,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г. и
бр. 15 от 2011 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 59, ал. 1 се създава т. 11:
„11. отговаря за актуализирането на Единната информационна система за управление
на човешките ресурси;“.
2. В чл. 69, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. дирекция „Стратегическо развитие и
координация“;“.
3. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. Дирекция „Стратегическо развитие
и координация“:
1. подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане
от Министерския съвет проекти на стратегии,
програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социалното развитие
на страната;
2. подпомага разработването на общата
политика за административното регулиране на
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стопанската дейност и координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро
регулиране;
3. подпомага и координира изпълнението
и мониторинга на хоризонталните политики;
4. осигурява координацията и подпомага
дейността на администрациите по реализацията
на програмите и проектите за публично-частното партньорство, концесиите и инвестициите;
5. осигурява координация при разработването, актуализацията, оценката и изпълнението на
национални програми за интегрирано развитие
на инфраструктурата;
6. поддържа интернет базиран национален
концесионен регистър и поддържа информационна система за инвестиционни проекти за
интегрирано развитие на инфраструктурата;
7. осигурява процесуалното представителство
и правната защита на актовете на Министерския
съвет и на министър-председателя, свързани с
концесии, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;
8. изпълнява функциите на секретариат на
Съвета за развитие, като:
а) осъществява неговото административно и
организационно-техническо обслужване;
б) подпомага експертно неговата дейност
по чл. 2, т. 3, 6 – 9 от Постановление № 110
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 44
от 2010 г.).“
4. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 думите „Икономическа и социална политика“ се заменят със „Стратегическо
развитие и координация“.
§ 4. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от
2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103
от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г. и бр. 31, 44 и
46 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3, т. 2 думите „Икономическа
и социална политика“ се заменят със „Стратегическо развитие и координация“.
2. В чл. 8, ал. 3, т. 1 думите „Икономическа
и социална политика“ се заменят със „Стратегическо развитие и координация“.
§ 5. В чл. 2, ал. 4 от Постановление № 135 на
Министерския съвет от 2000 г. за създаване на
Държавно-обществена консултативна комисия
ТРАСЕКА (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм.и
доп., бр. 4 от 2001 г., бр. 78, 84 и 96 от 2005 г.
и бр. 93 от 2009 г.) думите „Икономическа и
социална политика“ се заменят със „Стратегическо развитие и координация“.
§ 6. В чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията,
на които трябва да отговарят инвестиционните
проекти, финансирани с държавни заеми, и
проектите, кандидатстващи за финансиране
с държавна гаранция, и за реда за тяхното
разглеждане, приета с Постановление № 28
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на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г.),
думите „Съвета за икономическа политика
към“ се заменят със „Съвета за развитие при“.
§ 7. В чл. 3, ал. 2 от Постановление № 70 на
Министерския съвет от 2010 г. за координация
при управлението на средствата от Европейския
съюз (обн. ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г.) думите „Съвета за
икономическа политика“ се заличават.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 18 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Агенцията по енергийна
ефективност, приет с Постановление № 32 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 15
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Агенцията се ръководи и представлява
от изпълнителен директор.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) При осъществяване на своята дейност
агенцията се подпомага от териториални звена
в районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие със седалища, определени в
чл. 15, ал. 2.
(3) Агенцията е администратор на приходите от:
1. субсидии от републиканския бюджет;
2. собствена дейност;
3. събрани суми от глоби и имуществени
санкции, наложени с наказателни постановления,
издадени при осъществяване на контрола по реда
на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
4. международни програми и споразумения;
5. други източници, определени с нормативен
акт на Министерския съвет.
(4) Събраните суми от глоби и имуществени
санкции по ал. 3, т. 3 се разпределят и разходват
при спазване на ЗЕЕ.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен
директор.“
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва,
изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
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(6) Изпълнителният директор със заповед
определя функциите на заместник изпълнителния директор, като може да му делегира и
свои правомощия при спазване ограниченията
на закона.
(7) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие се изпълняват от заместник
изпълнителния директор или от определен със
заповед за всеки конкретен случай служител
на ръководна длъжност в агенцията.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 24 се изменя така:
„24. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на агенцията по предложение на
главния секретар и определя индивидуалните
размери на основните заплати и допълнителното материално стимулиране при спазване
на закона и подзаконови нормативни актове;“
б) създава се т. 30:
„30. издава индивидуални административни
актове в рамките на своята компетентност.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При осъществяване на дейността си
изпълнителният директор:
1. сключва договори, издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените в
нормативен акт случаи;
2. издава наказателни постановления в
предвидените от закон случаи.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
5. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията е организирана в обща и
специализирана администрация, служител по
сигурността на информацията и финансов
контрольор.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Общата администрация се състои от
една дирекция, а специализираната администрация – от една дирекция и една главна дирекция.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Числеността на отделните административни звена в агенцията е посочена в
приложението.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира административните звена
за точното спазване на нормативните актове и
на законните разпореждания на изпълнителния
директор, като:
1. осигурява организационната връзка между
изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между самите
административни звена;
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2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията на агенцията;
3. отчита се и носи отговорност пред изпълнителния директор за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
4. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
на агенцията;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в агенцията;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
8. утвърждава длъжностните характеристики
на служителите в агенцията;
9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
10. ежегодно изготвя доклад за състоянието
на административната дейност в агенцията;
11. изпълнява други задачи, възложени му
от изпълнителния директор на агенцията.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от длъжностно
лице, определено за всеки конкретен случай с
писмена заповед на изпълнителния директор.“
§ 8. В чл. 10 ал. 3 се изменя така:
„(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
върху цялостната финансова дейност на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за
финансовото управление и контрол в публичния
сектор, включително върху разходването на
средства от републиканския бюджет и на средства, получавани по международни програми
и проекти, като:
1. осъществява проверки преди вземането
на решения, свързани с финансовата дейност
на агенцията;
2. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронен
вариант, за целите на предварителния контрол
и по своя преценка прави проверки на място.“
§ 9. В чл. 11, ал. 1 думите „Административно
обслужване и финансово-стопанска дейност“ се
заменят с „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност, международно
сътрудничество и връзки с обществеността“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Дирекция „Административно
обслужване и финансово-стопанска дейност“
се заменят с „Дирекция „Административноправно обслужване, финансово-стопанска дейност, международно сътрудничество и връзки
с обществеността“.
2. В т. 1:
а) думите „административното обслужване“
се заменят с „правното обслужване“;
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б) букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) осъществява правната помощ на изпълнителния директор и на административните
звена на агенцията с оглед законосъобразното
осъществяване на техните функции, като дава
мотивирани становища по правни въпроси;
б) изготвя проекти на индивидуални административни актове, договори и справки по
правни въпроси;“
в) в буква „в“ думите „пред съдилищата и
други юрисдикции“ се заличават;
г) в буква „д“ след думите „Закона за обществените поръчки“ се поставя запетая и се добавя
„Закона за държавната собственост, Закона за
достъп до обществена информация и други“;
д) в буква „з“ думите „изготвя или съгласува“
се заменят с „изготвя и/или съгласува“;
е) буква „к“ се изменя така:
„к) дава становища относно процедурите по
изпълнението на влезли в сила съдебни решения;“
ж) създава се буква „л“:
„л) изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп
до обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация след представяне на
мотивирано становище от съответното административно звено за наличието на информацията
и нейния характер;“.
3. В т. 2 се създава буква „л“:
„л) участва при организирането и провеждането на процедури по възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на агенцията;“.
4. В т. 3:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на администрацията;“
б) буква „в“ се изменя така:
„в) разработва и предлага за одобряване от
изпълнителния директор вътрешни правила за
работна заплата и допълнителното материално
стимулиране на служителите в агенцията;“
в) буква „ж“ се изменя така:
„ж) организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики и
осигурява технически процеса на атестиране
на служителите в агенцията;“
г) създават се букви „з“, „и“ и „к“:
„з) организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в агенцията;
и) осигурява и координира дейността по
здравословни и безопасни условия на труд и
организира провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
на служителите в агенцията;
к) проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план
за задължително и специализирано обучение
на служителите в агенцията; организира провеждането на обучение на персонала.“
5. В т. 4:
а) думите „в областта на деловодното
обслужване“ се заменят с „в областта на административното обслужване и деловодната
дейност“;
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б) в буква „а“ след думата „насочва“ се
добавя „по компетентност“;
в) създава се нова буква „б“:
„б) организира и осъществява контрол на
деловодната обработка на движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция и осигурява информация за получената
и изпратената кореспонденция;“
г) досегашните букви „б“ и „в“ стават съответно букви „в“ и „г“;
д) създават се букви „д“ – „и“:
„д) води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси (ЗПРКИ) по отношение
на служителите в администрацията на агенцията;
е) изготвя заверени копия на документи,
съхранявани в архива;
ж) осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите
лица на принципа „едно гише“;
з) създава, актуализира и поддържа публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ;
и) организира и отговаря за охранителния
и пропускателния режим в агенцията, както и
за поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;“.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. в областта на международното сътрудничество, връзките с обществеността и протокола:
а) изготвя проекти на национални доклади,
становища и позиции по изпълнение на директивите на Европейския съюз, отнасящи се до
енергийната ефективност;
б) съдейства за привличане на инвестиции
от европейски програми и фондове за икономическо и социално сближаване, както и от
други национални и чуждестранни финансови
източници за финансиране на програми и проекти по енергийна ефективност;
в) участва в изпълнението на международни
програми и проекти;
г) съдейства за популяризирането на добрата
европейска практика в областта на енергийната
ефективност;
д) подпомага изпълнителния директор при
осъществяване взаимодействието на агенцията
с органите на държавната власт и с органите
на местното самоуправление, със сдружения
на работодатели, с браншови организации,
сдружения на потребители и с юридически
лица с нестопанска цел по изпълнението на
дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност;
е) организира участието на агенцията в
семинари, конференции и работни срещи и
популяризира дейностите и мерките по енергийна ефективност чрез разпространяване на
издания, брошури и други материали, свързани
с компетентността на агенцията;
ж) организира провеждането и протоколното
осигуряване на официални и работни срещи,
семинари и дискусии в агенцията;
з) подготвя необходимите документи и
организира задграничните командировки на
служителите в агенцията;
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и) осъществява връзките с обществеността.“
7. Създава се т. 7:
„7. участва в популяризирането на дейности
те и мерките по енергийна ефективност, като
организира и участва в семинари, конференции
и работни срещи, съставя и разпространява издания, брошури и други материали на агенцията,
свързани с компетентността на дирекцията.“
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Специализираната администрация осъществява информационни, регулиращи,
координиращи и контролни функции съобразно
правомощията на изпълнителния директор.
(2) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на изпълнителния директор.
(3) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Планове, програми и
анализи“ и в Главна дирекция „Информация
и контрол“ с 6 териториални звена към нея.“
§ 12. Създават се чл. 13а и 13б:
„Чл. 13а. Дирекция „Планове, програми и
анализи“:
1. участва в разработването на националните
планове за действие по енергийна ефективност
и проектите на нормативни актове в областта
на енергийната ефективност;
2. организира изпълнението на дейности и
мерки, включени в националните планове за
действие;
3. изготвя ежегоден отчет за изпълнението
на националните планове за действие по енергийна ефективност;
4. организира изпълнението на дейности и
мерки по други програми за енергийна ефективност;
5. изготвя анализи за състоянието на енергийната ефективност на национално, секторно
и отраслово ниво;
6. извършва мониторинг и оценка на постигнатите годишни енергийни спестявания;
7. извършва разпределение на националната
индикативна цел за енергийни спестявания като
индивидуални цели на лицата по чл. 10, ал. 1
ЗЕЕ, извършва мониторинг и изготвя оценки
и анализи на изпълнението на поставените
индивидуални цели за енергийно спестяване и
оказва съдействие на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ
за изпълнение на техните индивидуални цели;
8. изготвя предложения за проекти на доброволни споразумения и извършва мониторинг
на тяхното изпълнение;
9. осигурява експертно съдействие на органите на държавната власт и органите на
местното самоуправление при изпълнението
на задълженията им по ЗЕЕ;
10. съдейства за развитие на обучението по
енергийна ефективност;
11. изготвя проекти на национални доклади,
становища и позиции по изпълнение на директивите на Европейския съюз, отнасящи се до
енергийната ефективност;
12. изготвя оценка и анализ на ефекта и
приложимостта на финансовите механизми за
повишаване на енергийната ефективност и на
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удостоверенията за енергийни спестявания и
добри практики;
13. участва в изпълнението на международни
програми и проекти.
Чл. 13б. (1) Главна дирекция „Информация
и контрол“:
1. извършва проверки в изпълнение на
контролните правомощия на изпълнителния
директор на агенцията по глава шеста от ЗЕЕ;
2. извършва контролни обследвания по системен или случаен подбор на проверяваните
сгради и/или промишлени системи;
3. съставя актове за установяване на административни нарушения, констатирани при
извършените проверки;
4. съставя констативните протоколи за резултатите от извършените проверки;
5. дава предписания на проверяваните лица
за отстраняване на констатирани нарушения;
6. създава и поддържа списък на сградите,
промишлените системи, водогрейните котли и
климатичните инсталации, които следва да се
привеждат в съответствие с изискванията за
енергийна ефективност;
7. води списък и извършва проверки по
сроковете за изпълнение на поставените индивидуални цели за енергийно спестяване на
лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
8. създава и поддържа национална информационна система за състоянието на енергийната
ефективност;
9. събира и обработва информация съгласно
чл. 40, ал. 2 и 3 ЗЕЕ;
10. изготвя предложения до изпълнителния
директор за потвърждаване на енергийни спестявания и издаване на удостоверения на базата
на действащи методики;
11. изготвя предложения с цел подпомагане
сключването на договори с гарантиран резултат;
12. изготвя проекти на примерни договори
за предоставяне на енергийни услуги;
13. осигурява експертно съдействие на
органите на държавната власт и на органите
на местното самоуправление, както и на участниците на пазара на енергийни услуги при
изпълнението на задълженията им по ЗЕЕ;
14. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на енергийната
ефективност;
15. осигурява взаимодействие с лица, предоставящи енергийни услуги, при изпълнението
на задълженията им по ЗЕЕ;
16. оказва съдействие за развитие на обучението по енергийна ефективност.
(2) Териториалните звена към Главна дирекция „Информация и контрол“ имат седалища,
както следва:
1. за Северозападния район, включващ
областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и
Плевен, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Закона
за регионалното развитие – Плевен;
2. за Северния централен район, включващ
областите Велико Търново, Габрово, Разград,
Русе и Силистра, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от
Закона за регионалното развитие – Русе;
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3. за Североизточния район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен,
съгласно чл. 4, ал. 3, т. 3 от Закона за регионалното развитие – Варна;
4. за Югоизточния район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол,
съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Закона за регионалното развитие – Бургас;
5. за Югозападния район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска
и София, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Закона
за регионалното развитие – София;
6. за Южния централен район, включващ
областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Смолян и Хасково, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от
Закона за регионалното развитие – Пловдив.“
§ 13. Членове 14 и 15 се отменят.
§ 14. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Вътрешните правила за организация
на дейностите в агенцията, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи
дейността на агенцията, се утвърждават с акт
на изпълнителния директор по предложение
на главния секретар.“
§ 15. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите на
съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции директорите на дирекции изпълняват и
други задачи, възложени им от ръководството
на агенцията в кръга на правомощията им.“
§ 16. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи и
отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните
си характеристики.“
§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на агенцията.“
§ 18. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. Организацията на деловодната дейност относно правилното приемане, регистриране и движение на документите, документооборота и контрола по изпълнението на задачите
в агенцията, архивирането и класирането на
документите, използването и съхранението на
печатите и изискванията към служителите се
регламентират с вътрешни правила.“
§ 19. В приложението към чл. 7, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„19“ се заменя с „22“.
3. Ред „Административно обслужване и
финансово-стопанска дейност
19“ се заменя
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с ред “Административно-правно обслужване,
финансово-стопанска дейност, международно
сътрудничество и връзки с обществеността 22“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „46“ се заменя с „43“.
5. Ред „Планове, програми и международно
сътрудничество
14“ се заменя с ред „Планове, програми и анализи
12“.
6. На ред „Главна дирекция „Информация и
контрол“ числото „32“ се заменя с „31“.
§ 20. Навсякъде в правилника думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 18 МАРТ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за
административната реформа (обн., ДВ, бр. 64 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Съветът има следните функции:
1. в областта на организационното развитие
на административните структури, на управлението на човешките ресурси и на административното обслужване в държавната администрация:
а) прави преглед на структурата, дейността
и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага
стратегически насоки и политики за тяхното
развитие и усъвършенстване;
б) съгласува въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване
и закриване на административни структури, с
определяне на техните функции и численост;
в) предлага на органите на изпълнителната
власт действия за оптимизиране работата на
подпомагащите ги администрации;
г) предлага на органите на изпълнителната
власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на
изпълнителната власт и за освобождаване от
несвойствени за нея дейности;
д) прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите,
подбора и статута на служителите, както и
със системата за заплащане в държавната
администрация;
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е) координира политиката за подобряване
на административното обслужване;
ж) обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:
аа) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;
бб) административното обслужване;
вв) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната
администрация;
2. в областта на електронното управление:
а)подпомага Министерския съвет при осъществяването на политиката за електронно
управление;
б) при необходимост съгласува предложения за актуализиране на общата стратегия за
електронно управление;
в) съгласува проектите на секторни стратегии за електронно управление и/или програмите за изпълнението им в контекста на
общата стратегия за електронно управление
и мерките в областта на административната
реформа;
г) координира и контролира синхронизираното изпълнение на секторните стратегии/
програми и общата стратегия за електронно
управление;
д) съгласува прогнозни програмни бюджети
на държавните органи, организации и институции, насочени към реализиране на политиката
за електронно управление;
е) координира дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации
и институции, с тези на органите на местното
самоуправление, съдебната и законодателната
власт в областта на електронното управление.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността
си в срок до 31 март на следващата година. В
доклада се отчита и изпълнението на общата
стратегия за електронно управление.“
2. В чл. 2, ал. 2 след думата „културата“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и накрая се добавя
„и главният секретар на Министерския съвет“.
3. Създават се чл. 2а и 2б:
„Чл. 2а. (1) За подпомагане работата на
съвета при изпълнение на функциите му по
чл. 1, ал. 2, т. 2 към него се създава постоянна работна група „Електронно управление“, в
състава на която се включват лица, отговорни
за електронното управление в съответните
администрации.
(2) Поименният състав на постоянната работна група по ал. 1 се определя с решение на
съвета по предложение на членовете на съвета.
(3) Постоянната работна група по ал. 1 има
координиращи и експертно-съвещателни функции. Дейността, структурата и организацията
на работа на работната група се определят с
решение на съвета.
Чл. 2б. (1) За осигуряване взаимодействието
между съвета и постоянната работна група по
чл. 2а, ал. 1 се създава комисия от пет членове
в състав:
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1. заместник-министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
член на Съвета за административната реформа;
2. ръководителят на постоянната работна
група по чл. 2а, ал. 1;
3. представител на заместник министърпредседателя, отговарящ за административната
реформа, определен от него;
4. главният секретар на Министерския съвет;
5. секретарят на Съвета за административната реформа.
(2) Комисията:
1. осъществява функционално и методическо
ръководство и оперативен контрол на дейността
на постоянната работна група по чл. 2а, ал. 1;
2. формулира и поставя задачи на постоянната работна група по чл. 2а, ал. 1, съобразени
с функциите и решенията на съвета;
3. съгласува изпълнението на поставените
задачи и предложенията на постоянната работна
група по чл. 2а, ал. 1 и ги внася за разглеждане
и одобрение от съвета;
4. подготвя проекти за решения от сферата
на компетентност на съвета.
(3) Дейността на комисията се ръководи от
члена по ал. 1, буква „а“, който има следните
функции:
1. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на комисията;
2. осигурява взаимодействието със Съвета
за административната реформа и с постоянната
работна група по чл. 2а, ал. 1;
3. внася за разглеждане от съвета проектите
по ал. 2, т. 4.
(4) Комисията заседава най-малко веднъж
месечно при предварително определен дневен
ред. Материалите за заседанието се изпращат
до членовете є най-малко 3 работни дни преди
датата на провеждането му.
(5) Заседанията на комисията са редовни,
ако присъстват най-малко трима от членовете
є. Решенията се приемат с явно гласуване и с
мнозинство от повече от половината членове.
(6) Членовете участват в работата на комисията само лично.
(7) В заседанията на комисията участва със
съвещателен глас независим експерт в областта
на информационните технологии и електронното
управление, който се определя с решение на
Съвета за административната реформа.“
4. В чл. 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Организационно-техническото обслужване на дейността на постоянната работна
група „Електронно управление“ се осигурява
от дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 2. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм., бр. 46 от 2010 г. и бр. 15 от
2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 2 се изменя така:
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„Чл. 2. Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността
си в срок до 31 март на следващата година. В
доклада се отчита и изпълнението на общата
стратегия за електронно управление.“
2. В чл. 10:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Всяко предложение за включване в
дневния ред задължително съдържа и проект
на решение.“
3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Секретариатът на съвета:
1. предлага на съвета инициативи и мерки
за оптимизация на държавната администрация;
2. изготвя експертни предложения за повишаване ефективността на държавните институции;
3. дава становища по проекти на стратегически документи и нормативни актове,
свързани със:
а) административната реформа на централно,
областно и общинско ниво;
б) създаване, преобразуване и закриване на
административни структури с определяне на
техните функции и численост;
в) административното обслужване;
г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната
администрация;
4. в областта на управлението на човешките
ресурси в държавната администрация изследва
добрите практики, изготвя анализи и експертни
предложения за промени в нормативните актове,
свързани с длъжностите, процедурите за подбор
и атестиране и статута на служителите, както
и със системата за заплащане в държавната
администрация;
5. разработва насоките за интегрирано административно обслужване и предлага мерки
за подобряване на процесите при предоставяне
на административни услуги;
6. отговаря за развитието на портала за
обществени консултации;
7. публикува необходимата информация за
дейността на съвета на портала за консултативните съвети;
8. организира подготовката и провеждането
на заседанията на съвета;
9. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
10. води отчет за изпълнението на решенията на съвета;
11. организира и координира изпълнението
на решенията на съвета;
12. подготвя годишния доклад за дейността
на съвета съвместно със секретариата на постоянната работна група „Електронно управление“;
13. изпълнява и други задачи, възложени от
председателя на съвета.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3514
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-2
от 8 февруари 2011 г.

за военномедицинска експертиза на годността
за военна служба в мирно време
(Продължение от бр. 24)
Приложение № 2
към чл. 2
ВИДОВЕ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ И ОБЩИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА

При освидетелстването за годност за военна служба по чл. 3 ал. 1 от наредбата се съставя

протокол по образец приложение № 3, като освидетелстването завършва с експертно решение
(приложение № 9).
1.1. На всеки подлежащ на освидетелстване в
ЦВМК се дава бланка за информирано съгласие за
предстоящите мед. прегледи и изследвания, която
след попълване и подпис на лицето се прикрепва
към протокола.
1.2. Експертното решение отразява здравословното състояние към момента на освидетелстването
и има прогностичен характер за определен бъдещ
период от време.
1.3. При освидетелстване за годност за военна
служба кандидатът трябва да отговаря на изискванията на медицинските стандарти за годност за
сухопътна служба, след което може да кандидатства
за летателна и плавателна служба.
1.4. При освидетелстване могат да се вземат
следните видове военномедицински експертни
решения:
1.4.1. По годността за военна служба
1.4.1.1. Годен за военна служба.
1.4.1.2. Негоден за военна служба по рубрика............................ от Mедицински стандарти
(приложение № 1).
1.4.1.3. Годен за обучение във ВВУ.
1.4.1.4. Негоден за обучение във ВВУ по руб
рика ….. от МС.
1.4.1.5. Годен за служба в постоянния резерв.
1.4.1.6. Негоден за служба в постоянния резерв
по р. … от МС.
1.4.1.7. Годен за служба в мобилизационния
резерв.
1.4.1.8. Негоден за служба в мобилизационния
резерв по р. … от МС.
1.4.1.9. Експертните решения за годност за
летателна и плавателна служба са дадени в съответните приложения.
1.4.2. По обстоятелствата на увреждане на
здравето на военнослужещите:
1.4.2.1. По повод изпълнение на военната
служба.
1.4.2.2. При изпълнение на военната служба.
1.4.3. За временно или трайно освобождаване от
изпълнение на определени дейности в ежедневната
работа на военнослужещите.
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1.4.3.1. Годен за военна служба. Да се освободи
от ......................... (посочват се определени военни
дейности) за срок от ...............месеца (с цифри и
думи) по рубрика ..............от МС.
Решенията по тази точка се отнасят за освидетелствани военнослужещи, които имат заболявания
или състояния извън стандарта за годност за военна
служба, но тези заболявания или състояния са
възстановими за определен период и това налага
освобождаване от изпълнението на определени
дейности в ежедневната работа.
Срокът на ограниченията и видът им се определя от експертите на ЦВМК.
1.4.3.2. Годен за военна служба. Да се освободи постоянно от ........................... (посочват се
противопоказаните дейности от войсковия труд)
по рубрика.................от МС.
1.4.3.3. Годен за военна служба – индивидуално
за ………. (посочват се длъжностите, за които е
годен), за срок ……. по рубрика ……. от МС.
1.5. В решенията за негодност и годност с
освобождаване от изпълнението на определени
дейности в ежедневната работа се изписват всички рубрики по Международна класификация на
болестите – десета ревизия (МКБ 10), довели до
тези заболявания.
1.6. Решенията по т. 1.4.2.1 и т. 1.4.2.2 се
вземат след представяне на Удостоверение за
обстоятелствата, при които е получено увреждането на здравето на военнослужещия, подписано
от командира на поделението/ръководителя на
структурата.
1.7. Срок на валидност на експертните решения
за годност за военна служба:
1.7.1. За кандидати за военна служба и
ВВУ – една година.
1.7.2. За кандидати на летателна и плавателна
служба – срокът е указан в съответните приложения.
1.7.3. За кандидати за служба в постоянния
резерв – една година.
1.7.4. За всички останали контингенти – срокът
се посочва в решението.
1.8. За всички контингенти, при които е взето
решение „Негоден“ по повод остро състояние или
заболяване, както и при промяна на лабораторни
показатели и функционални изследвания с неизяснен произход, се допуска повторно освидетелстване
от ЦВМК в следните срокове:
1.8.1. За кандидати за военна служба – три
месеца от първото освидетелстване.
1.8.2. За кандидатите за ВВУ – един месец от
първото освидетелстване, ако не преминава срокът
за подаване на документите за кандидатстване.
1.9. Издаден протокол по повод освидетелстване за годност се допуска да остане неприключен
до 20 дни от издаването му, ако състоянието на
освидетелствания налага извършването на допълнителни изследвания, процедури или лечение,
провеждането на които ще даде възможност на
експерта да вземе обективно решение по годността
за военна служба. След изтичане на този срок, ако
не са изпълнени изискванията, посочени по горе,
протоколът се приключва като незавършен. В тези
случаи комисията не се произнася по годността.
2. Решение за годност на военослужещи – войници, сержанти и офицери, се взема след завършване на болничното лечение и/или отпуска за
временна неработоспособност.
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3. При освидетелстване на курсанти от ВВУ
случаите се отнасят към съответната графа съобразно статута в сключения договор за ВС към
момента на освидетелстването.
4. При отказ на освидетелствания да извърши
част от медицинските прегледи и изследвания
освидетелстването се прекратява и протоколът
се приключва като незавършен. В тези случаи
комисията не се произнася по годността.
5. Явилите се за освидетелстване кандидати и
военнослужещи и непредставили необходимите
документи, описани за съответния контингент,
не се регистрират и се връщат за попълване на
комплекта документи.
6. В медицинските стандарти за определяне на
годността за сухопътна служба има 6 графи, към
една от които трябва да бъде причислен всеки
освидетелстван от комисията.
Графа

Кой се освидетелства

1.

Кандидати за военна служба и кандидати за служба в постоянния резерв (за
войници и сержанти).

2.

Кандидати за обучение във висши военни училища и кандидати за служба в
постоянния резерв (за офицери).

3.

Военнослужещи – войници, войници от
постоянния резерв.

4.

Военнослужещи – офицери и сержанти
(сержанти от ВМС), офицери и сержанти
от постоянния резерв.

5.

Войници и сержанти (старшини от ВМС)
от мобилизационния резерв.

Офицери от мобилизационния резерв.
7. При определяне на годността за военна
служба следва да се съблюдават специфичните
ергономични изисквания за някои специалности:

ВЕСТНИК
1

1

ИЗИСКВАНИЯ

3

5.

Механик
водачи на
МТЛБ,
БМП, САУ

Зрителна острота 0.8 на двете
очи без корекция.
Ръст не повече от 180 см,
тегло от 60 – 90 кг.

6.

Механик
водачи на
АТЛ и АТС

Зрителна острота 0.8 на двете
очи без корекция.
Ръст над 170 см, тегло над
60 кг.

7.

Шофьори на Зрителна острота 0.8 на двете
автомобили очи без корекция, с корекция
до 1.0.

8.

Шофьори на Зрителна острота 0.8 на двете
колесни БТР, очи без корекция, с корекция
БРДМ
до 1.0. Ръст до 180 см. Тегло
от 60 до 90 кг.

9.

Шофьори на Зрителна острота 0.8 на двете
автомобили очи без корекция, с корекция
над 8 тона
до 1.0. Ръст над 170 см. Тегло
над 60 кг.

10.

АртилериЗрителна острота 0.8 на двете
сти – мера- очи с корекция.
чи на артилерийски
системи,
ЗКУ, ЗУ 23-2,
„Стрела“ 2М

11.

А р т и л е р и - Ръст над 170 см, тегло над
с т и – о р ъ - 60 кг.
дейни разчети (наземна
и зенитна
артилерия)

12.

АртилериРъст не повече от 180 см.
сти – разчет Тегло от 60 до 90 кг.
на САУ

13.

С а п ь о р и и Зрителна острота 0.8 на двете
лаборанти на очи без корекция.
боеприпаси Без дефекти на пръстите на
горните крайници.

14.

В одач и на
пътнос т р ои т е л н и
и понтонномостови машини

Зрителна острота 0.8 на двете
очи без корекция.
Ръст не по-малък от 160 см,
тегло не по-малко от 60 кг.

Ръст не по-малък от 160 см,
тегло не по-малко от 60 кг.

6.

№ СПЕЦИАЛпо
НОСТ
ред

2

БРОЙ 25

2

3

1.

Национална
г вардейска
час т. Г вар деец

Зрителна острота 0.8 на двете
очи без корекция.
Ръст от 178 до 182 см, без
белези по видимите части
на тялото, БМИ от 20 – 30 %

2.

М е р а ч н а Зрителна острота 0.8 на двете
картечница, очи без корекция.
г р а н ат о м е т
и войскови
разузнавачи

15.

Понтонномостови и
мостостроители

16.

3.

Ар т и лери й- Зри т ел на ос т ро та не по ски разузна- малко от 0.8 на двете очи с
вачи
корекция.

Разчет на ПУ Ръст не по-малък от 165 см,
тегло не по-малко от 60 кг.

17.

К а н д и д а т и Ръст от 157 см до 185 см,
за летателно тегло не повече от 80 кг.
обучение

4.

Механик водач на танк,
и мерачи на
танк

18.

П о д в о д н и - Ръст до 180 см и тегло до
чар
80 кг.

19.

Водолази

Зрителна острота 0.8 на двете
очи без корекция.
Ръст не повече от 175 см,
тегло от 60 – 80 кг.

Ръст до 190 см и тегло до
98 кг.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5
Приложение № 3
къмПриложение
чл. 4, ал. 2, т. 1 № 3

към чл. 4, ал. 2, т. 1

ПРОТОКОЛ

За освидетелстване за годност за военна служба
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета, зачертавайте с кръстче

I. ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

гр. /с/_______________________
месторождение

години

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр. /с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
издадена от
град
дата на издаване

Длъжност, специалност………………...……………… Семейно положение:
........................................................................................... Семеен
……………………………………………………………
............................................................................................ Живее разделено
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

Несемеен
дата:……… Разведен:

дата:………….

дата:………. Вдовец:

дата:………….

II. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА

НЕ

ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Астма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушения на уринирането

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно-съдови заболявания
Болки в областта на сърцето

Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците

Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

или

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване
към
алкохол
и
медикаменти
Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за прекратяване на медицинските прегледи.

Дата:…………………………………

Подпис на освидетелствания:…………………………………

ДО ТУК СА ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
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III.ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
Ръст_______см.,

Тегло______кг.,

Гръдна обиколка______см.,

Талия____см.,

БМИ____________,

Телесна конструкция_____________________________________________, Татуировки, белези_______________________
масивна, костна система, грациална, средна

IV. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина: албумин________ захар______

Кръв: СУЕ_________ хемоглобин________грам/л, хематокрит_______

уробилиноген_____ седимент_________________

еритроцити_________ левкоцити____________ кръвна захар_____

опиати _____

тромбоцити ________

ДКК ST_____ Sg _______ Ly ______ Mo_______ Eo ________ Ba_________ АЛАТ _______ АСАТ______ креатинин_____
билирубин: общ ________ дир. _________ инид. ________ холестерол______ триглицериди______ LDL______HDL_____
HBsAg________ HCV________ HIV ________WASS ________

Кръвна група: ____ Rh____
Дата:____/____/_____

Извършил изследването: _______________/_______________
/фамилия/
/подпис /

V.РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
-ФЛУОРОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И БЯЛ ДРОБ

Дата:____/____/_____
ПАНОРАМНА СНИМКА НА ЗЪБИТЕ:

Разчел: _______________/_______________
подпис

фамилия

ДРУГИ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

Дата:____/____/_____

Изследвал: _______________/_______________
подпис

фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ № ................................ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА
/ПОПЪЛВА СЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ/
ЗА КАКВА ДЛЪЖНОСТ КАНДИДАТСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

ФАМИЛНА АНАМНЕЗА
Роднини Възраст
/само
за
живите/
Баща
Майка
Братя
Сестри
Съпруга
Деца

Здравословно състояние/ако е
жив – сегашен статус; ако е
починал – причина за смъртта/

Възраст на
починалия

1.Лекувате ли се в момента?
Опишете:
2.Имали ли сте някога кръв в храчката?
3.Забелязали ли сте някога кръв в изпражненията или урината?

Имат ли членовете на Вашето семейство някое от
следните заболявания или нарушения

да

не

кой

Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Диабет
Туберкулоза
Астма
Рак
Епилепсия
Психични заболявания
Парализа

Опишете:

4.Били ли сте хоспитализирани? /болница, клиника и т.н./
Защо, къде и кога?
5.Отсъствали ли сте от работа за срок повече от един месец поради заболяване?Ако е така, кога?
Поради какво заболяване?
6.Претърпявали ли сте катастрофа, в резултат на което да сте били временно нетрудоспособен?
Ако “да”, кога и къде?
Имате ли друг вид нетрудоспособност?
7. Имали ли сте травми на опорно-двигателния апарат и операции?
Ако “да” колко време, кога?
8.Косултирани ли сте някога от невролог, психиатър или психоаналитик?
Ако “да” посочето името и адреса му:
Причина?
Дата на консултацията:
Ако “да” кое?
9.Приемате ли постоянно някакво лекарство?
10.Имали ли сте промени в теглото през последните три години?
Ако “да” колко?
11.Отказвали ли са Ви осигуровка за живот?
Причина:
Посочете причината:
12.Отказвана ли Ви е някога работа по здравословни причини?
13.Искали ли сте или получавали ли сте пенсия или компенсация поради трайна неработоспособност?
Степен /група/?
Посочете повече подробности:
14.Пребивавали ли сте някога в тропическа страна?
Ако “да” колко време?
15.Страдали ли сте в миналото от някакво състояние, което пречи на пътуването Ви по въздуха?
16.Според Вас в добро здравословно състояние ли сте?
Напълно трудоспособен ли сте?
17.Пушите ли редовно?
Да
Не
Ако “да ” какво?
Цигари
Лула
Пури
От колко време пушите?
По колко на ден?
18.Дневна консумация на алкохолни напитки:
19.Съветвал ли Ви е лекар или зъболекар да се подложите на медицинско или хирургично лечение в близко бъдеще?
Съобщете подробности:
20.Съобщете друга съществена информация относно Вашето здравословно състояние:
21.Какво работите?
Посочете последните три работни места, които сте заемали:
22.Посочете трудовите /професионалните/ или други вредности, на които сте били изложени:
23.Отхвърлянили сте от военна служба по медицински показания?
24.ЗА ЖЕНИ: Редовен ли Ви е мензисът?
Да
Не
Болезнен ли е?
Да
Не
Налагали Ви се да лежите?
Да
Не
Ако “да” колко?
Дата на последната менструация:
Бременна ли сте?
ЗА КАНДИДАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА
1.Упражнявали ли сте някакъв вид летателна дейност?
Летателна специалност
Вид материална част
часове
Пролетени часове
общо за годината /
Допускани предпоставки за летателни произшествия: /кога, къде, причини/

Вземате ли контрацептивни хапчета?
Да
Не
Колко години?
Лекуванали сте някога за гинекологично
заболяване?
Да
Не
Ако “да” какви?

Летателен стаж
за последните 6 месеца/

Авиомедицински освидетелствания / кога, къде, причини/
Последно авиомедицинско освидетелстване /кога, къде, причини/
Освидетелстван ли сте за като негоден за летателна работа?
ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПЛАВАТЕЛНА СЛУЖБА
1. Упражнявали ли сте някакъв вид плавателна или водолазна дейност до сега?

Кога,къде, каква?

2.Получавали ли сте ръзстройство на здравето при упражняване на горепосочените дейности?
3.Освидетелстван ли сте до сега за плавателна или водолазна дейност / кога, къде, причини/

години

/

брой парашутни скокове
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СПЕЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО ЗА ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА И ПЛАВАТЕЛНА СЛУЖБА
Изследване на поносимостта към хипоксия, хипобария и промени в барометричното налягане. /оценка/ БК 5000 м,

Дата:_____/_____/_____
Изследване на вестибуларен анализатор:
Методика побледняване изпотяване
ПКУК
СКУК

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

гадене

Дата:_____/_____/_____

повдигане

повръщане

защитна реакция

Забележка:

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Авторефрактометрия с циплоплегия:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

Електроенцефалограма (ЕЕГ):

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

Рентгенография на гръбначен стълб:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

Авиопсихологическо изследване:
Данни от изследването:

Заключение:
Годен /а за:
Негоден /а за:
(авиационна специалност, графа, рубрика от МКБ)

(авиационна специалност, графа, рубрика от МКБ)

Причини за негодност:

Забележка:

Психолог:
Дата:_____/_____/_____

Лекар:

___________________/_____________________
Подпис
фамилия
___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Други специални авиомедицински изследвания.

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия
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Изследване на поносимостта към хипербария /оценка/

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

Работна проба - Велоергометрия:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

Външно дишане (ВК, ФЕО1 , ВЕД, И др.):

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

Други изследвания:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
подпис
фамилия

VI.ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ:
1.ПРЕГЛЕД ОТ ИНТЕРНИСТ:
Анамнеза /сегашна/_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Минала:_______________________________________________________________________________________________________________
Фамилна:______________________________________________________________________________________________________________
РФ:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Други_____________________________________________________________________________________________

С Т Р.
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Статус
Телосложение, глава, шия
Гръден кош, бял дроб
Сърце, ритъм, пулс
Шумове
Арт.налягате
Корем
Черен дроб
Далак
Бъбреци
Ендокринен статус
Опорно -двигателен апарат
Други данни от статуса:

ДЪРЖАВЕН
Норма

Патология

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

Описание на патологичните данни

Допълнителни изследвания:
Изследвания на сърдечно-съдовата система:
________________________________________
ЕКГ-12 отвеждания:___________________________________________
Ехокардиография: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Други изследвания на ССС:___________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Изследвал:________________/_______________
подпис
фамилия

Ехография на коремни органи:
Други изследвания на вътрешни органи:
Дата:___/___/____

Изследвал:________________/_______________
подпис
фамилия
Наименование на заболяването /недостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
фамилия

2.ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус
Черепно-мозъчни нерви
Двигателна дейност
Рефлексна дейност
Мускулен тонус
Координация
Сетивност
Вегетативни функции
Психична дейност
Говор
Други данни:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Назначения:
Наименования на заболяването /недостатъците/:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

3. ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ:
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус: Визус без корекция: Дясно око__________ Корекция: Дясно око_________ Визус: Дясно око____________
Ляво око___________
Ляво око__________
Ляво око____________
Статус
Норма
Патология
Описание на патологичните данни
Външен оглед
Зеници
Конвергенция
Мускулно равновесие /хетерофория/
Цветно зрение Ишихара

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Зрително поле
Офталмометрия
Оптични среди
Очни дъна
Вътреочно налягане
Дясно око
Ляво око
Други данни от статуса:
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Назначения:

Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

4.ПРЕГЛЕД ОТ СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези ____________________, Регионални лимфни възли _______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

5.ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
Статус
Норма
Патология
Описание на патологичните данни
Глава, лице, шия
Щитовидна жлеза
Гърди
Корем
Ръбци, кожа, особени белези
Гръбначен стълб
Анус, простата
Пикочо-полови органи
Гинекологичен статус
Кожно-венерически статус
Други данни от статуса:
Допълнителни изследвания:

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

6.ПРЕГЛЕД ОТ ОТОЛАРИНГОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________

НОС:

Носово дишане:

Ляво_____________________

Дясно______________________________

Околоносни кухини:
Устна кухина:

УШИ:

Език______________ Тонзили_______________ Фаринкс____________________ Ларинкс_______________________

Външен слухов произход_____________________ Тъпанчета___________________ Средно ухо____________________Лабиринт___________________

С Т Р.
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Назначения:

Други данни от статуса:

Дясно
Ляво

Шепотна реч
Шепотна реч

Аудиометрия Hz

м
м

Говорна реч
Говорна реч

м
м

0,5х

1х

2х

3х

4х

6х

8х

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
подпис
фамилия

7.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Умствена компетентност (интелектуално ниво и конгнитивни процеси):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Личностова структура:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Социално - психологическо функциониране:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Психолог:
Дата:_____/_____/_____

Лекар:

___________________/_____________________
Подпис
фамилия
___________________/_____________________
Подпис
фамилия

8.ПРЕГЛЕД ОТ ПСИХИАТЪР
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Психичен статус:_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение:__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:_____/_____/_____

___________________/_____________________
Подпис
фамилия

9.ПРЕГЛЕД ОТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

10.ПРЕГЛЕД ОТ ГИНЕКОЛОГ.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия
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VII.КОНСУЛТАЦИИ.
Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

VIII.ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за военна служба по “Медицинските стандарти”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:
ЧЛЕНОВЕ:

__________________________/________________________
Звание, подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

Дата:______/_______/_______

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 4, ал. 2, т. 2

ПРОТОКОЛ

За освидетелстване продължаването на годността за летателна служба
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

авиомедицински експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче

I.ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН

звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______

години

гр./с/_______________________

пол

обл.___________________

страна _____________________

Дата
месторождение
Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване

Длъжност,специалност…………………………………
............................................................................................
……………………………………………………………
...........................................................................................
...........................................................................................
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:
ІІ. ДАННИ ОТ ПРЕДШЕСТВАЩ ЛЕТАТЕЛЕН СТАЖ
Летателна специалност
вид материална част
Пролетени часове

/
общо за годината
Допускани предпоставки за летателни произшествия

ІІІ. АВИОМЕДИЦИНСКИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Последно авиомедицинско освидетелстване:

Семейно положение:

Несемеен:

Семеен

Разведен:

Живее разделено

/

дата:….... Вдовец:

летателен стаж

години /
/

за последните шест месеца

дата:…........
дата:…………

часове

брой парашутни скокове

кога, къде, причини
кога, къде, причина
кога, къде, причина

Освидетелстван ли сте за като негоден за летателна работа?
Годишен отпуск

дата:………

К

Спортен лагер

Да, не
дата
ІV. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ

кога, къде, причина
да, не

Стационарно лечение

да, не

Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Асма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушениянауринирането
Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците
Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

НЕ

ДА

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно съдови заболявания
Болки в областта на сърцето
Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

или

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване към алкохол и медикаменти
Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна
отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Дата:………………………………… Подпис на освидетелствания:…………………………………………………….

ДО ТУК СА ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
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V. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
ръст_______см., тегло______кг.,
гръдна обиколка______см.,
талия____см.,
ханш индекс
телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
, цвят на косата:
, дължина на краката
татуировки, белези
масивна, костна система, грациална, средна

БМИ ____________
, шийна обиколка

,
,

VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Урина: албумин________ захар______
Кръв: СУЕ_________ хемоглобин________грам/л,
хематокрит_______
уробилиноген_____ седимент_________________
еритроцити_________ левкоцити____________ кръвна захар_____
/при показания/

ДКК ST_____ Sg_______ Ly______ Mo_______ Eo________ Ba_________ морфология на Er__________________________
АЛАТ________АСАТ_______ билирубин: общ________дир._________индир.________ХЕА___________ГГПТ___________
Кръвна група: ____ Rh____ холестерол______ триглицериди______LDL______HDL_____ атерогенен индекс___________
ОГТТ:____30мин._______60мин.______120мин._______180мин. Захар в урината_______________
Дата:____/____/_____

Извършил изследването: _________/________/
подпис

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

/

подпис

фамилия

месторабота

фамилия на лекаря

VІІ.ФЛУОРОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И БЯЛ ДРОБ

Дата:____/____/_____

Разчел:

подпис

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

подпис

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

VІІІ. ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ
1.ПРЕГЛЕД ОТ ИНТЕРНИСТ
Анамнеза /сегашна/:

Минала
Фамилна
19
ВЕМ
РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Статус
Телосложение, глава, шия
Гръден кош бял дроб
Сърце, ритъм, пулс
Шумове
Арт.налягане
Корем
Черен дроб
Далак
Бъбреци
Ендокринен статус
Кръвотворна система
Опорно-двигателен апарат
Други данни от статуса:

Допълнителни изследвания:

г., МО

Други
Норма

19
Патология

г., ВО

19

г., клинични изследвания
Описание на патологичните данни

19

г.

С Т Р.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА:
ЕКГ:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

ЕКГ с натоварване:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

RR / пулс проследяване

Дата:____/____/_____

Изследвал:

Други изследвания на ССС:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

Функционално изследване на дишането
/ВК, ФЕО, Тифно %, други/
Изследвал:

Дата:____/____/_____
Други изследвания на вътрешните органи

Дата:____/____/_____

Изследвал:

подпис

подпис

подпис

подпис

подпис

подпис

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

Наименование на заболяването /недостатъците/

Предложение за експертизно решение:

Дата:____/____/_____

Подпис:

/

фамилия на лекаря
2.ПРЕГЛЕД ОТ СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

Подпис ________________/_______________
Фамилия на лекаря

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

3.ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Анамнеза:
Данни за прилошаване /в рейс, параход, самолет/
Статус
Глава, шия, лице
Нос:
а) носово дишане: дясно
б) носово дишане: ляво
Околоносни кухини
Устна кухина
а) език
б) тонзили
в) фаринкс
Ларинкс
Уши:
а) външен слухов проход
б) тъпанчета
в) барофункция дясно ухо
г) барофункция ляво ухо
Средно ухо, лабиринт
Други данни от статуса:
Дясно
Ляво
Други изследвания:

Шепотна реч
Шепотна реч

Норма

Патология

Аудиометрия Hz

м
м

описание на патологичните данни
Описание на патологичните данни

Говорна реч
Говорна реч

м
м

0,5х

1х

2х

3х

4х

6х

8х

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

4. ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ:
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус: Визус без корекция: Дясно око__________ Корекция: Дясно око_________
Визус: Дясно око____________
Ляво око___________
Ляво око__________
Ляво око____________
Статус
Външен оглед
Зеници
Конвергенция
Мускулно равновесие /хетерофория/
Цветно зрение Ишихара
Зрително поле
Офталмометрия
Оптични среди
Очни дъна
Вътреочно налягане
Дясно око
Ляво око
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия
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5.ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус
Черепно-мозъчни нерви
Двигателна дейност
Рефлексна дейност
Мускулен тонус
Координация
Сетивност
Вегетативни функции
Психична дейност
Говор
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Назначения: ЕЕГ, БК, РЕГ, ЕМГ, други

ЕЕГ: дата __/___/____

Изследвал:
REG: дата __/___/____

Изследвал:
Други изследвания:

подпис

подпис

/

/

фамилия на лекаря

фамилия на лекаря

Наименования на заболяването /недостатъците/:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия на лекаря
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6.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Основание за изследването:

Преценка на резултатите от изследването:

Предложение за експертизно решение по годността
за ...................................................................................
авиационна специалност
подходящ

графа

неподходящ

следващо изследване:

графа

временно неподходящ

графа

кога

Забележки:

Дата:___/___/____

Подпис: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

7.ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
Статус
Глава, лице, шия
Щитовидна жлеза
Гърди
Корем
Ръбци, кожа, особени белези
Гръбначен стълб
Анус, простата
Пикочо-полови органи
Гинекологичен статус
Кожно-венерически статус
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Допълнителни изследвания:
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

С Т Р.
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8..ПРЕГЛЕД ОТ ГИНЕКОЛОГ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

9.СПЕЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО ЗА ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА
Изследване на поносимостта към хопоксия /оценка/ БК 5000 м, БК 12 000 м, дишане кислород под повишено налягане, дишане на бедни на кислород газови
смеси и др.Оценка:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Изследване на поносимостта към радиални ускорения:............................................. +Gz, ДДТП. Оценка:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Мониториране на RR и пулс /при необходимост/

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Други специални авиомедицински изследвания:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Лаборатория безопастност на полетите:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Други изследвания:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия
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VII.КОНСУЛТАЦИИ.
Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

VIII.ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за военна служба по “Медицинските стандарти”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:
ЧЛЕНОВЕ:

__________________________/________________________
Звание, подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

Дата:______/_______/_______
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Приложение № 5
към чл. 4, ал. 2, т. 2

ПРОТОКОЛ

За освидетелстване продължаването на годността за плавателна служба
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

авиомедицински експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче

I.ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

години

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване

Длъжност,специалност…………………………………
Семейно положение:
Несемеен:
............................................................................................
……………………………………………………………
Семеен
дата:……… Разведен:
...........................................................................................
Живее разделено
дата:….... Вдовец:
...........................................................................................
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

дата:…........
дата:…………

ІV. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ

Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Асма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушения на
уринирането
Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците
Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

НЕ

ДА

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно съдови заболявания
Болки в областта на сърцето
Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване към алкохол и медикаменти
или

Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна
отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Дата:…………………………………

Подпис на освидетелствания:…………………………………

ДО ТУК СА ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
V. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
ръст_______см.,

тегло______кг.,
гръдна обиколка______см.,
талия____см.,
,
телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
, татуировки, белези
масивна, костна система, грациална, средна

ханш индекс
, цвят на косата:
, дължина на краката

БМИ

____________

, шийна обиколка
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VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Урина: албумин________ захар______
хематокрит_______
уробилиноген_____ седимент_________________

Кръв: СУЕ_________ хемоглобин________грам/л,
еритроцити_________ левкоцити____________ кръвна захар_____

/при показания/

ДКК
ST_____
Sg_______
Er__________________________

С Т Р. 4 3

Ly______

Mo_______

Eo________

Ba_________

морфология

на

АЛАТ________АСАТ_______
общ________дир._________индир.________ХЕА___________ГГПТ___________

билирубин:

Кръвна
група:
индекс___________

атерогенен

____

Rh____

холестерол______

триглицериди______LDL______HDL_____

ОГТТ:____30мин._______60мин.______120мин._______180мин. Захар в урината_______________
Дата:____/____/_____

Извършил изследването: _________/________/
подпис

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

/

подпис

фамилия

месторабота

фамилия на лекаря

VІІ.ФЛУОРОГРАФИЯ НА СЪРЦЕ И БЯЛ ДРОБ

Дата:____/____/_____

Разчел:

подпис

Други лабораторни изследвания:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

подпис

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

VІІІ. ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ
1.ПРЕГЛЕД ОТ ИНТЕРНИСТ
Анамнеза /сегашна/:

Минала
Фамилна
ВЕМ
19
РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Статус
Телосложение, глава, шия
Гръден кош бял дроб
Сърце, ритъм, пулс
Шумове
Арт.налягане
Корем
Черен дроб
Далак
Бъбреци
Ендокринен статус
Кръвотворна система
Опорно-двигателен апарат
Други данни от статуса:

Допълнителни изследвания:

г., МО

Други
Норма

19
Патология

г., ВО

19

г., клинични изследвания
Описание на патологичните данни

19

г.

С Т Р.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО - СЪДОВАТА СИСТЕМА:
ЕКГ:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

ЕКГ с натоварване:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

RR / пулс проследяване

Дата:____/____/_____

Изследвал:

Други изследвания на ССС:

Дата:____/____/_____

Изследвал:

Функционално изследване на дишането
/ВК, ФЕО, Тифно %, други/
Изследвал:

Дата:____/____/_____
Други изследвания на вътрешните органи

Дата:____/____/_____

Изследвал:

подпис

подпис

подпис

подпис

подпис

подпис

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

/

фамилия на лекаря

Наименование на заболяването /недостатъците/

Предложение за експертизно решение:

Дата:____/____/_____

Подпис:

/

фамилия на лекаря
2.ПРЕГЛЕД ОТ СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________

Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________
Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

Подпис ________________/_______________
Фамилия на лекаря
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3.ПРЕГЛЕД ОТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Анамнеза:
Данни за прилошаване /в рейс, параход, самолет/
Статус
Глава, шия, лице
Нос:
а) носово дишане: дясно
б) носово дишане: ляво
Околоносни кухини
Устна кухина
а) език
б) тонзили
в) фаринкс
Ларинкс
Уши:
а) външен слухов проход
б) тъпанчета
в) барофункция дясно ухо
г) барофункция ляво ухо
Средно ухо, лабиринт
Други данни от статуса:
Дясно
Ляво
Други изследвания:

Шепотна реч
Шепотна реч

Норма

Патология

Аудиометрия Hz

м
м

описание на патологичните данни
Описание на патологичните данни

Говорна реч
Говорна реч

м
м

0,5х

1х

2х

3х

4х

6х

8х

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

4. ПРЕГЛЕД ОТ ОФТАЛМОЛОГ:
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус: Визус без корекция: Дясно око__________ Корекция: Дясно око_________
Визус: Дясно око____________
Ляво око___________
Ляво око__________
Ляво око____________
Статус
Външен оглед
Зеници
Конвергенция
Мускулно равновесие /хетерофория/
Цветно зрение Ишихара
Зрително поле
Офталмометрия
Оптични среди
Очни дъна
Вътреочно налягане
Дясно око
Ляво око
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Наименование на заболяването /надостатъците/____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

С Т Р.
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5.ПРЕГЛЕД ОТ НЕВРОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус
Черепно-мозъчни нерви
Двигателна дейност
Рефлексна дейност
Мускулен тонус
Координация
Сетивност
Вегетативни функции
Психична дейност
Говор
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Назначения: ЕЕГ, РЕГ, ЕМГ, други

ЕЕГ: дата __/___/____

Изследвал:
REG: дата __/___/____

Изследвал:
Други изследвания:

подпис

подпис

/

/

фамилия на лекаря

фамилия на лекаря

Наименования на заболяването /недостатъците/:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия на лекаря
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6.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Основание за изследването:

Преценка на резултатите от изследването:

подходящ

неподходящ
графа

временно неподходящ
графа

графа

следващо изследване:
кога
Забележки:

Дата:___/___/____

Подпис: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

7.ПРЕГЛЕД ОТ ХИРУРГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
Статус
Глава, лице, шия
Щитовидна жлеза
Гърди
Корем
Ръбци, кожа, особени белези
Гръбначен стълб
Анус, простата
Пикочо-полови органи
Гинекологичен статус
Кожно-венерически статус
Други данни от статуса:

Норма

Патология

Описание на патологичните данни

Допълнителни изследвания:

Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия
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8..ПРЕГЛЕД ОТ ГИНЕКОЛОГ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на заболяването /недостатъците/:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Предложение за експертизно решение:____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

________________/_______________
Подпис
Фамилия

9.СПЕЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПЛАВАТЕЛНА СЛУЖБА
Изследване на поносимостта към хипербария.. Оценка:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Мониториране на RR и пулс /при необходимост/

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

Други изследвания:

Дата:_____/_____/_____

Изследвал: ___________________/_____________________
Подпис
фамилия

VII.КОНСУЛТАЦИИ.
Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________

Дата:_______/________/________

Медицинско учреждение_________________________

Консултант Д-р_________________________
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VIII.ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за военна служба по “Медицинските стандарти”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:

__________________________/________________________
Звание, подпис

ЧЛЕНОВЕ:

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

Дата:______/_______/______

фамилия

фамилия
________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия

________________/_________________
подпис

фамилия
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Приложение № 6
към чл. 4, ал. 2, т. 2

ПРОТОКОЛ

за медицинско освидетелстване за продължаване на годността за летателна
служба /на шест месеца/
№________________/_________________________/_____________________________
дата на издаване

експертен орган

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени
години
пол
Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

обл.___________________

страна _____________________

Живущ____________________________/__________________________/______________________________________________/________/_________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване
Длъжност,специалност :

Месторабота:

Летателна специалност __________________ вид материална част __________________ летателен стаж _________години / _________часове
Пролетени часове __________________
общо за годината

__________________
за последните 6 месеца

__________________
брой парашутни скокове

Последно авиомедицинско освидетелстване

__________________
кога, къде, причина
II.СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА НЕ
ДА НЕ
Чести ангини
Безсъние
Хемороиди
Сенна хрема
Нервни или психични разстройства
Колапсни състояния
Асма
Често главоболие
Епилепсия
Туберкулоза
Световъртеж, прималяване
Диабет
Пневмония
Черепно-мозъчна травма
Херния
Плеврит
Очни оплаквания
Венерически заболявания
Ревматизъм
Ушни оплаквания
Тропически болести
Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Алергична хрема
Нарушениянауринирането
Болки в областта на сърцето
Привикване към алкохол и медикаменти
Бъбречни смущения
Варикозни вени
Опит за самоубийство
Камъни в бъбреците
Язва
на
стомаха
или
Оплаквания при пътуване в превозно
дванадесетопръстника
средство
Болки в гърба
Жълтеница
Заекване
Ставни проблеми
Жлъчни камъни
Кожни заболявания
Забележка:
Кръвна
група
Rh

ДА

НЕ

Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
ДА НЕ
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в информацията,
съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.

Дата:………………………………… Подпис на освидетелствания:…………………………………………………….

ДО ТУК СА ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
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ІІІ. АВИОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ д-р __________________
Анамнеза:

Допускани предпоставки за летателни произшествия
Балнеолечение
РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.
ІV. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ръст_______см.,

тегло______кг.,

Отпуск и рекреация

гръдна обиколка______см.,

V. ОБЩ ФИЗИКАЛЕН СТАТУС
Статус
Глава, лице, шия
Нос, синуси, уста, гърло, лигавици
Уши
Очи
Гръден кош, бял дроб
Сърце, ритъм, пулс, шумове, RR
Съдове, съдови шумове
Корем – коремни органи
Ендокринна система
Пикочни и полови органи
Крайници и стави
Гръбначен
стълб
и
гръбна
мускулатура
Кожа – ръбци, особени белези и
лимфни възли
Нервна система
Психика
Гинекологичен статус
Други данни от статуса:

Норма

индекс

ханш

телесна конструкция:_______________________________, цвят на очите

БМИ,

, цвят на косата ________ татуировки, белези

Патология

Описание на патологичните данни

Авиомедицински експерт

/

/

VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина: албумин
Дата

захар

уробилиноген

седимент

г.

Извършил изследването:

VІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
ЕКГ:
Дата

г.

Изследвал:

/

/

/

RR с проследяване:
/

Дата

г.

Изследвал:

/

/

VІІІ. СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Изследвал: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

ІХ. ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ
Название на болестта, физически и психически недостатъци /на български език/:
На основание „Медицински стандарти”: _______________
Военномедицински експерт: ________________/_______________

Дата:___/___/____ г.

С Т Р.
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Приложение № 7
към чл. 4, ал. 2, т. 3 и 4

ПРОТОКОЛ

за контролно и извънредно освидетелстване на годността за военна служба
№________________/_________________________/_____________________________

дата на издаване
експертен орган
Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче

I.ПАСПОРТНА ЧАСТ

_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени

Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

години

пол

обл.___________________

страна _____________________

Живущ
____________________________/__________________________/______________________________________________/________/___________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване

Длъжност,специалност………………………………… Семейно положение:
............................................................................................
……………………………………………………………
Семеен
............................................................................................
............................................................................................ Живее разделено
Месторабота, общ трудов стаж, специфични условия на труд:

Несемеен: К
дата:……… Разведен:

дата:………….

дата:………. Вдовец:

дата:…………

II.СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА

НЕ

ДА

Чести ангини
Сенна хрема
Асма
Туберкулоза
Пневмония
Плеврит
Ревматизъм
Високо кръвно налягане
Нарушения на уринирането

Безсъние
Нервни или психични разстройства
Често главоболие
Световъртеж, прималяване
Черепно-мозъчна травма
Очни оплаквания
Ушни оплаквания
Сърдечно съдови заболявания
Болки в областта на сърцето

Бъбречни смущения
Камъни в бъбреците

Варикозни вени
Язва
на
стомаха
дванадесетопръстника
Жълтеница
Жлъчни камъни

Болки в гърба
Ставни проблеми

Забележка:

или

НЕ

ДА

НЕ

Хемороиди
Колапсни състояния
Епилепсия
Диабет
Херния
Венерически заболявания
Тропически болести
Алергична хрема
Привикване
към
алкохол
и
медикаменти
Опит за самоубийство
Оплаквания при пътуване в превозно
средство
Заекване
Кожни заболявания

ДА НЕ
Спазен ли е режимът за явяване на медицинското освидетелстване
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни. Съзнавам, че всяко невярно сведение или
пропуск в информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна
отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Дата:………………………………… Подпис на освидетелствания:…………………………………………………….

ДО ТУК СА ПОПЪЛВА ОТ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
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ІV. ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ:

Дата:____/____/_____

V. КОНСУЛТАЦИИ

Военномедицински експерт: _________
Подпис

/______

фамилия

Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Консултант: _________

/______

Консултант: _________

/______

Подпис

фамилия

Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Подпис

фамилия
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Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Консултант: _________

/______

Консултант: _________

/______

Подпис

фамилия

Медицинско учреждение

Дата:____/____/_____

Подпис

фамилия

VІ. ЕКСПЕРТИЗНО РЕШЕНИЕ:

Название на болестта, физически и психологически недостатъци /на български език/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение на годността за военна служба по “Медицинските стандарти”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВМК:
ЧЛЕНОВЕ:

__________________________/________________________
Звание, подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

________________/_________________
подпис
фамилия

Дата:______/_______/________

БРОЙ 25
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Приложение № 8
към чл. 4, ал. 2, т. 5
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ЦВМК
СОФИЯ
И С КАН Е
за освидетелстване индивидуална годност за
военна служба на военнослужещ
от командир /началник/ ръководител: ................
..................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
На основание чл. 16 от Наредбата за военномедицинската експертиза на годността за военна служба
в мирно време предлагам военнослужещия: ........
..................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия, длъжност)
за освидетелстване индивидуална годност за военна служба.
Обосновка на искането:
Здравословно състояние на военнослужещия .....
..................................................................................
..................................................................................
Длъжност и основна характеристика на служебните
задължения .............................................................
..................................................................................
Възможност за изпълнение на служебните задължения с ограничения или трудоустрояване ........
..................................................................................
Мотиви за представянето ......................................
..................................................................................
Съгласие на военнослужещия за освидетелстване
индивидуална годност: ..........................................
..................................................................................
Военнослужещ:........................................................
(звание, подпис, фамилия)
Командир/началник/ръководител
…………………………………….....
(звание, подпис, фамилия)
Изх. № ………. /…………….. г.

Приложение № 9
към чл. 4, ал. 3
ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
ПО ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА
№ ______/ __________________
дата на издаване
I. ПАСПОРТНА ЧАСТ
____________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия)
/__________/_________/ ЕГН__________________
(години)
(пол)
служи в под. ________ гр. ____________________
Дата на постъпване във ВС __________________
заемана длъжност ___________________________
Роден (а) ______, гр.(с.)______, обл. ______, страна
България.
Постоянен адрес гр.(с.) ______ обл. ______, притежаващ л.к. № ______, издадена от ______ дата
на издаване _________________________________

ВЕСТНИК
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II. ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ:
____________________________________________
Диагноза (на български)
Код:
Решение по обстоятелствата на увреждане на
здравето
Заболял на __________________________________ .
На основание Медицински стандарти, приложение
№ 1 от Наредбата за военномедицинската експертиза на годността за военна служба в мирно време
освидетелстваният е:
____________________________________________
СЕКРЕТАР
НА ЦВМК
_____/_____
подпис фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ЦВМК
_____/______
подпис фамилия

Изх. № _____/ _____ г.

Приложение № 10
към чл. 5
МЕТОДИКА
ЗА КЛИНИЧНО ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕД
ВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИЯ
ПРЕГЛЕД И АВИОПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕД
ВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА
ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА В МИРНО
ВРЕМЕ
І. Общи положения
1. Тази методика определя условията, реда и
организацията за провеждане на клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния
преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна
служба в мирно време.
2. Клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната
годност за летателна служба се извършват в
Централната военномедицинска комисия (ЦВМК).
3. Клиничното психологично изследване за
нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна служба са задължителни
елементи от медицинската експертна дейност, при
които чрез методите на клиничната и приложната
психология експертът-психолог извършва оценка
и комплексен анализ на психологичните, клиничните и социално-поведенческите особености на
освидетелстваното лице.
4. Клиничното психологично изследване за
нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна служба имат за цел:
а) да представи обективна информация за
психичните особености на кандидата за военна
служба и на военнослужещия;
б) да представи ясна и точна формулировка
на био-психо-социалния профил на изследваното
лице чрез интерпретация на информацията от документацията, резултатите от проведените тестове,
интервюто и от други данни с доказуем характер;
в) да даде актуална и прогностична оценка на
психологическите способности на изследваното
лице да носи безопасно, ефективно и непрекъснато
летателна служба.
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5. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната
годност за летателна служба се прилагат при:
а) определяне на военномедицинската психиатрична годност на кандидати за приемане на
военна служба и на военнослужещи;
б) определяне на психологична годност за
летателна служба на кандидати за приемане на
военна служба и военнослужещи.
6. Клиничното психологично изследване за
нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна служба включват
анализ на документи, психологично тестване и
индивидуално психологично интервю.
7. На психологично изследване за нуждите на
психиатричния преглед подлежат всички кандидати за приемане на военна служба, насочени от
експерт-психиатър.
8. На авиопсихологично изследване за определяне на психологична годност за летателна служба
подлежат всички кандидати и военнослужещи на
летателна служба.
9. Военнослужещите на летателна служба подлежат на психологично изследване в следните случаи:
а) при мотивирана заявка от командира на
поделението;
б) по искане на медицинската експертна комисия по летателна служба в следните случаи:
– заболяване, свързано с психичното състояние
(преживяна черепно-мозъчна травма, състояния
след преживян стрес, невровегетативни смущения, язвена болест, исхемична болест на сърцето,
хипертонична болест, чернодробни увреждания,
въздушна болест при летателния състав, декомпенсационна болест);
– след прекъсване на летателната служба за
срок, налагащ ново първоначално медицинско
освидетелстване;
– преживян служебен инцидент, предпоставки
за инцидент;
– усвояване от летателния състав на друга материална част, предявяваща съществено различни
изисквания от предишната;
– при употреба на регламентирани от ЦВМК
медикаменти по време на летателна служба и
управление на въздушното движение.
10. Специализирано психологично изследване
се извършва, по преценка на експерта-психиатър, при издаване на свидетелство за проведено
специализирано медицинско изследване съгласно
Закона за защита на класифицираната информация
(приложение № 7, чл. 18, ал. 1).
11. Клинично психологично изследване се
прилага и в случаи, при които психологичните
отклонения у изследваното лице не могат да бъдат класифицирани според военномедицинските
стандарти.
12. Провеждането на авиопсихологично изследване при извънредни (контролни) прегледи
за психологична годност за летателна служба са
регламентирани в отделни приложения на Наредбата за военномедицинска експертиза на годността
за военна служба в мирно време.

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

IІ. Организация на клиничното психологично
изследване за нуждите на психиатричния преглед
и авиопсихологичното изследване при определяне
на психологична годност за летателна служба
1. Психологичното изследване се извършва
от психолози с образователна степен „магистър“.
При необходимост за извършване на техническата обработка на тестовите резултати се включва
предварително подготвен помощен персонал.
2. Обемът на клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и
авиопсихологичното изследване при определяне
на психологична годност за летателна служба се
определят от:
а) задачите на конкретното изследване;
б) предоставеното време за провеждане на
изследването;
в) наличните възможности по отношение на
личен състав, апаратура, технически средства,
тестови методики и условия за провеждане.
3. Необходима документация при явяване за
клинично психологично изследване за нуждите
на психиатричния преглед и за авиопсихологично
изследване за определяне на психологична годност
за летателна служба:
3.1. Кандидатите за военна служба представят:
удостоверение за проведен психиатричен преглед
от районен Център за психично здраве (психодиспансер), етапна епикриза от личен лекар и
друга документация (при необходимост) – характеристика от последната месторабота, сведение
от близък (родител, съпруг(а) и др.), епикриза
от стационарно лечение, решение на ТЕЛК и др.
3.2. Военнослужещите представят: служебна и
здравна документация (характеристика от месторабота, здравно-производствена характеристика,
авиолекарска характеристика, справка от психолог,
сведение от близък, епикриза от стационарно лечение, решение на ЦВМК/ТЕЛК и др.), съдържащи
информация относно:
а) личностови особености, стресоустойчивост,
прояви на емоционална неуравновесеност, странности в поведението, затруднения в междуличностовите отношения, преживян тежък стрес;
б) употреба на психоактивни вещества (да
се уточнят количеството на приемания алкохол,
интензивността на тютюнопушенето, употребата
на медикаменти);
в) аспекти на социалното функциониране
(семейни отношения, спортна дейност, правни
нарушения, преживени злополуки и психотравми
и др.);
г) професионално развитие, справяне с ежедневните професионални изисквания, служебни
проблеми, надеждност, прояви на умора, демотивация, прояви на страх от полети, нарушени комуникативни и социално-делови умения, изменения
в характера и режим на труд при продължителни
плавания и др.;
д) преживяно психично разстройство (при
информация за такова), диагноза и резултатите
от проведената терапия.
4. Изисквания към лицата, които се явяват за
психологично изследване:
а) да са в добра психична и физическа кондиция;
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б) да са добре отпочинали, да не са гладни и
да не са употребили алкохол, психотропни вещества или медикаменти, които могат да повлияят
психичните функции;
в) да не са провеждали в същия ден натоварващи проби или офталмологичен преглед, свързан
с циклоплегичен ефект;
г) тези лица, които не отговарят на условията, се отлагат за друго определено време според
съответните причини.
5. Първоначалното изследване за годност за
летателна служба се провежда в определен ден.
6. Психологичното изследване се прекратява,
ако лицето:
а) умишлено извършва действия, с които пречи
на изследването на останалите лица;
б) съзнателно дава неверни данни или прави
опит да манипулира резултатите от изследването;
в) получи влошаване на самочувствието или
здравословното състояние по време на изследването;
г) се яви в състояние, което възпрепятства
провеждането на психологичното изследване;
д) се откаже по собствено желание от изследването;
е) демонстрира непристойно или неетично поведение по отношение на останалите изследвани
лица, изследващия и/или членовете на комисията
по подбора.
7. В случаите по т. 6, които са явна проява на
личностова дисхармония и демотивация, несъвместими с военната служба, се извършва диагностично
уточнение от експерт-психиатър. При влошаване
на самочувствието или здравословното състояние на изследваното лице случаите се решават
индивидуално според характера и причините за
влошаването.
8. В случай, че изследваното лице не може да
се яви за психологично изследване на определената
дата, експертната работна група определя друга дата
за психологично изследване, ако лицето представи
документ за възпрепятстващите го обстоятелства.
9. Лицето, подлежащо на клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед
и авиопсихологично изследване при определяне
на психологична годност за летателна служба,
подписва информирано съгласие за провеждане на
изследването. В случай, че не желае да участва в
процедурата, бива уведомено, че няма да получи
психологично заключение, като с личен подпис
удостоверява отказа си и информираността си за
изхода от процедурата.
10. Резултатът от клиничното психологично
изследване за нуждите на психиатричния преглед
или авиопсихологичното изследване за определяне
на психологична годност за летателна служба се
обявява на освидетелстваното лице, а при необходимост се изпраща по служебен път до съответното
поделение (институция).
11. Резултатът от психологичното изследване
при определянето на психологична годност за летателна служба важи само за конкретния случай
на явяване.
12. Не се допуска вземане на решение по медицинската годност (или психологичната годност) за
летателна служба само въз основа на информация
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или заключения от психологични изследвания,
проведени от специалисти извън определения
експерт или в други специализирани институции.
13. Не се допускат повторно психологично
изследване и определяне на психологична годност
преди изтичане на срока на експертното решение
по годността за летателна (военна) служба.
14. При несъгласие с резултата от психологичното изследване изследваното лице може да
подаде жалба в ЦВМК, по която получава отговор
в 30-дневен срок.
15. Документация и съхраняване на данните.
15.1. Всички материали от проведените психологични изследвания – бланки, разпечатки, попълнени въпросници, протоколи, копия на допълнителна
информация, файлове на магнитни носители и др.,
се съхраняват в НПЦВМЕАММ. Психологическата
документация на лица, прекратили военната си
служба, се запазва за срок 10 години.
15.2. Достъпът до документацията и резултатите от психологичните изследвания е забранен
за външни лица.
15.3. Информация за проведени психологични
изследвания се изисква само по служебен път
чрез началника на НПЦВМЕАММ. Тя се дава по
служебен път и във вид, ненарушаващ изискванията на ЗЗКИ, лекарската тайна, професионалната
етика и правата на изследваното лице.
ІII. Провеждане на клиничното психологично
изследване за нуждите на психиатричния пре
глед и авиопсихологичното изследване за опре
деляне на психологичната годност за летателна
служба
1. Клиничното психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната
годност за летателна служба са структурирани по
следния начин:
1.1. Анализ на документация.
1.1.1. Изследващият се запознава с информацията за психичното състояние на изследваното
лице, съдържаща се в документни източници (характеристики, данни от годишни профилактични
прегледи, военна здравна книжка, личен амбулаторен картон, епикризи от здравни заведения,
сведение от психиатричен диспансер, решения на
ТЕЛК, писмени сведения от близки и/или колеги,
социално-психологическо проучване, данни от средствата за обективен контрол, преки наблюдения в
тренажор, медицински талони и др.).
1.2. Психологично изследване.
1.2.1. Психологичното изследване на кандидати
за приемане на военна служба и на военнослужещи
се извършва с набор от психологични методики
и техники (Бланка № 1).
1.2.2. Психологичното изследване на кандидати
за приемане и на военнослужещи на летателна
служба се извършва с набор от психологични методики и специализирани тестове (Бланка № 2).
1.2.3. За всяка конкретна група от изследвани
лица, по преценка на изследващия, се прилагат
тези методики и тестове, които да дадат обективна
информация за сферата на личностово функциониране и/или оперативните качества, които се
налага да бъде изследвани и оценени.
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1.2.4. Общи изисквания към използваните
тестове:
а) да отговарят на нуждите на конкретното
психологично изследване;
б) да съответстват на добрата психологична
практика, възприета в Република България;
в) да не допускат манипулиране на резултатите
и разделение на изследваните лица по възраст,
пол, специалност, образователен ценз, етническа
или религиозна принадлежност;
г) да притежават нормално разпределение на
тестовите балове и различителна сила;
д) да са достоверни – при повторението на
теста да се получават точни и сравними стойности.
1.3. Психологични аспекти, оценявани при
изследването на кандидатите за военна служба и
летателна служба.
1.3.1. Интелектуално-мнестична сфера:
а) интелектуално ниво;
б) паметови функции и други когнитивни
процеси.
1.3.2. Личностна структура:
а) емоционална компетентност;
б) фрустрационен толеранс и агресивни тенденции;
в) зрялост на самооценката и когнитивно-поведенческа зрялост;
г) устойчивост на поведението.
1.3.3. Социално-психологично функциониране:
а) адаптивност; ефективност на защитните
механизми;
б) ниво на личностен самоконтрол;
в) професионална мотивация;
г) ефективност на стратегии за справяне с
проблемни ситуации;
д) групова (екипна) съвместимост;
е) прогнозиране на негативни последици от
собственото поведение;
ж) ниво на стрес; стратегии за справяне със
стреса.
1.3.4. Специфични психологични (личностни и
оперативни) качества и възможности, необходими
за летателна служба:
а) възприятно-представни функции (пространствено възприятие и въображение, качества на
вниманието);
б) специфични интелектуално-паметови функции (зрителна и оперативна памет, математическо
логическо мислене, съобразителност);
в) психомоторни функции;
г) ориентация и поведенчески контрол в специфични ситуации при натоварване в комплексна
ситуация.
1.4. Индивидуално психологично интервю.
1.4.1. Целта на индивидуалното психологично
интервю е да даде допълнителна информация за
изследваното лице.
1.4.2. Индивидуалното психологично интервю
се провежда съобразно нуждите на конкретното
изследване, без да се допуска дискриминация
на базата на етнически, полов или религиозен
принцип:
– за кандидати за приемане на военна служба
и на военнослужещи (Бланка № 3);
– за явяващи се на първоначално авиопсихологично изследване (Бланки № 4а и 4б);
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– за военнослужещи от летателния състав,
явяващи се на годишен преглед (Бланка № 5).
1.4.3. Интервюиращият следва да уточни ключови аспекти от личностното развитие на изследваното
лице: обща житейска история, развитие и поведение
в семейната и училищната среда, досегашна професионална изява, социално-икономически статус,
извънслужебни занимания, асоциални изяви. По
преценка на интервюиращия може да се задават
и допълнителни уточняващи въпроси по типа на
„отворено“ психологично интервю. Това позволява да се постигне по-голяма обективност и да се
избегне сугестивност при изследването:
– при първоначално психологично изследване
на кандидати за летци-пилоти, ръководител-полети
(щурмани – УВД) изследващият провежда задължително заключително интервю; с кандидати за
други специалности то се провежда при необходимост от по-широко обсъждане;
– психологичното изследване на лицата, преминаващи на годишен авиомедицински преглед,
включва психологично интервю и тестове по
преценка на изследващия;
– след навършване на 25-годишна възраст на
изследваните лица се извършва разширено психологично изследване на всеки пет години, като за
лицата до 35-годишна възраст приоритет се дава
на тестовете за оперативни качества, а за тези над
35 години – на личностови тестове.
1.5. Оценката на авиопсихологичната годност се
извършва въз основа на най-малко два източника
на информация от психологичното изследване.
ІV. Изготвяне на психологични заключения за
нуждите на психиатричния преглед и за определя
не на психологична годност за летателна служба
1. Изготвянето и оформянето на психологичните
заключения за нуждите на психиатричния преглед
и за определяне на психологичната годност за
летателна служба се съобразява с действащите
военномедицински стандарти.
2. Изготвянето на психологичните заключения
за нуждите на психиатричния преглед и за определяне на психологичната годност за летателна
служба се основава на обективни данни от цялостното психологично изследване и преценка на
психологичните отклонения по следните критерии:
2.1. Степен на поведенческа дисфункция. Определя се по показатели, както следва:
а) липсва поведенческа дисфункция – много
добри способности в различни видове дейности,
житейските проблеми винаги са под контрол;
б) поведенческата дисфункция е минимална и
може да е ситуативно изводима реакция на ежедневен проблем, изявяваща се с леки затруднения
в социалната, професионалната и/или учебната
дейност (например леко безпокойство преди изпит,
трудно съсредоточаване след семеен конфликт,
леко изоставане в учебната подготовка) – като
цяло междуличностните контакти са хармонични,
постига добри успехи във всички области, заинтересован и въвлечен в различни дейности, от които
се чувства удовлетворен и полезен;
в) поведенческата дисфункция е слабо изразена с някои трудности в социалната, трудовата
или учебната дейност (например периодично
леко потиснато настроение, леко безсъние, редки
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безпричинни отсъствия от работа или от учебни
занятия, инцидентни кражби), но са налице значими междуличностни контакти, а общата социална
изява не е нарушена;
г) поведенческата дисфункция (например емоционална притъпеност, обстоятелствена реч, редки
панически епизоди, кратка депресивна реакция)
е умерено изразена и причинява средно тежки
затруднения в социалната, професионалната и/
или учебната дейност (например има малко приятели, има конфликтни отношения с колеги или
връстници);
д) поведенческата дисфункция е изразена (например мисли за самоубийство, натрапчиви мисли, чести
кражби) и причинява значим дистрес на личността,
който може и да не е трайно изявен, но води до
сериозни затруднения в социалната, професионалната и/или учебната дейност (например липса на
приятели, неспособност да се задържи на работа);
е) поведенческата дисфункция е силно изразена (например разстройства във възприятията
или общуването, на моменти речта е нелогична,
непонятна или несвързана) и причинява значителни затруднения в способността за разсъждаване
и мислене, настроението и в жизнените сфери:
семейна, професионална или учебна дейност (например избягва контакт с близките или с децата
си, когато е с потиснато настроение, не може да
работи пълноценно, предпочита да стои у дома,
изостава в учебната дейност, упражнява физическо
насилие над околните);
ж) поведенческата дисфункция е много силно
изразена и води до непоследователно и несъответно
на обстановката поведение, сериозни нарушения в
общуването, способността за умозаключения или
до неспособност за изява в почти всички жизнени
сфери (например налудничави мисли, халюцинации,
наплив на мисли за самоубийство, почти целия ден
прекарва в леглото, няма работа, приятели или дом);
з) поведенческата дисфункция е свързана с
неспазване на личната хигиена, нарушения в
афекта или общуването, като е налице реална
застрашеност от самоувреда или увреда на околните (например периодични пристъпи на възбуда
или ярост, несвързана реч или мутизъм, опити за
самоубийство или убийство).
2.1.2. Възможност за компенсиране на установеното психологично отклонение:
а) компенсируеми психологични отклонения
са тези, които:
– не водят до поведенческа дисфункция, а
ако тя е налице, се изявява в минимална или
слаба степен;
– може да се категоризират в рамките на
диагностична категория по рубрики Z, но не и по
рубрики F от действащите Медицински стандарти;
в тези случаи се налага преценка на причинния
фактор, интензивността, динамиката, продължителността и повлияването на установеното отклонение
от терапевтични процедури;
б) некомпенсируеми са случаите на психологични отклонения, които:
– водят до поведенческа дисфункция, изявяваща се в умерена или по-висока степен;
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– се категоризират в рамките на диагностична категория по рубрики F и/или рубрики Z от
действащите Медицински стандарти;
– се изявяват често, имат протрахиран ход,
водят до явни декомпенсации и причиняват силно
затруднена адаптация и/или значим дистрес на
личността в широкия диапазон от ежедневните
служебни и/или извънслужебни ситуации;
– не се повлияват съществено при промяна на
условията на работа и/или упражняваната дейност
и/или проведени терапевтични процедури.
2.1.3. Категориално описание на психологичното отклонение. Следва да се изясни (от експерта-психиатър) дали отклонението е изява на
психично разстройство по рубриките F или Z от
Медицинските стандарти (респ. МКБ-10):
а) социално-психологичен проблем и/или
проблем(и), свързан(и) със средата на живот и/
или на професионалната изява (по рубрики Z);
б) личностова абнормност (акценти в личностовото развитие – по рубрики Z; личностово
разстройство – по рубрики F);
в) психично разстройство (по рубрики F) – не
психотично и/или психотично;
г) нарушение в интелектуално-мнестичната
сфера – нарушения на паметови функции и други
когнитивни процеси; умствена изостаналост (по
рубрики F).
2.2. Наличието на едно или повече психологични отклонения по сфери се отразява в бланка
(Бланка № 6):
а) нарушение в интелектуално-мнестичната
сфера: интелектуален дефицит и/или когнитивни
нарушения и/или паметови нарушения;
б) личностна абнормност: дисхармонична структура на личността, емоционална нестабилност и
некомпетентност; нисък фрустрационен толеранс
и агресивни тенденции; снижено ниво на личнос
тен самоконтрол, незрялост на самооценката и
когнитивно-поведенческа незрялост; неустойчивост
на поведението;
в) социално-психологичен проблем: снижена
адаптивност; неефективност на защитните механизми; неясна или липсваща професионална мотивация; неефективност на стратегиите за справяне с
проблемни ситуации; групова (екипна) несъвместимост; снижена възможност за прогнозиране на
негативни последици от собственото поведение;
ниво на стрес (посттравматичен, хроничен); доказана употреба на наркотични вещества и/или вредна
употреба на алкохол (психотропни медикаменти).
2.3. Клиничните психологични заключения за
нуждите на психиатричния преглед се оформят в
протокол (Бланка № 7).
3. Заключения по психологичната годност за
летателна служба и предложения за експертно
решение.
3.1. Резултатите от авиопсихологичното изследване се представят в сурови или трансформирани
балове, персентили, стенове или в графичен вид.
Резултатът може да се коригира от данните след
интервюто и наблюдението от изследването. Лицата с оценки 4 стена се приемат за гранични, но
психологично подходящи. За прогностично благоприятни се считат резултати от 5 и повече стена.
При кандидати за летателна служба и ръководител
полети (щурмани – УВД) крайният (обобщаващ)
резултат се оформя на базата на деветстенова
оценка (Бланка № 8, Бланка № 9).
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3.2. Данните и заключението от авиопсихологичното изследване се нанасят в бланка (Бланка
№ 4б, Бланка № 10).
3.3. Предложението за експертизно решение
по психологичната годност на изследвания се
представя в един от следните варианти:
3.3.1. Годен за ……………………………………………………..
(посочва се авиационната специалност по съответната
графа от Медицинските стандарти)
3.3.2. Негоден за ……………………………………………........
(посочва се авиационната специалност по съответната графа, рубрика или точка от Медицинските
стандарти; вписва се и установената причина за
психологическа негодност)
3.3.3. В забрана за летателна дейност (работа)
като РП (щурман – УВД) с (без) изпълнение на
задълженията по наземната служба ....................
(посочват се съответната графа, рубрика или точка
от Медицинските стандарти; уточняват се датата на
контролния преглед, необходимите придружаващи
документи, както и евентуални указания за лечебнопрофилактичен режим и причината за забраната).
3.3.4. При предложение за годност с евентуални
индивидуални ограничения се посочва какви са
те, например: ..........................................................
„без инструкторска дейност“, „като втори
пилот“, „без фигурен пилотаж“, „да изпълни ....
(брой) полети, след които да се яви на контролен
преглед в ЦВМК с подробни характеристики“, „без
денонощни дежурства“ и др. ................................
(посочва се по коя графа, рубрика или точка от
Медицинските стандарти се дават съответните ограничения и психологичната причина за тях).
3.4. Предложенията: „психологично негоден“
и „в забрана за летателна дейност (работа)“,
се представят за обсъждане в ЦВМК, като при
необходимост по разпореждане на началника на
НПЦВМЕАММ се извършва диагностично уточняване от експерт-психиатър.
V. Психологични тестове, схеми и протоколи за
изследване и оценка на психичното състояние
Използваните в методиката въпросници и
тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г.
на Министерството на здравеопазването, за вида
и реда на извършването на специализираните
медицински и психологични изследвания и на
периодичните здравни прегледи и методите за
тяхното провеждане (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).
1. Психологични тестове за кандидати за
приемане на военна служба и военнослужещи.
Прилагат се психологични тестове за следните
личностови сфери:
а) умствена компетентност:
– интелектуално ниво;
– когнитивни процеси.
Използват се тестове на Рейвън, Векслер, Бентон,
сложни аналогии, пиктограма, техника „10 думи“ – за
трите звена на паметта, табла на Шулте – за памет
и внимание, тест на Бентон – за мозъчна патология,
методика на Якобсон – за механичната слухова памет за цифри, „Тълкуване“, техника на Ебинхауз за
изследване на мислене, техника „последователност
на събития“, техника „класификация“, „Изключване
на 4-ото излишно“ и др.
б) Личностова структура:
– екстровертност/интровертност;
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– емоционална компетентност – емоционална
зрялост и устойчивост, емоционална ангажираност
и лоялност към професионални задачи и авторитети, емоционален резонанс, ниво на ситуативна и
личностова тревожност, емоционални разстройства
(депресивност);
– фрустрационен толеранс и агресивни тенденции;
– зрялост на самооценката; когнитивно-поведенческа зрялост;
– устойчивост на поведението.
Използват се въпросници за депресивност,
тревожност и агресивност (тестове на Цунг, Спилбъргър, Бек, Бъс-Дюрки), тест за самооценка,
Минесота тест (MMPI), тест на Айзенк, методика
за равнище на самоуважение (на Rosenberg) и др.
в) Социално-психологично функциониране:
– адаптивност; ефективност на защитните
механизми;
– ниво на личностов самоконтрол;
– професионална мотивация;
– ефективност на стратегии за справяне с
проблемни ситуации;
– групова (екипна) съвместимост;
– прогнозиране на негативни последици от
собственото поведение;
– ниво на стрес; стратегии за справяне с професионален стрес.
Използват се тематично аперцептивен тест, тестове на Розенцвайг и Лири, въпросник за защитни
механизми, скали за: способност за самоконтрол
(на Snider), мотивация (Crown, Maslow), междуличностни отношения и групова съвместимост,
стратегии за справяне с проблемни ситуации,
изследване на типичните начини на реагиране в
конфликтни ситуации (Thomas), стресоустойчивост
и социална адаптация и др.
2. Психологични тестове за кандидати за летателна дейност и военнослужещи на летателна
дейност:
а) Тестове за изследване на специфични оперативни качества:
• Маршрути – специфичен тест на К. Златарев
за зрителна памет и наблюдателност.
• AMT – („Dr. Shuhfried“) – адаптивен матричен
невербален тест за оценка на нивото на общата
интелигентост, базиран на дедуктивното мислене,
независимо от културални и социални фактори.
• A3DW – („Dr. Shuhfried“) – адаптивен тест
за оценка на тридименсионалната пространствена
ориентация и въображение.
• PST – („Dr. Shuhfried“) – специфичен тест
относно навигационни умения за детайлна ориентация в тридименсионално пространство в полет.
• Събиране на числа с превключване – за оперативна памет и аритметично мислене, устойчивост
на вниманието, увереност.
• Компаси – пространствено въображение и
ориентация по основните посоки на двудименсионалното пространство.
• Непрекъснато смятане в автотемп и в зададен
темп – аритметично мислене, оперативна памет,
устойчивост на вниманието, бдителност.
• MTA – („Dr. Shuhfried“) – ориентация в механиката и технологиите (с анимирани айтеми).
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• Signal Detection – („Dr. Shuhfried“) – за преценка на способността за поддържане на дълготрайно селективно внимание за откриване на
определени сигнали при операторска дейност.
• 2HAND – („Dr. Shuhfried“) – за визуално-моторна двуръчна координация и темп на усвояване
на двигателни навици.
• Субтестове на системата за психофизиологични изследвания „Плевен – 87“ – прости и сложни
сензомоторни реакции в авто- и наложен темп,
аритметични действия в авто- и наложен темп,
зрителна памет и наблюдателност, реакция на
движещ се обект – общо 15 програми.
• Тестова система „Вихрен – 1“ и „Вих
рен – 2“ – с четири симултантни субтеста – определя оперативния капацитет за справяне при
обременяване в комплексна ситуация.
• Апарат на Пиорковски – за бърза двигателна
мобилизация и реакция на прост сигнал с бърза
динамика.
• Тремометрия – за преценка на фината координация и емоционалната устойчивост.
• Лабиринти на Chapuis (по Мечков – Bayer) – в
четири варианта, за разпределяемост на вниманието.
• 5-те лабиринта (по Мечков) – за разпределяемост на вниманието.
• Логически тест – за определяне на способностите за намиране на количествени взаимоотношения.
• Закономерности – невербален тест за способности за намиране на закономерности в наб
людаваните символи.
• Символно-цифров тест (по Мечков) – на
превключваемост на вниманието.
• Плетеници на Платонов – за устойчивост на
вниманието и наблюдателност.
б) Тестове за изследване на личностови фактори и интелект:
• MMG – („Dr. Shuhfried“) – оценява мотивите
на страх и надежда при персонална селекция и
други неклинични ситуации.
• 4DPI – („Dr. Shuhfried“) – представя личностовата структура относно вградимостта в социума.
• EPQ – екстраверсия, емоционална стабилност,
психотизъм, социална желателност.
• Giessen-Test – за индивидуална и групова
диагностика.
• STAY–γ–1,2 (C. Spielbеrgеr) – самооценка на
нивото на ситуативната и личностовата тревожност.
• 16PF (R.Cattell) – 16-факторен личностов
въпросник.
• Тест на Bus Durkey – за преценка на агресивността.
• Тест на Taylor – за преценка на нивото на
тревожност.
• Тест на Zung (с двата варианта) – за тревожност и за депресия.
• MMPI – за клинична и неклинична психологична диагностика.
• Тест на Frederick за емоционалната зрялост.
• Тест на Божинова за базисните темпераментови особености.
• Тест на Кокошкарова за личностови и невротични тенденции на личността.
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Майер Брикс.
Сцьонди.
Люшер.
Корси.
Лири.
Raven – за определяне на IQ.
Amtauer – за оценка на интелигент-

на Wechsler – за преценка на IQ.

КЛИНИЧНО ПСИХОЛОГИЧНО ИНТЕРВЮ ЗА
НУЖДИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИЯ ПРЕГЛЕД
ПРИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЗА ГОДНОСТ ЗА
ВОЕННА СЛУЖБА
Име: .........................................................................,
Под.: ..................,
ЕГН: 
Дата: ..../...../20___ г.
Град: .........................................
Демографски данни:
Възраст:
Семейно положение:
Професия:
Образование:
Трудов стаж до момента и къде:
Длъжност (в момента):
Актуално състояние:
Описание на човека (походка,
мимика, поза, първи думи при
влизането и т.н.).
Каква е непосредствената причина
за провеждане на изследването?
Ходили ли сте на мисия до момента? Оправдаха ли се очакванията
Ви? Били ли сте отзоваван по
някакви причини?
Поява, развитие и продължителност на затрудненията (ако има
такива). Да се посочат.
Членували ли сте или член ли сте
на някаква организация или група
по интереси?
Предишни психологични изследвания и консултации от психолог/
психиатър (ако е имало такива).
По какви начини разрешавате
проблемите, които възникват пред
Вас (самостоятелно или с помощта
на други специалисти), и какви са
резултатите?
Упот реба на лекарст ва (да се
изброят)
Семейна анамнеза (самоубийства,
психични болести, зависимости)

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Допълнителни сведения за социални проблеми
Психо-социални данни
(значими междуличностни взаимоотношения):
Ранно детство:
Кое дете сте поред в семейството?
Имате ли информация за това
как е протекло раждането Ви (от
родители и близки)?
Кои са били значимите фигури
във вашето възпитание през този
период от развитието Ви?
Какви са били отношенията в
семейството Ви през този период?
Предучилищен период:
Помните ли н якак ви значими
събития през този период:
– поява на брат/сестра;
– първи спомени;
– друго?
Ранна училищна възраст:
Какъв беше успехът Ви в училище
през този период?
Как се разбирахте с връстниците
и съучениците си?
Как се разбирахте с родителите си?
Кой беше водеща фигура в семейството Ви (ако е имало такава)?
Юношество:
Какви бяха отношенията със значимите за Вас хора (родители,
роднини)?
Какви бяха отношенията с лицата
от другия пол?
Какви бяха мечтите Ви през този
период?
Осъществиха ли се те?
С какъв успех завършихте?
Имахте ли прекъсвания в учебния
процес?
Зряла възраст:
Как бихте описали отношенията
си с околните (приятели, колеги
и др.)?
Как бихте описали отношенията
си с близките за Вас хора?
Чувствате ли се удовлетворен от
работата си или ако не работите,
от това, с което се занимавате?
Как во Ви е отношението към
брака?
Какви са любимите Ви занимания
извън работа?
Бихте ли коментирали сексуалния
си живот?
Кое е най-неприятното събитие
във Вашия живот?
През последната година случвало
ли Ви се е някакво особено събитие
(приятно или неприятно)?
Какъв е Вашият социално-икономически статус?
Губили ли сте някога близък човек?
Какво кара хората да пият?
Употребявате ли алкохол?
На колко години бяхте, когато за
първи път употребихте алкохол?
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Какъв алкохол предпочитате, ако
употребявате (с ниско алкохолно
съдържание или концентрат)?
Колко често употребявате и в
какви количества?
Случвало ли Ви се е да нямате
спомен след употреба на алкохол?
Пробвали ли сте някога наркотични вещества?
Ако да, то какви са били те?
Помагат ли наркотиците на човек да се справя с проблемите си
според Вас?
Какво Ви накара да изберете тази
професия?
Кандидатствали ли сте друг път
във военната система?
Каква длъжност сте заемали?
Как си представяте идеалния военнослужещ?
Как се отнасят близките Ви хора
към Вашия избор (професията
военнослужещ)?
Съвпаднаха ли Вашите очаквания
и мечти с реалността?
Можете ли да посочите кризисно
събитие, което е променило живота Ви?
Случвало ли Ви се е да мислите,
че животът Ви е изгубил смисъл?
Какви са очакванията Ви в професионален план?
Какви са актуалните Ви стремежи,
идеали, планове за бъдещето?
Други въпроси и теми, възникнали
в процеса на интервюто: *
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
* Забележка. Изследователят може да допълва интервюто според отговорите на изследваното лице.
Заключение: _____________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
Дата: ……/………/………

Психолог: ……………………..
(подпис и фамилия)
4. Авиопсихологични изследвания.
4.а. Схема за психологично интервю на кандидати за летателна дейност и военнослужещи на
летателна дейност:
С цел избягване на повлияване от сугестия и запазване на максимална обективност и възможност
за оценяване, както и сравнимост на резултатите
интервюто e тип „полустандартизирано-полуотворено“. То обхваща важни психобиографски данни
от личностовото развитие на подходящите за авиационната дейност психични качества, а именно:
1) Обща история на живота – освен задължителните данни се изяснява дали кандидатът е
отглеждан от други хора освен от родителите си,
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а за отслужилити военна служба – местослуженето, дисциплинарни наказания, адаптация към
военната среда и др.
2) Фамилна среда – обръща се внимание и
на преживени силни емоционални случки или
психични смущения, както и на поведенчески
особености в ранното детство и привързаности.
3) Училищен период – включва и причини,
поради които не е бил успешен ученик.
4) Социално-икономически статус – самостоятелни източници на издръжка, упражнявана
професия, социален статус на фамилията и др.
5) Развитие на аксиатиката – извънкласни занимания, предпочитани теми на разговор, основни интереси, предпочитан вид отдих, отношение
към религията, основни привързаности, участие
в аероклуб и т.н.
6) Темп на натрениране и успеваемост.
7) Професионална ситуация – изучена професия
и упражнявана професия.
8) Спортна дейност – системна и несистемна – задължително се изясняват личната мотивация
и личностовата промяна от практикуван спорт.
9) Критични поведенчески инциденти – какви,
начин на справяне, трайност на емоционалната
реакция, последствия (притеснения, страхове, вегетативни реакции, травми, заекване).
10) Заболявания и злополуки.
11) Нарушения на правните норми – включва и
търсенето на предиспозиции към асоциални действия (агресивност, непоносимост към обществените
правила на поведение, несъобразяване с околните,
нетърпимост към чуждо мнение и др. под.).
12) Мотивация и професионална ориентация:
а) съобразно базисните критерии – стремеж
към постижения, виталност, мобилност, готовност
към нови знания и умения, възприемчивост към
отговорност;
б) съобразно индивидуалната динамика – развитие на мотивацията за авиационна професия в
различните възрастови периоди, съответствие на
мотивацията с личността, преживени разочарования и конфликти преди вземането на решение
за кандидатстване, за какви други професии има
готовност, отношение към военната служба, очак
вани трудности;
в) наличие на мотивационни фактори по Sir
Douglas Bond (само при пилоти).
13) Представа за собственото „Аз“.
14) Характерови особености – акцентира се
върху данните относно предпочитания към лидерство, общителност, степен на доверчивост, степен
на откритост, способност за взаимодействие, амбициозност, склонност към неувереност, отношение
към реда, степен на егоизма, чувство за хумор.
15) Темперамент – издържливост, устойчивост
към странични смущения, продължителност на
отрицателните преживявания, ниво на честолюбивост, приспособимост, разговорливост, енергичност,
активност към новото, напрегнатост, притеснителност, увереност, търпеливост, стил на шофиране,
качества на съня и др.
16) Способност за вземане на решение – флексибилност, креативност, доминантност, критичност,
реалистичност, жизнен опит, евристичност.
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17) Справяне със стрес – емоционална стабилност, флексибилност, готовност за привация,
управление на стреса.
18) Социабилност, екстравертираност, доминантност, емпатия, агресивност.
19) Зрялост – външни белези, емоционална реактивност, индивидуалност, свръхпокровителство от
родител, реалистичност, изборност на социалните
връзки, самокритичност, усет за хумор.
20) Агресивност.
21) Интелигентост – точност на мислите и
фразите, богатство на речта, схватливост, лицева
одухотвореност, мисловна помпозност, устойчивост на вниманието, чувствителност към обмяна
на мисли при разговор, успешност в ученето,
оценки по математика и физика, лингвистични
способности и т.н.
4. б. Първоначално авиопсихологично изследване:
На кандидат/ката за специалността......................
№ ………................../..................................................
(дата)
..................................................................................
(трите имена)
(год.)
ЕГН .........................................................................
А) Психологично интервю:
1. Обща история на живота
2. Фамилна среда:
3. Образование:

4. Социа лно-икономически статус:

5.Развитие на аксиатиката: 6. Темп на натренирване и успеваемост:
7. Професионална
ситуация:
8. Спортна дейност:

9. Критични поведенчески инциденти:

10. Заболявания и злопо- 11. Нарушения на
луки:
правните норми:
12. Мотивация и професионална ориентация:
12.1. Мотивация:
Стремеж към постижения: Виталност:
Мобилност:

Активност към
нови знания и
умения:

Вземане на отговорност:
12.2. Професионална ориентация:
А) Професионална
ориентация:

Б) По Sir Douglas
Bond:
I гр. ……..бр.
II гр. ……..бр.
III гр.…….. да/не

13. Себевъзприемане:
а) Представа за потенциалния „ Аз“:
б) Представа за идеалния „ Аз“:
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14. Характерови
особености:

15. Темпераментови
особености:

16. Способност
за вземане на
решение:

17. Справяне със
стрес:

18. Групова
вградимост:

19. Зрялост:

20. Агресивност:

21. Интелигентност:

Б) Обобщаващ протокол от изследването:
Риск:
0 – не
1 – у мерен
2 – висок

МОТИВАЦИЯ
Г РУ ПОВА ВГ РАДИМОСТ
КОГ Н И Т И ВН И
КАЧЕСТВА
ЕМОЦИОН А ЛНИ
КАЧЕСТВА
ТОЛ ЕРА Н Т НОС Т
К ЪМ Н АТ ОВ А РВАНЕ

12345
12345
12345
12345
12345

От
наблю
дението:

РАННА ПРОГНОЗА: 0 – лоша, 1 – колеблива,
2 – добра.
Краен
1, 2, 3

4

5, 6, 7

8, 9

тат

ПОДПИС:
…………………………...........
(Фамилно име)

в стенове:
по
групи:

неподходящ

III
гр.
(граничен)

II
гр.
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Спорт:
а ) с л у ж е б н о – в и д : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
п е р и о д и ч н о с т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) индивидуално – вид...................
п е р и о д и ч н о с т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семейна обстановка:
п о л о ж е н и е … … . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
д е ц а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
з а н и м а н и е н а с ъ п р у г а т а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
здравословни проблеми на членове на
с е м е й с т в о т о и л и р о д и т е л и т е .. . . . . . . . . . . . . . .
Тю т ю н о п у ш е н е
Алкохолна употреба
Приемане на лекарства
Курсове и друга допълнителна форма на
обучение
Професионална нагласа за следващите
3 – 5 години

О П Е Р А Т И В Н И 12345
С ПО С ОБ НО С Т И
(общо)

резул-
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I
група

Излишното се зачертава, а крайният резултат
се огражда!
ЗАБЕЛЕЖКИ: .......................................................
..................................................................................
Трите и м е н а и в ъ з р а с т
Длъж н о с т

Подпис: ............/.............../
5. Интервю за годишен преглед (летателен
състав).
Специ а л н о с т К л а с М а т. ч а с т
Общо п р о л е т е н и ч а с о в е З а и з т е к л и я
перио д
Летат е л н и и н ц и д ен т и и л и п р о б л е м и в
подго т о в к а т а

П р о м е н и в ъ в : т е г л о т о .. . . . . . . . . . . . .
с ъ н я .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
н а в и ц и т е .. . . . . . . . . . .
Оплаквания (психични и соматични):
Намира ли промени в себе си? Не.
Да – какви?
Съпътстващи диагнози от други
специалисти
Д о п ъ л н и т е л н и д а н н и (вкл. и о т с л у ж е б н и
документи и лица)
Дата:………………./….... г. Подпис:…………../……………../
6. Описание на психологичните отклонения:
Психологически проблем по сфери:
1. Интелектуално-мнестична сфера
– интелектуален дефицит

– паметови дисфункции

– други когнитивни проблеми

2. Личностова структура
– емоционална некомпетентност

– нисък фрустрационен толеранс

– ниско ниво на личн. самоконтрол

– агресивни тенденции

– незрялост на самооценката

– когнитивно-повед. незрялост

– неустойчивост на поведението

3. Социално-психологично функциониране
– неадаптивност

– неефективни защит. механизми

– слаба проф. мотивация

– неефективност на стратегии за
справяне с проблемни ситуации

– групова (екипна) несъвместимост

– неумение за прогнозиране на
негат. последици от поведението

– наличие на стрес (остър, хрон.)

– нефект. стратегии за справяне
със стреса

– употреба на наркотици

– вредна употреба на алкохол

Поведенческа дисфункция
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липсва

минимална

слаба

умерена

изразена

силно изразена

мн. силно изразена

застрашаваща индивида (околните)

Диагностична категория
Психосоц. проблем
(начин на живот, проф. функц-не)

Акцентирана личност

Личностово разстройство

Непсихотично разстройство

Психотично разстройство

Умствена изостаналост

Възможност за компенсиране на психологично отклонение
компенсируемо

некомпенсируемо

7. Протокол от проведено клинично психологично изследване на кандидата за военна служба
(военнослужещия).
Изследвано лице: ...................................................
(трите имена)
ЕГН .........................................................................
Длъжност: ............ поделение: ..............................
1) Интелектуално-мнестична сфера (интелектуално
ниво и когнитивни процеси) ................................
..................................................................................
2) Личностова структура.........................................
..................................................................................
3) Социално-психологично функциониране ........
..................................................................................
4) Заключение и прогностична оценка
..................................................................................
..................................................................................
Психолог: …..………………
/
/

Дата: …………….
8. Резултати и оценки от тестовете за оперативни
качества (кандидати за летци-пилоти):
Кандидат/ка_________________________________
№________________ Дата______________________

„Вихрен-1“
По субтестове:
1.
2.

3.
4.

5.

Paths
Er
(Маршрути)
Trem
Td
(Тремометрия)
Terd
Erd
Pyorkowsky
Tr
2HAND

MTASch

St

St

St

St
St
St

Ta
St
TaEr St
Ta% St
Er

St
St

St
St

6.

NAGT

7.

COMPAS

8.

SENTV1

9.

TRAC

A
Y%
B
A
Y%
Y%
Tr/Er
Op
Er
Ter
Ter/Er
Er/Op

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
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Крайна средна оценка: St
9. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за РП):
Кандидат/ка_________________________________
№
Дата
№ Наименование на
тестовете
1. Маршрути

Параметри
Брой
грешки

Стойности
St

Оценка
St

2. Събиране на числа Б р о й
St
с превклюване
операции
Брой
грешки

St

Коефициент

St

St

3. Компаси

Коефициент

St

St

4. Тремометрия

Общо
време

St

Време на St
грешк ите

5. Сигнал

Брой
грешки

St

Брой
правилни и закъснели

St

St

Медиан- St
но време
на детекция

St

I к вадрант

%

(%)

II к в а д рант

%

(%)

III к в а д рант

%

(%)

IV к в а д рант

%

(%)

Допълнителни изследвания и данни

St
St
St

St

Крайна средна оценка St
10. Допълнителен лист (за авиопсихологично
изследване):
Име...........................................................................
Дата ............. Повод за изследването ...................
От интервюто:
От приложените документи:

Допълнителни данни и изследвания:

Vigilance
Operational Memory
Emotional Stability
Coping
Space Orient. a. Imagination
MTAMultiple Task Ability

St
St
St
St
St
St

По критерии в стенове:

Резултати от изследването:

Професионален статус и развитие след последното
изследване:

С Т Р.
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Интерпретация:
Допълнителни данни и обсъждане:
Заключение:
Предложение за експертизно решение:

Подпис: ___________________ /_______________/
11. Използваните в методиката въпросници и
тестове са съобразени с Наредба № 6/19.03.2003 г.
на Министерството на здравеопазването за вида
и реда на извършването на специализираните
медицински и психологични изследвания и на
периодичните здравни прегледи и методите за
тяхното провеждане (ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г.).

Приложение № 11
към чл. 22, ал. 2
Ред за освидетелстване, обем на прегледите и
изследванията на кандидатите за военна служба
и кандидатите за служба в постоянния резерв
(за офицерски кандидати, сержанти и войници)
1. Кандидатите за военна служба се явяват в
ЦВМК сутрин до 08.30 ч., без да са закусвали с
оглед предстоящите им изследвания.
2. На регистратурата на ЦВМК всеки кандидат
се регистрира в журнал и му се издава протокол
по образец (приложение № 3), който след приключване на прегледите за деня кандидатът следва
да върне на регистратурата.
3. Освидетелстването за годност за военна
служба задължително включва прегледи от лекари
специалисти и обем лабораторни и инструментални
изследвания.
Лекарски прегледи: интернист, невролог, хирург, офталмолог, оториноларинголог, психиатър,
дерматовенеролог, стоматолог, акушер-гинеколог
(за жените), токсиколог.
Психологическо изследване за нуждите на
психиатричния преглед.
Лабораторни изследвания: кръв, хематологични
показатели, хемоглобин, еритроцити, хематокрит,
левкоцити с диференциално броене, среден обем
на еритроцита, тромбоцити, СУЕ, биохимични
показатели – кръвна захар, креатинин, холестерол,
билирубин, трансаминази (АСАТ, АЛАТ);
серологични показатели – Hbs A g ,HCV, СПИН,
ВАСЕРМАН, урина – албумин, захар, уробилироген, седимент, опиати.
Кръвна група.
Инструментални изследвания: електрокардиограма (ЕКГ), флуорография на сърце и бял дроб,
панорамна снимка на зъбите, ехокардиография, ехография – коремни органи и антропометрия – ръст,
тегло, БМИ.
4. На кандидати за щатни парашутисти се назначават допълнителни изследвания, необходими
за експертизната оценка, както следва:
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4.1. Електроенцефалограма (ЕЕГ).
4.2. Изследване за умерена степен на хипоксия
(барокамера).
4.3. Аудиограма.
4.4. Изследване за вестибуларна устойчивост.
4.5. Авторефрактометрия с циклоплегия.
4.6. Рентгенография на гръбначен стълб.
4.7. Авиопсихологическо изследване, завършващо с решение за психологическа годност.
5. На кандидатите за плавателна служба се
назначават допълнителни изследвания, необходими
за експертната оценка, както следва:
5.1. На кандидати за плавателна служба – надводни кораби:
5.1.1. Изследване на вестибуларна устойчивост;
5.1.2. Аудиометрия.
5.2. На кандидати за плавателна служба на
подводни кораби и водолази:
5.2.1. Велоергометрия;
5.2.2. Външно дишане;
5.2.3. Изпитание в хипербарни условия (барокамера);
5.2.4. Изследване на вестибуларна устойчивост;
5.2.5. Аудиометрия.
6. На всеки кандидат се изготвя експертно
решение за годност за военна служба, което по
служебен път се изпраща до военното окръжие
или поделението, от което е изпратен кандидатът.

Приложение № 12
към чл. 23, ал. 2
Ред за освидетелстване, обем на прегледите и
изследванията на кандидатите за обучение във
висши военни училища и кандидатите за служба
в постоянния резерв(за офицери)
1. Медицинското освидетелстване на кандидатите за обучение във висшите военни училища се
извършва целогодишно в ЦВМК.
2. Кандидатите за обучение във висшите военни
училища се явяват в ЦВМК сутрин до 08.30 ч.,
без да са закусвали с оглед предстоящите им
изследвания.
3. На регистратурата на ЦВМК всеки кандидат
се регистрира в журнал и му се издава протокол
по образец (приложение № 3), който след приключване на прегледите за деня кандидатът следва
да върне на регистратурата.
4. Освидетелстването за годност за обучение
във висшите военни училища включва прегледи
от лекари специалисти и обем лабораторни и
инструментални изследвания.
5. При освидетелстване на кандидати за летателно обучение се изпълнява целият обем прегледи и
изследвания както при кандидатите за обучение за
наземни специалности и допълнително се извършват определен брой инструментални изследвания,
указани в т. 7.
6. Кандидати за обучение за наземни специалности:
6.1. Лекарски прегледи: интернист, невролог,
хирург, офталмолог, оториноларинголог, психиатър,
дерматовенеролог, стоматолог, акушер-гинеколог
(за жените), токсиколог.
6.2. Психологическо изследване за нуждите на
психиатричния преглед.
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Лабораторни изследвания: кръв, хематологични
показатели, хемоглобин, еритроцити, хематокрит,
левкоцити с диференциално броене, среден обем
на еритроцита, тромбоцити, СУЕ;
биохимични показатели – кръвна захар, креатенин, холестерол, билирубин, трансаминази
(АСАТ, АЛАТ);
серологични показатели – СПИН, ВАСЕРМАН,
Hbs Ag, HCV, урина – албумин, захар, уробилироген, седимент, опиати.
Кръвна група.
Инструментални изследвания: електрокардиограма (ЕКГ), флуорография на сърце и бял дроб,
панорамна снимка на зъби, ехография – коремни
органи, ехокардиография и антропометрия – ръст,
тегло, БМИ.
7. Кандидатите за летателно обучение – извършват се всички прегледи и изследвания по т. 4
и допълнително следните изследвания:
7.1. Електроенцефалограма (ЕЕГ).
7.2. Изследване за умерена степен на хипоксия
(барокамера).
7.3. Аудиограма.
7.4. Изследване за вестибуларна устойчивост.
7.5. Авторефрактометрия с циклоплегия.
7.6. Рентгенография на гръбначен стълб.
7.7. Авиопсихологическо изследване, завършващо с решение за психологическа годност.
8. Кандидатите за плавателно обучение извършват всички прегледи по т. 6 и допълнително
провеждат следните изследвания:
8.1. Аудиограма;
8.2. Изследване за вестибуларна устойчивост.
9. На всички кандидати за обучение във ВВУ
и кандидати за служба в постоянния резерв (за
офицери) се издава експертно решение за годност,
което кандидатът прилага към комплекта документи при кандидатстване.

Приложение № 13
към чл. 24, ал. 3
Ред за освидетелстване на военнослужещи, леку
вани амбулаторно или стационарно, при промяна
на здравословното им състояние извън медицин
ските стандарти
1. Освидетелстването на тази категория военнослужещи се извършва само в ЦВМК.
2. Освидетелстваните се явяват в ЦВМК с
наличната документация по ал. 1 и 2 на чл. 25 и
се регистрират на регистратурата.
3. На всеки регистриран се издава протокол
за преглед при специалист по профила на заболяването.
4. Лекарят специалист извършва преглед на
освидетелствания, поставя диагноза, прави експертна оценка на здравословното състояние въз
основа на МС и предлага решение по годността
за кадрова военна служба на общо заседание на
комисията. Предложението за експертно решение
предварително се обсъжда от членовете на съответното отделение.
5. Секретарят на комисията вписва предложението на специалиста в протоколната книга и на
общо заседание на комисията се взема решение
за утвърждаване или отменяне на предложението.
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6. Освидетелстването завършва с издаване на
експертно решение по годността за военна служба.

Приложение № 14
към чл. 25, ал. 2
Ред за медицинско освидетелстване на военно
служещи на летателна служба от въоръжените
сили на Република България и на кандидати за
летателно обучение
Военнослужещите на летателна служба от
въоръжените сили на Република България преминават на редовно медицинско освидетелстване в
Централната военномедицинска комисия (ЦВМК)
на ВМА.
Редът и графикът за явяване на военнослужещите за освидетелстване се определя със заповед.
Контингенти, на които се извършва медицинско
освидетелстване за летателна служба:
1. Кандидати за летателно обучение:
1.1. Кандидати за летателно обучение във висши
военни училища (ВВУ)
1.2. Кандидати за летателно обучение в школи
за спортисти и любители
1.3. Кандидати за летателно обучение, членове
на екипажа – не пилоти
1.4. Кандидати за обучение – парашутисти
1.5. Кандидати за обучение – ръководители на
полети за управление на въздушното движение РП
УВД (РП „Подход“ и РП „Бойно управление“).
2. Обучаеми:
2.1. Курсанти – пилоти
2.2. Курсанти – членове на екипажа не пилоти
2.3. Курсанти – парашутисти
2.4. Курсанти – РП УВД
2.5. Обучаеми в школи за любители и спортисти.
3. Военнослужещи на летателна служба от ВВС,
ВМС, Сухопътни войски и парашутисти:
3.1. Пилоти от изтребителна и щурмова авиация
3.2. Пилоти и щурмани на транспортни самолети
3.3. Пилоти и щурмани на вертолети
3.4. Членове на екипажа не пилоти: бордни
инженери, медицински специалисти, бордни радисти, бордни техници, бордни домакини, бордни
фотографи и др.
3.5. Парашутисти
3.6. Военнослужещи на земни длъжности: РП
УВД – РП „Бойно управление“ и РП „Подход“.
Графи, по които се освидетелстват категориите
военнослужещи на летателна служба:
Графа от
медицинските стандарти

Категория военнослужещи на
летателна служба

1

2

1

Кандидати за летателно обучение
и РП УВД

2

Пилоти и курсанти на изтребителна
и щурмова авиация

3

Пилоти, щурмани и курсанти на
транспортни самолети

4

Пилоти, щурмани и курсанти на
вертолети
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1

2

5

Бордни инженери и други членове
на екипажа

6

Кандидати за парашутисти

7

Парашутисти

8

РП УВД

9

Кандидати за любители пилоти

10

Любители пилоти

Военнослужещи, кандидати за обучение като
членове на екипажа не пилоти, се освидетелстват
по графата, за която кандидатстват.
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА
1. Първоначално медицинско освидетелстване
за летателна служба
2. Медицинско освидетелстване за продължаване
годността за летателна служба
3. Медицинско освидетелстване за летателна
служба при преминаване на материална част от
по-висок клас (НМЧ)
4. Извънредно медицинско освидетелстване
5. Контролно медицинско освидетелстване
6. Медицинско освидетелстване извън стандарта
за годност за летателна служба – индивидуално
експертно решение
7. Медицинско освидетелстване за продължаване годността за летателна служба на 6 месеца.
Кандидатите за летателно обучение се освидетелстват по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 2
от наредбата.
Командирите на частите отговарят за своевременното явяване на групите за освидетелстване.
Военнослужещите на летателна служба се
явяват за освидетелстване с комплект медицински
документи съгласно чл. 26, ал. 1 от наредбата.
В командирската характеристика на военнослужещите, които се явяват за индивидуална годност,
трябва ясно да е заявено от командването на подразделението, че предлагат военнослужещите да се
освидетелстват в индивидуален порядък и могат
да осигурят наложените в експертното решение
ограничения за работа.
Преди началото на освидетелстването председателстващият ЦВМК провежда заседание, на
което се изслушват устните характеристики за
всеки освидетелстван от авиолекаря на частта и
представител на командването за здравословното
състояние на военнослужещия и летателната му
подготовка в междукомисионния период, предварително обсъдени на методически съвет на
подразделението.
За времето на освидетелстването, както и пред
ходния ден военнослужещите се освобождават от
полети, занятия и всякаква друга работа.
Военнослужещ, започнал медицинско освидетелстване, се счита в летателна забрана до приключване на освидетелстването с експертно решение.
Максималният срок за приключване на освидетелстването е 10 дни.
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Медицинското освидетелстване на военнослужещите на летателна служба и на курсантите летателно
обучение в ЦВМК включва: измерване на телесна
температура, рентгенография (флуорография) на
органите на гръдния кош, пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, среден обем на
еритроцита MCV, тромбоцити, хематокрит), СУЕ,
урина (албумин, захар, уробилиноген, билирубин,
седимент), кръвна захар, електрокардиограма в 12
рутинни отвеждания, аудиометрично изследване
на слуха, изследване на вестибуларния анализатор.
На курсантите летателно обучение втори курс
се извършва още рентгенография на шийния сегмент на гръбначния стълб, а на преминаващите
на НМЧ тренировка за дишане на кислород под
повишено налягане и изследване в барокамера
12 000 метра, изследване на поносимостта към
положителни радиални ускорения, изследване на
вестибуларния анализатор за 5 мин., разширено
психологическо изследване.
На военнослужещите се изследват функционалното състояние на сърдечносъдовата система,
мастна и въглехидратна обмяна.
Вид изслед- Контингенти воване
еннослужещи
Велоергометрия

Срокове на извършване

Пилоти от изтре- На 35, 38, 40 г. и след
бителна и щурмо- това ежегодно
ва авиация
Пилоти на транс- На 35, 40 г. и след това
портни самолети ежегодно
и вертолети
РП УВД и други На 40, 45, 50 г. и след
членове на екипа- това ежегодно
жа не пилоти
Парашутисти –
команден състав

На 35, 40 г. и след това
ежегодно

Редови парашу- На 40 г. и след това
тисти
ежегодно
Кандидати за ле- По време на освидетателно обучение телстването
и парашутисти
Мастна
обмяна
(холестерол
и триглицериди)

Орален
глюкозотолерантен
тест

Курсанти летател- По време на освидени специалности телстването
II курс
Всички категории На 25, 30, 35, 40, 45,
военнослужещи на 50, 55 и 60 г.
летателна служба
и парашутисти
Всички категории На 35- и 45-годишна
военнослужещи на възраст
летателна служба
и парашутисти

Извършват се клинични прегледи от интернист,
невролог, УНГ, офталмолог, хирург, стоматолог,
психиатър и дерматолог. На жените се провежда
гинекологичен преглед. Извършва се психологическо изследване в определен обем съгласно
приложение № 11.
По преценка на експерти от ЦВМК за вземане
на окончателно решение по годността на военнослужещ могат да се извършват и други специализирани клинични, параклинични, инструментални и авиомедицински изследвания, включително
изследвания в полет.
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Данните от прегледите и изследванията се регистрират в протокол за продължаване годността
за летателна служба и медицинската книжка на
военнослужещия, като освидетелстването завършва
с издаване на експертно решение.
За сложните в диагностично отношение случаи
се извършва клинично изследване.
Решението за продължаване на медицинската
годност за летателна служба се взема на заседание на комисията въз основа на резултатите от
прегледите и изследванията, данните от наблюденията на авиолекаря и командването на частта
в междукомисионния период. В решението се
определят и необходимите за изпълнение лечебнопрофилактични мероприятия.
Протоколът се подписва от всички членове на
комисията, а медицинската книжка и експертното
решение – само от председателя на комисията.
При завършване на годишното медицинско
освидетелстване на военнослужещите на летателна
служба председателят на комисията провежда съвещание с участието на авиолекаря и командира
на частта, на което се обсъждат резултатите от
освидетелстването и се дават указания за изпълнение на решенията и препоръките на комисията.
На военнослужещите на летателна служба се
извършват тренировки и обучение към въздействие
на ниско атмосферно налягане, хипоксия и положителни радиални ускорения по отделни програми.
Шест месеца след годишното медицинско освидетелстване в ЦВМК пилотите, летците-щурмани
и бордните инженери от ВВС и ВМС преминават
на полугодишно медицинско освидетелстване пред
медицинска комисия в авиационната база.
Пилотите, летците-щурмани и бордните инженери от 40-годишна възраст включително провеждат
полугодишното освидетелстване в ЦВМК.
Редът за провеждане на освидетелстването се
определя със заповед на командването.
Резултатите от прегледа и изследванията се
нанасят в протокол за продължаване на годността
на шест месеца и в медицинската книжка на военнослужещия, които се подписват от членовете
на комисията.
В протокола е определен обемът на полугодишния медицински преглед. Протоколите от
полугодишното освидетелстване се изпращат в
ЦВМК – София, с опис по номера и анализ на
здравословното състояние на освидетелстваните.
Военнослужещи с индивидуална годност, с решение за преосвидетелстване в ЦВМК, с обострени
хронични и/или нововъзникнали заболявания и по
преценка на авиолекаря на частта се изпращат за
полугодишно освидетелстване в ЦВМК – София.
Извънредно и контролно медицинско освидетелстване на военнослужещи на летателна служба
се извършва в случаите, изискващи уточняване
или преразглеждане на експертното решение,
при промяна в здравословното им състояние, при
системно неизпълнение на учебно-летателната подготовка, след летателни произшествия, психически
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травми, провеждане на лечение в болница и след
летателна забрана по медицински причини и по
решение на ЦВМК.
Необходимостта от извънредно медицинско
освидетелстване се решава от командира на частта
по предложение на авиолекаря.
При изпращане на летци и други авиационни
специалисти за годишен или извънреден медицински преглед се изготвят и представят на комисията
командирска, авиомедицинска характеристика и
писмо от командира на частта.
След проведено болнично лечение към комплекта документи се прилага епикриза и друга
медицинска документация от лечебното заведение,
където е лекуван военнослужещият.
Военнослужещ, лекуван повече от 7 дни амбулаторно, задължително се изпраща на извънредно
медицинско освидетелстване в ЦВМК.
Военнослужещ, провеждащ лечение от семейния лекар (стоматолог) или от други медицински
органи, е длъжен своевременно да информира
авиолекаря на частта.
След проведено болнично лечение или изследване лекарските консултативни комисии
могат да освидетелстват военнослужещ само по
отношение на временна неработоспособност съгласно Наредбата за медицинска експертиза на
работоспособността.
Военнослужещи, признати като негодни за
летателна служба, но годни за земна служба, се
водят на диспансерен отчет и се намират под наблюдение на лекаря на частта. При подобряване
на здравословното им състояние, след прегледи
и изследвания в лечебно заведение тези военнослужещи могат да бъдат изпращани от командира
на частта за освидетелстване за възстановяване на
годността за летателна служба, но не по-рано от
една година след последното решение за негодност
за летателна служба.
Преосвидетелстването в по-кратък срок е възможно, ако това е посочено в решението на ЦВМК.
При решение на ЦВМК за негодност на военнослужещ за летателна служба или при занижаване
на медицинската му годност освен експертното
решение се изготвя и представя доклад до командващия вида въоръжени сили.
ВИДОВЕ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛНА СЛУЖБА
1. Годен за летателно обучение като..….(изписва
се летателната специалност) по гр. 1 ...... от МС ....
2. Годен за летателна служба без ограничение
по гр.…..... от МС ....
3. Годен за летателна служба като….....(изписва
се летателната специалност) по гр....... от МС....
4. Годен за летателна служба като.......…(изписва
се летателната специалност) с ограничения за…......
(изписват се ограниченията) по гр......., р...….,
б.....…. от МС.
5. Негоден за летателно обучение като .....….
(изписва се летателната специалност) по гр.........1,
р. …. ,б...…. от МС........
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6. Негоден за летателна служба по гр. ….,
р..........., б.….... от МС.......
7. В летателна забрана с предложение за отпуск
за временна неработоспособност и преосвидетелстване на .........(дата, год.) по гр...... , р.……, б…….
от МС......
8. В летателна забрана за срок от….....…..........
(дни) с изпълнение на служебните задължения по
наземната служба с преосвидетелстване на (дата,
год.) по гр.….., р……, б...... от МС........
9. В летателна забрана. Изпраща се за болнично изследване (лечение) с преосвидетелстване
след…...…(дни) по гр......., р......,б.…. от МС........
10. Годен за всички видове парашутни скокове
по гр....... от МС.......
11. Годен за парашутни скокове с изключение
на експериментални, изпитателни и височинни
парашутни скокове и други, изрично посочени
в решението по гр......... , р.…….., б.…… от МС.....
12. Негоден за парашутни скокове по гр........,
р..….., б.…..от МС.......
13. Годен за служба като Р П У В Д (щурман
насочвач) по гр...... от МС.......
14. Годен за служба като Р П У В Д (щурман
насочвач) с изключение на ……. по гр........., р.…….,
б.…..от МС.
15. Негоден за служба като Р П У В Д (щурман
насочвач) по гр. ...., р..….., б.….. от МС.
16. Годен за летателна служба като......... (изписва се летателната специалност – индивидуално с
ограничения за….........(изписват се ограниченията)
по гр. ......, р...…., б.....…. от МС.
Срокове на валидност на медицинското екс
пертно решение
За летци-пилоти, летци-щурмани и бордни инженери – шест месеца, освен ако не е посочено
друго в последното експертно решение.
За РП УВД, парашутисти и всички останали
категории военнослужещи на летателна служба – дванадесет месеца, освен ако не е посочено
друго в последното експертно решение.
ЦВМК може при заключение за годност за
летателна служба без ограничения или с ограничения да взема решение и за предсрочно освидетелстване. Това решение се взема в случай, когато
е необходимо да се уточни, че продължаването на
летателната служба не оказва отрицателно влияние
върху здравословното състояние и заболяването на
летеца не пречи на изпълнението на летателната
служба и безопасността на полетите.
Военнослужещи на летателна служба, на които
е изтекъл срокът на валидност на експертното
решение, се считат в летателна забрана до преминаване на освидетелстване с експертно решение.
В случаи, когато освидетелстването на отделни
военнослужещи не може да се извърши в посочените срокове по обективни причини, авиолекарят по
предложение на командването и след медицински
преглед може да освидетелства военнослужещите и
да продължи годността им за летателна служба до
2 месеца, като се спазват условията в последното
решение на ЦВМК. Резултатите от прегледа и
решението се регистрират в медицинската книжка
на военнослужещия и се подписват от авиолекаря.
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В частите, съединенията и учебните заведения
медицинските книжки на летателния състав се
съхраняват в медицинската служба.
При превеждане на военнослужещи от една
част в друга, както и при изпращане на курсове
за повишаване на летателната квалификация медицинските книжки се изпращат заедно с другите
документи.
Военнослужещи, изпращани в краткосрочна
командировка, да носят със себе си последното
експертно решение или ако е изтекъл срокът му
на валидност, справка от командира на подразделението с решението за годност от полугодишния
преглед, които служат като основание за допускане
до летателна работа в мястото на командировката.
ЦВМК води на всеки освидетелстван здравно
досие, в което се съхраняват протоколите, характеристиките и други медицински документи
от всички освидетелствания на военнослужещия.
Авиомедицинската характеристика се изготвя от
авиолекаря на частта и съдържа следните сведения:
Обща характеристика на физическото състояние
и работоспособността за времето след последното
медицинско освидетелстване, данни от лекарското
наблюдение за особеностите в здравословното
състояние, оказвана медицинска помощ и резултатите от нея.
Данни от лекарското наблюдение за летателната
дейност, поносимост към факторите на полета и
другите летателни натоварвания.
Влияние на летателната работа върху съществуващите заболявания.
Медико-психологически анализ на причините
за грешки в летателната дейност и допуснати
летателни инциденти.
Случаи на отстраняване от летателна дейност
по медицински причини.
Индивидуално-психологически особености и
мотивации за летателна дейност.
Битови условия, навици.
Мнение на авиолекаря за по-нататъшното
продължаване на летателна служба.
Командирската характеристика се изготвя от
командира на частта и съдържа следните сведения:
Общ нальот, присвоен клас.
Качества на личността.
Мотивация, качества на летателната работа,
грешки, предпоставки и произшествия и причините
за тях, мнение за продължаване на летателната
служба.
Enclosure № 15
Art. 25, Paragraph 3
CENTER OF MILITARY MEDICAL EXPERTISE
AND AVIATION MEDICINEMILITARY MEDICAL
ACADEMY
MEDICAL CERTIFICATE FOR FLYING DUTIES
№………………../………………
date issued
Personal data
……………………………………..
(rank, name, surname, family name)
…….... ……….. / PIN……………..
(age) (sex)
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…………………………........
Date of birth; place
Unit……….……… ; country Bulgaria
Flight specialty…………………….........
MEDICAL CONCLUSION
........................................................................was
examined and was found fit for flying duties, class
(group…), according the requirements of the Bulgarian
aeromedical standards ..............................................
..................................................................................
..................................................................................
Secretary of medical
council
……………../……………/

Chief of medical
council
Col…………/ALEKSIEV/
MD, PHD
valid by.………….
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– команден състав и курсанти от Висшето
военноморско училище, определени за участие в
учебни плавания;
– военнослужещи от постоянния резерв, определени за плавателна служба.
5. Графи, по които се освидетелстват категориите
военнослужещи на плавателна служба:
Графа

Категория военнослужещи на плавателна служба, подлежащи на освидетелстване

1.

Кандидати за плавателно обучение във
ВВМУ и кандидати за плавателна служба.

2.

Плавателен състав на надводни кораби.
Личен състав от ВВМУ, определен за
участие в учебни плавания. Военнослужещи от постоянния резерв, определени
за плавателна служба.

3.

Плавателен състав на подводници. Военнослужещи от постоянния резерв,
определени за плавателна служба на
подводници.

4.

Плавателен състав – щатни и нещатни
водолази.

5.

Любители водолази.

Приложение № 16
към чл. 26, ал. 2
Ред за медицинско освидетелстване на военно
служещи от военноморските сили на плавателна
служба и кандидатите за плавателно обучение
1. Военнослужещите на плавателна служба
от военноморските сили подлежат на редовно
медицинско освидетелстване, което се извършва
в ЦВМК – отделение по експертиза за работа на
вода (ОЕРВ) – Варна.
2. Редът и графикът за явяване на военнослужещите за освидетелстване се определя със заповед.
3. Видове медицинско освидетелстване за плавателна служба:
3.1. Първоначално медицинско освидетелстване
за плавателна служба.
3.2. Годишно медицинско освидетелстване за
продължаване на плавателната служба.
3.3. Контролно и извънредно медицинско освидетелстване за плавателна служба.
3.4. Полугодишно медицинско освидетелстване.
4. Контингенти, подлежащи на медицинско
освидетелстване за плавателна служба:
4.1. Контингенти за първоначално освидетелстване.
4.1.1. Кандидати за плавателно обучение във
ВВМУ.
4.1.2. Кандидати за плавателна служба във ВМС:
– водолази;
– подводничари;
– плавателен състав надводни кораби;
– любители водолази.
4.1.3. Кандидати за военна служба.
4.2. Контингенти за медицинско освидетелстване
за продължаване на годността за плавателна служба:
– водолази;
– подводничари;
– плавателен състав надводни кораби;
– любители водолази;
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6. Кандидатите за плавателно обучение и кандидатите за плавателна служба се освидетелстват
по реда на чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 2.
6.1. Лекарите експерти извършват щателно и
подробно изследване на всеки кандидат, независимо от липсата на оплаквания.
6.2. Всеки лекар експерт при попълване на своя
раздел в графа „диагноза“ записва наименованието на болестта, степента на нейната изразеност
с посочване на нарушението на функциите, както
и предложение за експертно решение в съответствие с МС.
6.3. Освидетелстването на кандидатите водолази – парашутисти, първоначално се осъществява
в ЦВМК по годността за парашутна дейност, а
преосвидетелстването ежегодно се осъществява в
ЦВМК – Варна. При възникване на заболявания,
водещи до промяна в годността, заболелите се
изпращат за освидетелстване в ЦВМК.
6.4. При откриване на заболяване у кандидатите, възпрепятстващо плавателната служба,
по-нататъшното изследване се прекратява и се
взема решение за негодност за плавателна служба.
Протоколът се подписва от всички членове на
комисията, а медицинската книжка и експертното
решение – само от председателя на комисията.
6.5. Председателят на комисията ежедневно след
завършване на прегледите провежда заседание с
членовете на комисията. На заседанието се обсъждат резултатите от изследванията и прегледите
и се взема решение за годност или негодност за
плавателна служба.
7. Ред за освидетелстване за плавателния състав
за продължаване на годността:
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7.1. Командният плавателен състав от корабните
части и съединения на ВМС подлежи на редовно
годишно медицинско освидетелстване в ЦВМК – на
територията на ББАЛ – Варна. Изпращането на
плавателния състав за освидетелстване се определя със заповед на съответното командване.
Командирите на части и съединения отговарят за
своевременното явяване на личния състав.
7.2. В деня на медицинските прегледи плавателният състав се освобождава от плаване и занятия.
7.3. На освидетелстваните се измерва телесна
температура и се провеждат прегледи и изследвания в следния обем:
7.3.1. За личния състав на подводни кораби:
– Лекарски прегледи: интернист, невролог,
хирург, офталмолог, оториноларинголог, психиатър, дерматолог, стоматолог, акушер-гинеколог
за жените.
– Лабораторни изследвания: кръв – хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити с диференциално броене, СУЕ, кръвна захар; урина – белтък,
уробилиноген, захар, седимент.
– Аудиограма, вестибуларна устойчивост,
електрокардиограма, рентгенография на бял дроб
и психологическо изследване.
7.3.2. За подводничари: освен към прегледите и
изследванията по т. 7.3.1 се провежда изследване
на барофункцията.
7.3.3. За водолази – допълнително се изследва холестерол, триглицериди, билирубин, АСАТ,
АЛАТ, ГГТП, велоергометрия на 3 години, а над
40-годишна възраст – ежегодно и функционално
изследване на дишането.
7.4. По преценка на експертите и за лица над
40 години за вземане на решение по годността за
военнослужещи на плавателна служба могат да се
назначават допълнителни специализирани клинични, параклинични и инструментални изследвания
извън задължителния обем.
7.5. Психологическото изследване на водолазите – парашутисти, преминаващи на годишен преглед,
включва задължително психологично интервю, което
може да бъде допълнено от тестове по преценка на
изследващия. След навършване на 25-годишна възраст освидетелстваните лица минават на разширено
психологическо изследване на всеки 5 години, като
за лица до 35 години се прилагат тестове за оперативни качества, а за над 35 години – личностови
тестове и психологични изследвания.
7.6. Плавателният състав на надводни кораби
и подводничарите се освидетелстват на 12 месеца,
а водолазите – на 6 месеца.
7.7. Извънредно освидетелстване на плавателния
състав се извършва: при промяна на здравословното състояние, при системни неизпълнения на
плавателната служба, при преживени произшествия и психотравми, след проведено болнично или
амбулаторно лечение с продължителност над 10
дни, по искане на командването или по желание
на военнослужещия.
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7.8.Началникът на частта изпраща плавателния
състав на извънредно освидетелстване въз основа
на доклад на лекаря на частта, като се прилагат
и медицинска и командирска характеристика,
писмо-направление от командването и всички
медицински документи, изследвания и епикризи.
7.9. Лицата от плавателния състав, започнали
медицинско освидетелстване, не могат да извършват плавателна дейност до приключване на
изследванията.
7.10. Отговорността за своевременното освидетелстване на плавателния състав се възлага на
командира на частта. Лекарят следи за сроковете
за освидетелстване и докладва на командира.
7.11. ЦВМК при заключение за годност за
морска служба без ограничение или със ограничение взема решение и за предсрочно освидетелстване. Това решение се взема в случаите, когато
е необходимо да се уточни, че продължението на
морската служба не оказва отрицателно влияние
върху здравословното състояние на плавателния
състав, не пречи на безопасността на плаването.
7.12. Лицата от плавателния състав, при които е изтекъл срокът на действие на експертното
решение, не се допускат до плавателна служба
до преминаване на пълен обем освидетелстване
с диагноза, графа и рубрика от МС, протокол и
експертно решение.
7.13. В частите, съединенията и военните училища медицинските книжки на плавателния състав
се съхраняват в медицинската служба.
7.14. За всеки освидетелстван се води здравно
експертно досие, в което се съхраняват протоколите,
характеристиките и други медицински документи.
7.15. Лекарят на частта изготвя обща характеристика на физическото състояние и на
работоспособността за времето след последното
медицинско освидетелстване и данните от лекарското наблюдение за особеностите в здравословното състояние.
7.16. Прекият командир изготвя характеристика
за спецификата на работа, качеството на личността,
мотивацията, допуснатите грешки, изводи за възможността за продължаване на плавателна служба.
8. Специфични изисквания към морските
специалисти:
– за мъже – ръст от 150 см до 192 см; тегло – минимум 50 кг, максимум – в съответствие
с БМИ за съответния ръст;
– за жени – ръст минимум 150 см; тегло – минимално 48 кг.
9. Експертни решения за плавателна служба:
9.1. Годен за .... (изписват се длъжностите) по
графа …… рубрика......…. буква .................. от МС.
9.2. Негоден за .... (изписват се длъжностите)
по графа …… рубрика ......…. буква ........... от МС.
9.3. В забрана за плавателна служба и преосвидетелстване по графа …… рубрика ....................
буква ……от МС за срок от ……. (с цифри и думи).
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Приложение № 17
uъм чл. 29, ал.6Приложение

№ 17
към чл. 29, ал. 6

ПРОТОКОЛ
За годишен профилактичен медицински преглед и оценка на
здравословното състояние за участие в мисии на военнослужещите
№________________/_________________________/
дата на издаване

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени
години
пол
Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

обл.___________________

страна _____________________

Живущ____________________________/__________________________/______________________________________________/________/_________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване
Длъжност,специалност :

Месторабота:

II.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ ПРЕДШЕСТВАЩИЯ ГОДИШЕН
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД: ДЕКЛАРИРАМ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА НЕ
ДА НЕ
ДА
НЕ
Чести ангини
Безсъние
Хемороиди
Сенна хрема
Нервни или психични разстройства
Колапсни състояния
Асма
Често главоболие
Епилепсия
Туберкулоза
Световъртеж, прималяване
Диабет
Пневмония
Черепно-мозъчна травма
Херния
Плеврит
Очни оплаквания
Венерически заболявания
Ревматизъм
Ушни оплаквания
Тропически болести
Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Алергична хрема
Нарушениянауринирането
Болки в областта на сърцето
Привикване към алкохол и медикаменти
Бъбречни смущения
Варикозни вени
Опит за самоубийство
Камъни в бъбреците
Язва
на
стомаха
или
Оплаквания при пътуване в превозно
дванадесетопръстника
средство
Болки в гърба
Жълтеница
Заекване
Ставни проблеми
Жлъчни камъни
Кожни заболявания
Гинеколог
Други заболявания или здравословни
проблеми
Забележка:

Спазен ли е режимът за явяване на медицинския преглед
Декларирам, че моите отговори на поставените въпроси са верни, пълни и точни.

ДА

НЕ

Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в
информацията, съдържаща се в медицинския формуляр е основание за търсене на административно-наказателна отговорност
по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Дата:………………………………… Подпис на военнослужещия:…………………………………………………….
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ІІІ. ЛЕКАР
Анамнеза:
Балнеолечение
РФ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и др.
ІV. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ръст_______см.,

Отпуск поради временна неработоспособност

тегло______кг.,

гръдна обиколка______см.,

ханш

индекс

телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
V. ОБЩ ФИЗИКАЛЕН СТАТУС
Статус
Глава, лице, шия
Нос, синуси, уста, гърло, лигавици
Уши
Очи
Гръден кош, бял дроб
Сърце, ритъм, пулс, шумове, RR
Съдове, съдови шумове
Корем – коремни органи
Ендокринна система
Пикочни и полови органи
Крайници и стави
Гръбначен
стълб
и
гръбна
мускулатура
Кожа – ръбци, особени белези и
лимфни възли
Нервна система
Психика
Гинекологичен статус
Други данни от статуса:

Норма

БМИ,

, татуировки, белези

Патология

Описание на патологичните данни

Лекар

/

/

VІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина: албумин

захар

уробилиноген

седимент

Кръв
Еритроцити

Дата
г.
VІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
ЕКГ:
Дата
/

г.

Изследвал:

/

СУЕ
хемоглобин________
левкоцити
кр. захар
холестерол

Извършил изследването:

/

/

RR с проследяване:
Дата

г.

Изследвал:

/

/

VІІІ. СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Изследвал: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

ІХ. ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Название на болестта, физически и психически недостатъци /на български език/:

Лекар: ________________/_______________
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Приложение № 18
Приложение
№ 18
към чл. 30,
ал. 4

към чл. 30, ал. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за
здравословното състояние на военнослужещия
От …………………………………………………..
……………………………………………………………..
\звание, име, презиме и фамилия\
ДЕКЛАРИРАМ, че за времето от последния годишен
профилактичен медицински преглед проведен на ................................... г.
до настоящия момент не съм боледувал, не съм претърпял хирургична
интервенция, не съм лекувал зъбите и не провеждам медикаментозно
лечение.
*При настъпили промени в здравословното състояние претърпяни хирургични
интервенции и провеждане на медикаментозно лечение и лечение на зъбите
опишете подробно:

Декларирам, че написаното е вярно и точно. Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в информацията, съдържаща
се в декларацията е основание за търсене на административно-наказателна отговорност по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.

Дата:

Подпис:

(

Име, фамилия

)
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Приложение № 19
към чл. 31, ал. 1

ПРОТОКОЛ
За годишен профилактичен медицински преглед и оценка на
здравословното състояние при завръщане от мисии на военнослужещите
№________________/_________________________/
дата на издаване

Заб. Отговорите изписвайте текстуално, а там където има квадратчета зачертавайте с кръстче
I.ПАСПОРТНА ЧАСТ
_________________________________________________________/_________________/_______ЕГН
звание, име, презиме, фамилия, моминско име за жени
години
пол
Роден______/_______/_______
Дата

гр./с/_______________________
месторождение

обл.___________________

страна _____________________

Живущ____________________________/__________________________/______________________________________________/________/_________________
Гр./с/
област
ул.
№
дом.тел.
Притежаващ Л.Карта №_________________/ __________________________/_____________________________/_____________________________
Издадена от
Град
дата на издаване
Длъжност,специалност :

Месторабота:

II.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ ПРЕДШЕСТВАЩИЯ ГОДИШЕН
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД: ДЕКЛАРИРАМ:
Боледували ли сте някоя от посочените болести или нарушения? При “да”обяснете кратко в “Забележка”
ДА НЕ
ДА НЕ
ДА
НЕ
Чести ангини
Безсъние
Хемороиди
Сенна хрема
Нервни или психични разстройства
Колапсни състояния
Асма
Често главоболие
Епилепсия
Туберкулоза
Световъртеж, прималяване
Диабет
Пневмония
Черепно-мозъчна травма
Херния
Плеврит
Очни оплаквания
Венерически заболявания
Ревматизъм
Ушни оплаквания
Тропически болести
Високо кръвно налягане
Сърдечно съдови заболявания
Алергична хрема
Нарушениянауринирането
Болки в областта на сърцето
Привикване към алкохол и медикаменти
Бъбречни смущения
Варикозни вени
Опит за самоубийство
Камъни в бъбреците
Язва
на
стомаха
или
Оплаквания при пътуване в превозно
дванадесетопръстника
средство
Болки в гърба
Жълтеница
Заекване
Ставни проблеми
Жлъчни камъни
Кожни заболявания
Гинеколог
Други заболявания или здравословни
проблеми
Забележка:

Спазен ли е режимът за явяване на медицинския преглед
ДА НЕ
Декларирам, че написаното е вярно и точно. Съзнавам, че всяко невярно сведение или пропуск в информацията, съдържаща се в декларацията е основание
за търсене на административно-наказателна отговорност по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Дата:…………………………………

Подпис на военнослужещия:…………………………………………………….
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ІІІ. ЛЕКАР ИНФЕКЦИОНИСТ
Анамнеза:
Статус:

Лекар

ІV. ЛЕКАР ИНТЕРНИСТ
Анамнеза:

/

/

V. ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ръст_______см.,

тегло______кг.,

гръдна обиколка______см.,

ханш

индекс

телесна конструкция:_________________________________________, цвят на очите
VІ. ОБЩ ФИЗИКАЛЕН СТАТУС
Статус
Н
Патол
Описание на
о
огия
патологични
р
те данни
м
а
Глава, лице, шия
Нос, синуси, уста, гърло, лигавици
Уши
Очи
Гръден кош, бял дроб

, татуировки, белези
Н
о
р
м
а

Патол
огия

Описание на
патологичните
данни

Ендокринна система
Пикочни и полови органи
Крайници и стави
Гръбначен стълб и гръбна мускулатура
Кожа – ръбци, особени белези и лимфни
възли
Нервна система
Психика
Гинекологичен статус*

Сърце, ритъм, пулс, шумове, RR
Съдове, съдови шумове
Корем – коремни органи

/

Лекар

VІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
ЕКГ:
Дата
г.
VІІІ. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

/

Изследвал:

Урина:
Дата

БМИ,

/

/

Кръв
г.

Извършил изследването:

/

/

ІХ. КОНСУЛТАЦИИ

Лекар
/
/
Х. СТОМАТОЛОГ
Анамнеза:____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Статус:
Л-липсва зъб; КН-корен; П-пулпит; М-мост; ПП-подвижна протеза; О-корона,единична;
Г-гангрена; К-кариозен зъб; НИ-неизрасъл зъб; ЗК-зъбен камък; синьо-метал;
Червено- пластмаса;
- местоположение и вид на пломбата;

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

3 4 5 6 7 8

Лигавица:______________, Език_______________, Гингива____________, Кожа__________
Слюнчени жлези____________________, Регионерни лимфни съдове_______________

Захапка:______________________________________, Дъвкателна способност:________________________________________
Наименование на заболяването:

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата:___/___/____

Изследвал: ________________/_______________
Фамилия на лекаря

ХІ. ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Название на болестта, физически и психически недостатъци /на български език/:

Лекар: ________________/_______________

Дата:___/___/____ г.

* Извършва се от специалист гинеколог в лечебните заведения на ВМА.
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Поправка. Министерският съвет прави в Постановление № 32 на Министерския съвет от 2011 г.
за изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване
финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство (ДВ, бр. 15 от 2011 г.) следната техническа поправка:
В § 1, т. 2 в т. 4.3 от таблицата думите „област София“ да се четат „Софийска област“.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВEД № РД-14-13
от 2 март 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна професионална гимназия по икономика – Бургас, изменям Заповед № РД-14-95 от
03.07.2009 г. (ДВ, бр. 56 от 2009 г.), както следва:
1. В т. 1, изречение първо след думите „професионална квалификация“ се добавят думите
„след завършен седми клас и“.
2. В т. 1 се добавя нов текст: „Училището провежда обучение и по професия код 482010 Икономист-информатик от професионално направление
код 482 Приложна информатика, специалност код
4820101 Икономическа информатика, дневна форма на обучение, трета степен на професионална
квалификация, след завършен седми клас и след
завършено основно образование.“
3. В т. 3 след думите „удостоверение за завършен клас“ се добавят думите „свидетелство за
завършено основно образование“.
Министър: С. Игнатов
3432
ЗАПОВEД № РД-14-14
от 8 март 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частно средно общообразователно училище
„Орфей“ – София, изменям Заповед № РД-14-353
от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-77 от 22.06.2009 г.
(ДВ, бр. 51 от 2009 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-61 от 10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от
2010 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Милена Николова Калфова“ се
изменя с „Училището се управлява и представлява
от Маргарита Стефанова Джорева“.
Министър: С. Игнатов
3433
ЗАПОВEД № РД-14-15
от 8 март 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и във връзка

с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна детска градина „Приказка
без край“ – Пловдив, изменям Заповед № РД-1443/26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Ана Тодорова Трендафилова“ се
изменя с „Училището се управлява и представлява
от Неда Димитрова Чибукчиева“.
Министър: С. Игнатов
3434

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
РАЗПОРЕЖДАНЕ № 95А
от 10 март 2011 г.
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) Това разпореждане се прилага за
всички кораби, плаващи под българско знаме по
вътрешните водни пътища, които не притежават
и не поддържат клас от призната класификационна организация.
(2) Разпореждането се прилага и за всички
кораби, плаващи под чуждо знаме, посещаващи
български речни пристанища, на които се извършва монтаж, замяна, преглед, изпитване или
поддържане на корабно оборудване.
(3) Разпореждането не се прилага за военните,
спомагателните военни кораби и корабите на
гранична полиция.
(4) Разпореждането определя и реда и условията
за упълномощаването на лица за извършване на
преглед, монтаж, замяна, изпитване, поддържане
на корпуса, машините, механизмите, електрооборудването и друго оборудване на корабите,
за които се прилага.
Чл. 2. (1) Корабопритежател, експлоатиращ
кораб, плаващ под българско знаме по вътрешните
водни пътища (ВВП), снабдява кораба с оборудване, включително навигационно, противопожарно,
спасително и животоспасяващо оборудване, в
брой, количество и техническо състояние, съответстващи на изискванията на Наредба № 22 от
2008 г. за техническите изисквания към корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ,
бр. 9 от 2009 г.; изм. бр. 30 и 49 от 2009 г.), за
съответния тип кораб.
(2) На всеки кораб, плаващ под българско
знаме по ВВП, противопожарното спасителното
и животоспасяващото оборудване, трябва да бъде
разположено на лесно достъпни места в съответствие с пожарен и авариен план на кораба, одобрен
от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“, където е регистриран корабът.
(3) Корабният корпус, машините и механизмите, корабното оборудване, включително
навигационното оборудване, противопожарното,
спасителното и животоспасяващото оборудване,
машините и механизмите, електрическото оборудване, подемните кранове и механизми, битовите
установки, работещи с втечнен газ, съдовете под
високо налягане и всяко друго оборудване, с
което е снабден корабът, трябва да отговарят на
изискванията на Наредба № 22 от 2008 г.
(4) Корабопритежателят е длъжен да осигури включване и съхранение в документацията
на кораба на проверовъчни листи, процедури
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и писмени доказателства за документиране на
прегледите в съответствие с това разпореждане
съгласно приложението. Документалните записи
трябва да се намират на борда на кораба, над
лежно оформени.
Раздел ІІ
Прегледи, монтаж, замяна, изпитванe и поддър
жане на корабния корпус и корабно оборудване,
включително навигационното оборудване, про
тивопожарното, спасителното и животоспася
ващото оборудване, машините и механизмите,
електрическото оборудване, подемните кранове
и механизми, битовите установки, работещи с
втечнен газ, съдовете под високо налягане и др.
Чл. 3. (1) Преглед, монтаж, замяна, изпитване,
поддържане на навигационното оборудване се извършват при спазване на изискванията на Наредба
№ 22 от 2008 г., Регионално споразумение относно
радиотелефонната служба по вътрешни водни
пътища (Базел 2000) (обн., ДВ, бр. 61 от 2002 г.;
изм., бр. 10 от 2005 г.) и Наредба № 14 от 2004 г.
за оборудването, регистрацията и използването на
радиотелефонната служба в корабоплаването по
вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 89 от 2004 г.).
(2) Сроковете за извършване на прегледите
по този раздел са посочени в приложението към
това разпореждане.
Чл. 4. Преглед, монтаж, замяна, изпитване
и поддържане на навигационното оборудване се
извършват съгласно глава шеста „Рулева рубка“ и
част пета „Изисквания по отношение на монтажа
и условията за изпитване на радиолокационното
оборудване и приборите за указване на скоростта
на завиване, използвани на кораби, плаващи по
вътрешни водни пътища“ на приложение № 2 от
Наредба № 22 от 2008 г.
Чл. 5. (1) Радиотелефонните системи на кораби с рулеви рубки, оборудвани за управление от
едно лице с помощта на радиолокатор, трябва да
отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба
№ 22 от 2008 г.
(2) Преглед на радиотелефонни системи се
извършва при монтаж, замяна, ремонт или текущи изпитвания.
(3) За плаване с помощта на радиолокатор
по ВВП в Общността се разрешава да бъде монтирано само навигационно оборудване, върху
което е положен съответният европейски номер
на одобрение, съгласно изискванията на Наредба
№ 22 от 2008 г.
(4) Монтаж, замяна, ремонт, поддръжка и
изпитване на корабни радиотелефони, радиолокационно оборудване и прибори за указване
скоростта на завиване се извършват от упълномощено от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ лице.
(5) Монтаж, замяна, преглед, както и изпитване
и поддържане на тахометрични устройства като
част от навигационното оборудване на кораб, за
който такова се изисква, се извършват от лица,
упълномощени по реда на раздел ІІІ от това
разпореждане..
(6) За извършения монтаж, замяна, ремонт,
поддръжка и изпитване на навигационно оборудване упълномощеното лице издава сертификат за извършената дейност в три оригинални
екземпляра, от които един за воденото от него
досие, един за кораба, един за дирекция „Морска
администрация“, където е регистриран корабът.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Въз основа на представения сертификат Изпълнителна агенция „Морска администрация“ издава
исканото удостоверение, съответно свидетелство.
Чл. 6. (1) Монтаж, замяна, поддържане и изпитване на противопожарно оборудване включват
всички видове системи за пожароизвестяване, неподвижно монтираните пожарогасителни системи
за защита на жилищни помещения, рулевите руб
ки, пространства за пътници, машинни, котелни
и помпени отделения, преносими пожарогасители
от различен тип и другото противопожарно оборудване съгласно глава девета „Оборудване“ от
Наредба № 22 от 2008 г.
(2) Противопожарното оборудване трябва да
отговаря на изискванията на Наредба № 22 от
2008 г., глава девета, раздел ІІІ, раздел ІV и раздел
V, глава четиринадесета, раздел ХІ, раздел ХІІ и
глава двадесет и трета, раздел VІІ.
(3) Пожароизвестителните системи на кораба
се проверяват в съответствие с Административна
инструкция № 17 „Подходяща пожароизвестителна система“ (приложение № 3а „Административни
инструкции“ към чл. 585 от Наредба № 22 от
2008 г.).
(4) Неподвижно монтираните пожарогасителни системи за защита на жилищни помещения,
рулеви рубки и пространства за пътници трябва
да отговарят на Административна инструкция
№ 9 „Изисквания към автоматичните спринклери за вода под налягане“ (приложение № 3а
„Административни инструкции“ към чл. 585 от
Наредба № 22 от 2008 г.).
(5) Неподвижно монтирани пожарогасителни
системи за защита на машинни, котелни и помпени отделения се изпитват съгласно раздел V от
глава девета от Наредба № 22 от 2008 г.
(6) За извършения монтаж, замяна, ремонт,
поддръжка или изпитване на противопожарно
оборудване упълномощеното лице издава сертификат за извършената дейност в три оригинални
екземпляра, от които един за воденото от него
досие, един за кораба, един за дирекция „Морска
администрация“, където е регистриран корабът.
Чл. 7. (1) Спасителните средства включват
всички корабни лодки, спасителни кръгове, спасителни жилетки, спасителни салове (твърди и
надувни) и други колективни спасителни средства.
Всички спасителни средства трябва да отговарят
на стандартите съгласно Наредба № 22 от 2008 г.
(2) Всички спасителни средства трябва да
бъдат проверявани от упълномощено лице, като
се прилагат инструкциите на производителя.
(3) Спасителните средства трябва да притежават сертификат, издаден от производителя
или лицето, извършило проверката на неговата
годност, който да бъде на борда на кораба.
Чл. 8. (1) Преглед, монтаж, замяна, изпитване
и поддържане на корабни подемни кранове трябва
да се извършват съгласно изискванията на раздел
XI „Подемни корабни кранове“ на глава десета
„Безопасност на работните места“ от Наредба
№ 22 от 2008 г.
(2) Всички корабни подемни кранове подлежат
на преглед съгласно чл. 266, ал. 3 от Наредба № 22
от 2008 г. от упълномощено от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ лице.
(3) За извършения монтаж, замяна, ремонт,
поддръжка или изпитване на подемните кранове
упълномощеното лице издава сертификат за извършената дейност в три оригинални екземпляра,
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от които един за воденото от него досие, един за
кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.
Чл. 9. (1) Прегледите на корпусите на корабите
се извършват за установяване на съответствието
с изискванията на глава втора „Изисквания към
строежа на корабите“ от Наредба № 22 от 2008 г.
(2) Корпусите на кораби, които не превозват
опасни товари, подлежат на преглед от лице,
упълномощено за това по реда на раздел ІІІ.
(3) Прегледите за здравина и надеждност на
конструкцията на корпуса се извършват в съответствие с правилата на упълномощеното лице.
(4) Периодът между два прегледа не може да
бъде по-дълъг от 30 месеца. Валидността на издаден документ от упълномощеното лице не може
да надвишава срока на валидност на корабното
удостоверение на Общността.
Чл. 10. Наблюдение и преглед се извършват
при всякакъв ремонт на корпуса вследствие авария или друга причина и при реконструкция или
замяна елементи на корпуса.
Чл. 11. Преглед на брега (докуване) се извършва на всеки 15 години или при констатиране на
участъци с намалена дебелина от износване на
обшивката с над 30 % от първоначалната дебелина.
Ч л. 12. За вся ко набл юден ие и п реглед
упълномощеното лице съставя удостоверение в
три оригинални екземпляра, от които един за
воденото от него досие, един за кораба, един за
дирекция „Морска администрация“, където е
регистриран корабът.
Чл. 13. (1) Всички кораби, които не превозват
опасни товари, подлежат на преглед и наблюдение
на машините, механизмите и електрооборудването от упълномощено за това от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ лице.
(2) Преглед и наблюдение за състоянието, съответствието на нормите за безопасна и надеждна
експлоатация, спазване на изискуемите стандарти
се извършва при основен или авариен ремонт на
машините, механизмите и електрооборудването на
кораба, при реконструкция или замяна на възли.
(3) Периодът между два прегледа не може да
бъде по-дълъг от 30 месеца, като валидността
на издадения документ от упълномощеното лице
не може да надвишава срока на валидност на
корабното удостоверение на Общността.
(4) За всяко наблюдение и преглед упълномощеното лице съставя удостоверение в три оригинални
екземпляра, от които един за воденото от него
досие, един за кораба, един за дирекция „Морска
администрация“, където е регистриран корабът.
Чл. 14. (1) Преглед, монтаж, замяна, изпитвания и поддържане на битови установки, работещи с втечнен газ, се извършва съгласно раздел
VІІІ „Тестване и атестация на уредби, работещи
с втечнен газ“ на глава тринадесета „Битови
уредби, работещи с втечнен газ“ от Наредба № 22
от 2008 г. и Административна инструкция № 24
„Подходящо оборудване за сигнализиране на
наличието на газ“ (приложение № 3а „Административни инструкции“ към чл. 585 от Наредба
№ 22 от 2008 г.).
(2) Цялото оборудване за сигнализиране на
наличието на газ се монтира от лице, упълномощено по реда на раздел ІІІ, при спазване на изискванията на Административна инструкция № 24.
(3) Упълномощеното лице издава удостоверение
за резултатите от прегледа, подписано от служителя, извършил прегледа, и с означение на място и
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дата на извършване на прегледа. Удостоверението
потвърждава, че всички съоръжения, работещи с
втечнен газ, отговарят на изискванията на Наредба
№ 22 от 2008 г. То се издава в три оригинални
екземпляра, от които един за воденото от него
досие, един за кораба, един за дирекция „Морска
администрация“, където е регистриран корабът.
(4) Удостоверението по ал. 3 е валидно за срок
не по-дълъг от три години. То се подновява само
след нов преглед.
(5) По изключение, когато собственикът на
кораба или негов представител представи обосновано искане, Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да продължи валидността
на удостоверението за не повече от три месеца
без извършване на преглед, което се вписва в
корабното удостоверение на Общността.
Чл. 15. Съдове под налягане, съдържащи хладилни агенти и газове за заваръчно оборудване,
не се считат за част от корабното аварийно-спасително оборудване. Те се заменят и поддържат
при спазване на следните условия:
1. преди приемане на такива съдове на борда екипажът проверява за датата на последния
хидравличен тест, като не трябва да се приемат
бутилки, за които са изминали повече от 5 години
от последния тест;
2. за бутилки, за които са изминали повече
от 5 години от последния хидравличен тест, е
необходимо да се вземат мерки за тяхната размяна
или връщане на брега.
Чл. 16. (1) Не се допуска шумът от кораб да
превишава стойностите, посочени в глава седма,
раздел ІХ от Наредба № 22 от 2008 г.
(2) Прегледи на нивото на шума на кораба се
извършват съгласно Административна инструкция
№ 5 „Измервания на шума“ от лице, упълномощено по реда на раздел ІІІ.
(3) За всяко наблюдение и преглед упълномощеното лице съставя удостоверение в три оригинални
екземпляра, от които един за воденото от него
досие, един за кораба, един за дирекция „Морска
администрация“, където е регистриран корабът.
Раздел ІІІ
Процедура за упълномощаване от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ на лице в съ
ответна област за извършване на преглед, мон
таж, замяна, изпитване, поддържане на корпуса,
машините, механизмите, електрооборудването и
друго оборудване на кораба
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
упълномощава юридическо лице (включително
клон или представителство на чуждестранно
юридическо лице) или лице – експерт в съответна област за извършване на монтаж, замяна,
преглед, изпитване и поддържане на корпус,
машини, електрооборудване и друго оборудване
на кораба, за срок до пет години.
(2) Упълномощаването по ал. 1 може да бъде
оттеглено по всяко време, ако условията, при
които е издадено, се променят или престанат да
се изпълняват.
Чл. 18. (1) Лице, което кандидатства за одобрение от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за една или няколко от дейностите,
посочени в раздел втори, трябва да:
1. представи доказателства, че извършва дейности, като: преглед, монтаж, замяна, изпитване
и поддържане на корпуса и корабно оборудване,
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включително навигационното, противопожарното,
спасителното и животоспасяващото оборудване,
машините и механизмите, електрооборудването,
подемните кранове и механизми, битовите установки, работещи с втечнен газ, съдовете под
високо налягане и др.;
2. има разработени собствени правила, които
се преразглеждат и усъвършенстват и не противоречат на действащите международни стандарти и
договори, по които Република България е страна,
когато извършва преглед на корпуса, преглед,
монтаж, замяна, изпитване и поддържане на
машините, механизмите и електрооборудването
на кораба;
3. използва в работата си необходимото калибровано оборудване, притежаващо европейски
сертификат, когато се изисква такова за изпълнение на дейността;
4. има разработени и прилага за извършване
на преглед собствени проверовъчни листи за
съответния вид преглед, чието съдържание съответства на изискванията на производителя и
на Наредба № 22 от 2008 г.;
5. предостави доказателство за професионалната квалификация, в т. ч. и копия от дипломи,
удостоверения на наетите от него служители и
информация за техните професионални качества,
за допълнителното обучение и преквалификация;
6. представи упълномощаване от производител,
когато за изпълнение на дейността се изисква
такова;
7. декларира, че ще предостави при поискване
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за проверка документацията по извършените прегледи и поддръжка на наблюдаваното
оборудване;
8. разполага с достатъчен технически и експертен състав за дейността, за която кандидатства
да извършва;
9. декларира, че носи отговорност за действията
на наетите от него служители;
10. има поне един офис на територията на
Република България, който да може да взема
решения и действа във всички области във връзка
с извършваната дейност;
11. не се контролира от корабособственици,
корабостроители или други лица и организации,
които имат търговски интерес в областта на проектирането, постройката, оборудването, ремонта,
експлоатацията или застраховането на корабите.
(2) Лицето по ал. 1 подава заявление за одобрение, като посочва за коя дейност или дейности,
посочени в раздел втори, кандидатства. Заявлението се подава до изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
като към него се прилагат документите по ал. 1.
Чл. 19. (1) За извършване на проверка на
заявените обстоятелства по чл. 18, ал. 1 се назначава комисия със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“. За резултатите от проверката
се съставя протокол.
(2) При положително становище на комисията изпълнителният директор издава заповед за
упълномощаване на лицето да извършва заявената
дейност за срок не по-голям от 5 години.
(3) При промяна на обстоятелствата по чл. 18,
ал. 1 лицето информира изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в срок 7 работни дни от настъпването є.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

Чл. 20. Изпълнителният директор отменя
заповедта за упълномощаване:
1. при действия, които застрашават безопасността на корабоплаването и опазването на
околната среда;
2. при промяна на обстоятелствата по чл. 18,
ал. 1, които засягат пряко и правят невъзможно
изпълнението на възложените дейности.
Чл. 21. (1) Комисия, назначена със заповед
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, извършва
проверка на дейността по всяка издадена от него
заповед за упълномощаване най-малко веднъж на
30 месеца или при получена жалба или сигнал.
(2) Комисията проверява обстоятелствата по
чл. 18, ал. 1, начина и качеството на изпълнение
и документиране на дейността, а при жалба или
сигнал се проверяват и конкретните претенции.
(3) За проверката комисията изготвя протокол
с констатации и предложения за коригиращи
мерки и срокове за изпълнение или предложение за отмяна на заповедта за упълномощаване.
Протоколът се съставя в 3 екземпляра – един
за проверяваното лице и два за Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява незабавно Комитета по
чл. 19 от Директива 2006/87/ЕО за всяка издадена заповед за упълномощаване, за нейния срок,
както и за нейната отмяна.
§ 2. (1) При неизпълнение на разпореждането
инспекторите, извършващи преглед и освидетелстване на корабите, не издават или не потвърждават валидността на корабното удостоверение
на Общността.
(2) За неизпълнение на разпореждането на
корабопритежателите и на капитаните на кораби,
плаващи под българско знаме, се налагат административни наказания съгласно глава осемнадесета
от Кодекса на търговското корабоплаване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Това разпореждане се издава на основание
чл. 362 от Кодекса на търговското корабоплаване.
§ 4. На кораб, на който изтича валидността на
корабно удостоверение или корабно удостоверение
на Общността, след преглед на радиолокационното
оборудване и приборите за указване скоростта на
завиване се издава Удостоверение за инсталиране и изпитване, което заменя досега издаваното
„Свидетелство за правилност на монтажа и
годност за работа на радиолокационна станция
и прибор за указване на скоростта на завиване“
съгласно чл. 39 и приложение № 27 от Наредба
№ 5 (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 109 от
2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г.,
бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г.).
§ 5. За корабопритежател на кораб, плаващ
под българско знаме, това разпореждане започва да се прилага преди първото издаване или
потвърждаване на корабното удостоверение на
Общността.
§ 6. Контролът по изпълнение на разпореждането възлагам на главния секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
§ 7. Това разпореждане влиза в сила на 1
юни 2011 г.
Изпълнителен директор: С. Църнаклийски
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Приложение
към чл. 3, ал. 2

1.

2.

3.

4.

5.

екипаж

Изпълнител
овластена организация

пътнически
кораби

Приложно поле

товарни
кораби,
влекачи,
тласкачи

№ по
ред

Вид на средството

Запис

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ
Честота и интервали
на прегледи и проверки
изискване/препоръки
на ИА „МА“

изискване

препоръки

НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
радиолокационно оборудване

Х

Х

С

Х

-

до 10 г.

-

ПУСЗ

Х

Х

С

Х

-

до 10 г.

-

радиотелефонни уредби

Х

Х

С

Х

-

до 10 г.

-

тахометрични устройства

Х

Х

С

Х

-

до 10 г.

-

Пожароизвестителни системи

Х

Х

С/Х

Х

Х

2 г.

1 г. (екипаж)

Водни противопожарни системи.
Пеногасене

Х

Х

С/Х

Х

Х

2 г.

1 г. (екипаж)

Преносими пожарогасители

Х

Х

С/Х

Х

Х

2 г.

1 г. (екипаж)

Стационарни противопожарни системи в жилищни помещения , рулева
рубка и пространства за пътници

Х

Х

С/Х

Х

Х

2 г.

1 г. (екипаж)

Стационарни противопожарни системи в машинни, котелни и помпени
отделения

Х

Х

С/Х

Х

Х

2 г.

1 г. (екипаж)

корабни лодки

Х

Х

С/Х

-

Х

указа- 1 г. (екипаж)
ние на
производител

спасителни кръгове

Х

Х

С/Х

-

Х

указа- 1 г. (екипаж)
ние на
производител

спасителни жилетки

Х

Х

С/Х

-

Х

указа- 1 г. (екипаж)
ние на
производител

спасителни салове (твърди и надувни)

Х

Х

С/Х

-

Х

указа- 1 г. (екипаж)
ние на
производител

колективни спасителни средства

Х

Х

С/Х

-

Х

указа- 1 г. (екипаж)
ние на
производител

Експолатационна годност

Х

Х

С/Х

Х

Х

12 м

6 м (екипаж)

Изпитвания

Х

Х

С/Х

Х

Х

12 м

6 м (екипаж)

ПРОТИВОПОЖ АРНО ОБОРУДВАНЕ

СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА

КОРАБНИ ПОДЕМНИ КРАНОВЕ

КОРПУС

С Т Р. 8 3

екипаж

Изпълнител

овластена организация

Приложно поле

пътнически
кораби

Вид на средството

ВЕСТНИК
Запис

ДЪРЖАВЕН

товарни
кораби,
влекачи,
тласкачи

№ по
ред

БРОЙ 25

Честота и интервали
на прегледи и проверки
изискване/препоръки
на ИА „МА“

изискване

препоръки

Конструкция

Х

Х

С

Х

-

2,5 г.

-

Остатъчна дебелина на обшивки

Х

Х

С

Х

-

5 г.

-

Корабни двигатели

Х

Х

С/Х

Х

Х

2,5 г.

инструкции
на производителя
(екипаж)

Корабни механизми

Х

Х

С/Х

Х

Х

2,5 г.

инструкции
на производителя
(екипаж)

Корабни системи

Х

Х

С/Х

Х

Х

2,5 г.

инструкции
на производителя
(екипаж)

Корабни устройства

Х

Х

С/Х

Х

Х

2,5 г.

инструкции
на производителя
(екипаж)

Ел. оборудване

Х

Х

С/Х

Х

Х

2,5 г.

инструкции
на производителя
(екипаж)

7.

УС Т А НОВК И , РА Б О Т Е Щ И С
ВТЕЧНЕН ГАЗ

Х

Х

С/Х

Х

Х

3 г.

1 м (екипаж)

8.

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

Х

Х

С

Х

Х

5 г.

-

9.

НИВО НА ШУМ
Външен шум

Х

Х

С

Х

Х

НРЗ

-

Шум в жилищни помещения

Х

Х

С

Х

Х

НРЗ

-

Шум в машинно, котелно, помпено
отделение

Х

Х

С

Х

Х

НРЗ

-

6.

МАШИНИ, МЕХАНИЗМИ И ЕЛ.
ОБОРУДВАНЕ

Легенда:
С – сертификат
Х – изисква се
НРЗ – ново строителство, реконструкция, замяна
3408
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 27
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 127, ал. 6 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобрява общ устройствен план на Община
Благоевград, както следва:
1. ОУП на Община Благоевград М 1 : 25 000.
2. Фрагмент от ОУП за Благоевград М 1 : 10 000,
с който са определени границите на Зона „център“, както следва: територията между бул. Св.
Д. Солунски, ул. Марица, ул. Ив. Михайлов, ул.
П-к К. Чамишки, ул. Славянска, ул. Митрополит
Борис, ул. Хр. Силянов, кв. Вароша, ул. Н. Вап
царов, ул. П-к Дрангов, ул. Чаталджа, ул. 14-ти
полк и река Бистрица.
3. ОУП на Община Благоевград – опорен план
М 1 : 25 000.
4. ОУП на Община Благоевград – схема – комуникационно-транспортна мрежа М 1 : 30 000.
5. Община Благоевград – ОУП – схема на
недвижимото културно наследство (културноисторическо наследство) М 1 : 35 000.
6. Фрагмент от опорен план на Благоевград
М 1 : 10 000.
7. Община Благоевград – ОУП – схема – екология М 1 : 25 000.
8. Община Благоевград – ОУП – схема – ландшафт М 1 : 25 000.
9. Община Благоевград – ОУП – схема – селищна мрежа М 1 : 25 000.
10. ОУП на Община Благоевград – схема за
видове рекреационни зони за отдих М 1 : 30 000.
11. Община Благоевград – ОУП – схема техническа инфраструктура М 1 : 25 000.
12. Община Благоевград – ОУП – схема – хидрогеология М 1 : 25 000.
13. ОУП на Община Благоевград – схема на
бонитетната категория на земеделските земи М
1 : 50 000.
14. Община Благоевград – схема на собствеността М 1 : 60 000.
15. ОУП на Община Благоевград – текстова
част.
16. Екологична оценка на ОУП на Община
Благоевград.
17. Устройствена зона Смф и Ок за имот с
идентификатор 04279.93.1 в м. Рибарниците по
КК на Благоевград.
18. Устройствена зона Ок за територията покрай р. Бистрица, м. Бачиново, Благоевград, със
следните корекции:
„Зона за паркове, градини и озеленяване“,
касаеща целия Хидропарк Струма-север, да стане
„Смесена многофункционална зона“ – имотите,
попадащи в кадастрални райони с № 78, 79, 131,
154 и 155 от кадастралната карта на Благоевград,
ЕКАТТЕ 04279.
Да се разшири „Ж илищноустройствената
зона – с малка височина“ в местността Баларбаши и да обхване имотите в кадастрален район
66 (имоти от 1 до 18) по кадастралната карта на
Благоевград.
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За следните имоти по плана на КВС с. Еленово – имоти 5, 6 и 34 от масив 38 да станат
„Жилищноустройствена зона с малка височина“,
както са и останалите имоти от същия масив № 38.
Дава съгласие кметът на Община Благоевград
да възложи ново зониране на земеделски земи, за
които има изключително големи инвестиционни
намерения за строителство, след предварително
съгласуване с Общинския съвет – Благоевград,
и Министерството на земеделието и храните.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ решението,
с което е одобрен общият устройствен план на
Община Благоевград, не подлежи на обжалване.
Председател: К. Хаджигаев
3453

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-75
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
със Заповед № 363 от 13.12.2010 г. на областния
управител на област Пазарджик (ДВ, бр. 6 от
2010 г.) за одобряване на план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени
на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР
ЗСПЗЗ, нареждам:
Допълвам в диспозитива на Заповед № 363 от
13.12.2010 г. в списъка на ПИ за м. Узун Драгасия
и ПИ № 012123, който имот представлява неразделна част от обхвата и площта на изработвания
и процедиран план по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за
землището на гр. Пещера.
Жалби срещу заповедта могат да се подават
от заинтересованите лица чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Д. Баксанов
3380

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1685
от 23 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 49 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 253021 в местността Дърварски път,
землище с. Алино, община Самоков, собственост
на Надка Георгиева Гамалова, за изграждане
на вилна сграда при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
За председател: Г. Големинов
3383
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 961
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Външен водопровод за водоснабдяването на ПИ
№ 0192, отреден за ПСОВ в землище на с. Равна
гора, община Созопол, област Бургас“, и с трасе
и сервитути, предвидено да премине в земеделски
поземлени имоти, както следва: поземлени имоти
с № 00080, 42001, 00075 и 00084, като достига до
имот № 000192. Подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид в
графичната част към предложението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
3454

Председател: Кр. Германова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1069
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.532.131 от кадастралната карта извън
урбанизираните територии в землището на гр.
Стара Загора – собственост на „Недим“ – ООД,
Стара Загора, представлявано от Веселин Иванов
Чертоянов, ЕИК 833156922. С плана за застрояване в имота се установява устройствен зона – Пп
(за производствени, складови, административни,
търговски и обслужващи сгради и съоръжения),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 15 м; максимална плътност
на застрояване – 50 % – 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване – 1 – 2,5;
минимална озеленена площ – 20 % – 40 %; начин
на застрояване – свободно, за изграждане на
обект: „Склад за строителни материали“.
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.
3455

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1070
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот 008003 с идентификационен № 68850.8.3 от кадастралната карта
извън урбанизираните територии в местността
Дъбрава, землище гр. Стара Загора – собственост на Жеко Монев Желев от гр. Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм (за жилищни нужди),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коеф.
на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“.
Проектът се намира в сградата на общината – ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
3456

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1071
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.47.4 от кадастралната карта
извън урбанизираните територии в местността
Каймака, землище гр. Стара Загора – собственост на Красимир Дончев Райчев от гр. Стара
Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни
нужди), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“.
Проектът се намира в сградата на общината – ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
3457

Председател Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1072
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.532.974 от кадастралната карта
извън урбанизираните територии в землището
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на гр. Стара Загора – собственост на Иван Тонев
Ханджаров и Господин Тодоров Господинов от гр.
Стара Загора. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Сж,об (смесена
за жилищни нужди и обществено обслужващи
дейности), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда и обекти с обществено обслужващо предназначение“.
Проектът се намира в сградата на общината – ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
3458
РЕШЕНИЕ № 1073
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – изграж дане на ново електропроводно
отклонение 20 kV и изграждане на нов БКТП
за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 051014, местност Айваза, землище с.
Богомилово, община Стара Загора, минаващо
през поземлени имоти с кадастрални № 000127,
000686 и 000506 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост; поземлен
имот с кадастрален № 000125 – представляващ път
ІІ клас от републиканската пътна мрежа – собственост на държавата.
Проектът се намира в сградата на общината – ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
3459

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 712
от 7 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 77195.99.16
по кадастралната карта на гр. Хасково (местност
Караямач) и определя предназначение „За регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци“ при
следните показатели на застрояване:
1. Площ на ХИ
№ 77195.99.16

– 141311 м 2

2. Коефициент на използваемост на територията
на площадката:
– депониране
– 0,90;
– временно съхранение и – 0,80;
предварително третиране
– рециклиране
– 0,85.
3. Плътност на застрояване:
– депониране
– 80 %;
– временно съхранение и – 70 %;
предварително третиране
– рециклиране
– 70 %.
4. Интензивност на застрояване – Кинт:
– депониране
- – временно съхранение и – 1,8;
предварително третиране
– рециклиране
– 2,4.
5. Озеленяване:
– депониране

10 % от незастроената площ + 50 %
от рекултивираната
– временно съхранение
площ на депото;
и предварително трети- – 25 %;
ране
– рециклиране
– 25 %.
Застрояването в имота представлява „Съоръжение за третиране на отпадъци“ – стационарно
или преместваемо техническо съоръжение, включително свързаните с него обслужваща инфраструктура и спомагателни и обслужващи сгради,
строителни съоръжения и преместваеми обекти.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
3468

Председател: Д. Делчев

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 686
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и 9 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ през 2010 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.
3384

Председател: Г. Георгиев
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ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 05
от 11 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Никола
Козлево, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за преминаване (ПП) за „Трасе на
подземни кабели, свързващи 13 ветрогенератора
в землищата на с. Ружица и с. Никола Козлево,
община Никола Козлево, с подстанция в с. Лятно, община Каолиново“, изготвен от „Ружица
Уинд“ – ООД.
3381

Председател: Ф. Насъф

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 16
от 14 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3
ЗПСК, чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – с. Черноочене, реши:
І. Приема решение за одобряване на пазарни
оценки и за продажба чрез публичен търг с начални цени за търга – по оценка на лицензиран
оценител, на обособени търговски обекти, тип
„ЛОК“ в УПИ ІІ-15, кв. 15 в с. Черноочене (актувани с Акт за частна общинска собственост
№ 491 от 24.08.2009 г.), както следва:
– ЛОК № 2 – „Клуб на инвалида“, застроена
площ на сградата – 44,60 м 2 , застроена площ на
площадка – 8,40 м 2 , право на строеж – 53 м 2 , с
начална тръжна цена 16 400 лв.;
– ЛОК № 3 – „Магазин за строителни материали“, застроена площ на сградата – 61,30 м 2 ,
застроена площ на площадка – 23,50 м 2 , право на
строеж – 84,80 м2, с начална тръжна цена 23 600 лв.;
– ЛОК № 5 – „Магазин за хранителни стоки“,
застроена площ на сградата – 45,30 м 2 , застроена
площ на площадка – 8,90 м 2 , право на строеж – 54,20 м 2 , с начална тръжна цена 16 700 лв.
ІІ. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Начин на плащане – в брой, в касата на
общината или по банков път в СИБанк, клон,
Кърджали: IBAN: BG04BUIB7897320614309, BIC:
BUIBBGSF.
2. Срок на плащане – до 14 дни от датата на
връчване на заповедта на спечелилия търга.
3. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор.
5. Тръжната документация ще се продава в
Информационния център на общинската администрация до 40-ия календарен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Цената на тръжната документация е 50 лв.
7. Депозитът за участие е в размер 10 % от
началната тръжна цена и ще се внася в касата
или в набирателната сметка на общината в
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СИБанк, клон Кърджали, в сроковете за подаване на предложенията, както следва: IBAN:
ВG21BUIB78973306143003,BIC: BUIBBGSF.
8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 42-рия календарен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
9. Огледи на обектите за приватизация да се
извършват в срок до датата на провеждане на
търга всеки работен ден от 9 до 16 ч.
10. Търгът да се проведе на 45-ия календарен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 10 ч. в салона на читалището в с. Черноочене.
11. При неизлъчване на купувачи или непродажба на някой общински недвижим имот повторен
търг ще се проведе след изтичане на 45-ия ден от
провеждането на първия търг, а всеки следващ
ще се провежда след изтичане на 50-ия ден от
провеждането на предходния търг при същите
първоначални цени и условия.
12. Паричните постъпления от приватизацията
ще се отчетат съгласно изискванията на чл. 10
ЗПСК.
13. Възлага на кмета на общината да организира
и провежда търговете, да определи спечелилия
търга участник и да сключи приватизационния
договор за покупко-продажба с него.
3452

Председател: Б. Газиюмер

20 0. – Диспашорското бюро при Българ
ската търговско-промишлена палата, София,
на основание чл. 302, ал. 3 КТК, чл. 5, ал. 3 от
Наредба № 11 от 1975 г. на Министерството на
транспорта и Министерството на правосъдието
за установяване на щети от аварии при търговското корабоплаване и чл. 31 от Правилника за
организацията и дейността на Диспашорското
бюро при Българската търговско-промишлена
палата обявява, че е издадено постановление
№ 171 от 10 март 2011 г., с което се признава наличие на акт за обща авария по време на рейса
на м/к „Бетълджойс“, рейс Лом – Енц, декември
2010 г. Постановлението може да бъде оспорено
от страните в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез доброволен арбитраж съгласно чл. 302, ал. 3 КТК,
ако такъв е уговорен между страните.
3415

СЪДИЛИЩА
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„ОЕТ – Обединени енергийни търговци“ – ООД,
Казанлък, на Методиката за компенсиране на
разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложените
им задължения към обществото за изкупуване
на електрическа енергия по преференциални
цени от възобновяеми енергийни източници и
от високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия, изменена
с протоколно Решение № 94 от 25.06.2010 г. на
ДКЕВР, издадена от Държавната комисия за
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енергийно и водно регулиране, по което е образувано адм. д. № 10325/2010 по описа на Върховния
административен съд.
3474
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 АПК обявява, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
Бургас на приетото по т. 7 от дневния ред и
отразено в протокол № 45 от 28.01.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Сунгурларе, решение, с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и
в съответствие с чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал. 2, 3 и
4 ЗМДТ е определен размер на такса за битови
отпадъци за 2011 г., с изменения, подробно описани в таблица, неразделна част от решението, по
повод на което е образувано адм. д. № 427/2011 г.
3393
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 1075 по описа
за 2011 г. на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 23 състав, насрочено за 11.04.2011 г.
в 9,30 ч., по жалба на Лучия Димитрова АчковаЛозанова срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на
Столичния общински съвет, с което са одобрени: 1.
план за регулация на м. Студентски град в граници:
улица от о. т. 214 – о.т. 11 до о.т. 94б; улица от о.т.
94б – о.т. 73ж – о.т. 658 – о.т. 653 – о.т. 575 – о.т.
576а – о.т. 562 до о.т. 515; улица о.т. 515 – о.т.
512 – о.т. 507 – о.т. 505а до о.т. 465; улица от о.т.
465 – о.т. 405 – о.т. 13г – о.т. 43а – о.т. 47а – о.т.
176 – о.т. 24б – о.т. 166а – о.т. 172 – о.т. 171 – о.т.
63 – о.т. 26 до о.т. 214, по червените и сините
линии, цифри, текст и с корекциите по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения към решението проект; и
2. план за застрояване на м. Студентски град в
същите граници (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) в частта
му, засягаща ПИ пл. № 2421, 2422, 2423, 3401, 3402,
3403, 3404, кад. лист 621 и 622. Заинтересуваните
лица могат да поискат да бъдат конституирани
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване.
3435
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Стара Загора със Заповед
№ РД-09-105 от 11.02.2011 г., с която оспорва като
незаконосъобразен чл. 27, ал. 1 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Павел баня, приета с Решение № 596
от 15.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Павел
баня, по което е образувано адм. д. № 105/2011 по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 12.05.2011 г. от 9,30 ч.
3436
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание
на „Бина“ – ООД, с ЕИК 831812655, със седалище
и адрес на управление, София, Зона Б-5, бл. 9,
вх. А, ап. 48, по т. д. № 1516/2010, търговско отделение, VІ-13 състав, да се явят в заседание на
13.04.2011 г. в 11 ч. по т. д. № 1516/2010 на СГС,
VІ-13 състав, образувано по иск на „Бина“ – ООД,
и „Колора“ – АД, за отмяна на решенията на първото събрание на кредиторите на „Бина“ – ООД,
по т. д. № 1469/2009, проведено на 15.05.2010 г.
Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша 2, Съдебна палата.
3475
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Софийският градски съд, адм. отделение, АО,
ІІІ-в състав, призовава Мара Тошева Търнева с
последен адрес София, ж. к. Младост 4, блок 411,
вх. 6, ет. 2, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 08.06.2011 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна по адм. д. № 433/2007, заведено
от Строителна компания „Маринко“ – ООД,
Маргарита А. Стоянова, Евгения А. Ангелова,
Петрунка Й. Иванова, Спас Б. Манолов. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.)
3391
Асеновградският районен съд, II гр. състав,
призовава Минка Йорданова Колева с последен
адрес гр. Твърдица, ул. Княз Борис I № 101А,
и Георги Митков Куцев с последен адрес Асеновград, ул. Капитан Райчо 25, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 29.04.2011 г. в 9,30 ч.
като заинтересовани страни по гр.д. № 1307/2010,
заведено от Районна прокуратура – Асеновград,
на основание чл. 149, ал. 5 във връзка с чл. 147,
ал. 2 АПК, по чл. 13, ал. 6 ЗВСГЗГФ. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
3392
Варненският районен съд, 10 гр. състав, призовава Валентин Василев Велев с последен адрес
гр. Несебър, област Бургас, ул. Зорница 11, ет. 3,
ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
като ответник по гр. д. № 9909/2007 по описа на
Варненския районен съд, 10 състав, насрочено за
30.05.2011 г. в 11 ч., заведено от Венета Панайотова Николова по иск с правно основание чл. 97
ГПК (отм.). Ответникът следва да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3390
Районният съд – Велики Преслав, III състав,
съобщава, че е образувано гр.д. № 453/2010 по
иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, заведен от Надка Иванова Йоздемир срещу Ридван
Йоздемир, роден на 10.06.1979 г., гражданин на
Република Турция, с последен известен адрес гр.
Велики Преслав, ул. Беласица 15, сега с неизвестен
адрес, който като ответник в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по реда
на чл. 131 ГПК, след като се запознае с исковата
молба, приложенията към нея и определението
на съда по чл. 131, ал. 1 ГПК, които се намират
в деловодството на съда, като е длъжен да посочи лице в седалището на ВПРС, на което да
се връчват съобщенията – съдебен адресат или
пълномощник по делото в Република България,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3083
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 1668 по описа за 2010 г. по предявено на
30.09.2010 г. мотивирано искане на Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, със седалище София, с правно основание по чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
и 2, чл. 9 ЗОПДИППД срещу Никола Костов
Костов и Йорданка Тодорова Костова, и двамата
от Бургас, за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 464 423,70 лв.:
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На основание чл. 10 във връка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Никола Костов Костов и Йорданка
Тодорова Костова:
– дворно място 970 кв. м, образуващо имот
№ 116, за който е отреден парцел 1-116 в кв. 21,
съдържащ целия 680 кв. м, от които 30 кв. м се
предават по регулация, при граници: улица, парцел
У-116, парцел Ш-117, по плана на с. Черни връх,
област Бургас, и 320 кв. м извън регулация, ведно
с построената в парцел 1-116 масивна жилищна
сграда заедно с втори жилищен етаж, изграден с
надстрояване на същестуващата сграда, придобит
от Никола Костов Костов с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 18, том 4,
д. № 912 от 7.02.1997 г. на АВ – Бургас, и с нотариален акт за собственост на недвижим имот № 67,
том 7, д. № 1611 от 14.03.2005 г. на АВ – Бургас;
– л е к а в т о м о б и л м а р к а и м о д е л „С и троен Ксара Пикасо 2.0 Х ДИ“, рег. № 4092
КН, рама № YF7CHRHYB38944254, двигател
№ R H Y10DYGZ026489, дата на първа регистрация – 21.02.2001 г., придобит с договор от
13.10.2008 г.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Никола Костов Костов и Йордан
ка Тодорова Костова, като сумите са по пазарни
стойности към момента на отчуждаване:
– сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 105,
том 39 от 7.11.2005 г. на АВ – Бургас, в размер
47 100 лв.;
– сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 189,
том 29 от 21.08.2006 г. на АВ – Бургас, в размер
96 000 лв.;
– сумата от продажбата на лек автобомил, марка
„Сеат“, модел „Ибиза“ с рег. № А 2597 АМ, рама
№ VSS021A000D118185, двигател № 021C10009631090,
цвят – тъмносин, в размер 2500 лв.;
– сумата от подажбата на лек автомобил, марка
„Опел“, модел „Астра“ с рег. № А 1966 ВА, рама
№ VOL000058R51172557, двигател № C16SE02Z82661,
цвят – тъмносин, в размер 4500 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Рено“, модел „19“ с рег. № А 1352 ВК, рама
№ VF1B53A0512092688, двигател № E7JP700D4128,
цвят – син металик, в размер 3500 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2105“ с рег. № А 0145 АА, рама
№ ХТА210510Н0875532, двигател № 21019535265,
цвят – светлокафяв, в размер 62,60 лв.;
– сумата от подажбата на лек автомобил, марка
„Форд“, модел „Фиеста“ с рег. № А 1649 АХ, рама
№ WFOBXXGAFBBP53578, двигател № ВР53578,
цвят – син, в размер 3200 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
„Пежо“ модел „405“ с рег. № А 3971 АН рама
№ VF315ВВD270053910, двигател № СТЗН011318,
цвят – червен, в размер 4500 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил, марка „ВАЗ“ модел „2105“ с рег. № А 4054 АВ, рама
№ ХТА210500F0673984, двигател № 21058143986,
цвят – кремав, в размер 3950 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „ВАЗ“, модел „2101“ с рег. № А 6847 АА,
рама № 21011688261, двигател № 21011854292,
цвят – бордо, в размер 62,40 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Алфа Ромео“, модел „33“ с рег. № А

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

7098 А А, рама № ZAR905A2005222850, двигател № AR301480040747, цвят – червен, в размер
96,65 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил,
марка „Алфа Ромео“, модел „33“ с рег. № А
3979 Т, рама № Z A R905A 30 05428246, двигател № AR305500015161, цвят – червен в размер
104,45 лв.
На основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Йорданка Тодорова Костова:
– недвижим имот в Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 34: апартамент № 8 на ет. 4 – четвърти
жилищен, със застроена площ 79,77 кв. м, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс,
баня – WC, коридор и две открити тераси с обща
площ 7,48 кв. м, при граници: изток – външен
зид, запад – апартамент № 7, север – ул. Иван
Шишман, юг – двор, ведно с изба № 3 с площ 10,17
кв. м, при граници: изток – изба № 4, запад – изба
№ 2, север – ул. Иван Шишман, юг – коридор, както и 8,448 % или 12,10 ид.ч. кв. м от общите части
на сградата и 8,448 %, равняващи се на 99,35 ид.ч.
кв. м от правото на строеж върху терена, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ У1-7596
с площ 377 кв. м, в който се намира построената
масивна четириетажна жилищна сграда със сутерен, партер, четири жилищни и два терасовидни
етажа в кв. 57, бивш парцел VI в бивш кв. 274 по
плана на ж.к. Възраждане – Бургас, при граници
на парцела: север – ул. Иван Шишман, юг – УПИ
УИ-7597, изток – ул. Гладстон, запад – УПИ У-7598,
за продажна цена на обекта – със степен на завършеност 63 %; самостоятелният обект с идентификатор 07079.614.363.1.7 съгласно схема № 1382
от 15.01.2010 г. на АГКК се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.614.363; съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 07079.614.363.1.8, под обекта – 07079.614.363.1.5, над обекта – 07079.614.363.1.9,
придобит от Йорданка Тодорова Костова с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 124, том 38, д. № 9261 от 6.10.2006 г. на
Службата по вписванията – Бургас;
– недвижим имот в изградената в груб вид
пететажна жилищна сграда в Бургас, в долуописания парцел, представляващ: самостоятелен обект
в сграда – магазин в партерния етаж, с площ
19,27 кв. м, при граници: изток – външен зид, запад – лекарски кабинет, север – гараж и лекарски
кабинет, юг – външен зид, отгоре – апартаменти
№ 1 и 2, отдолу – складови помещения № 3 и 4;
ведно с прилежащите му 3,968 % ид. части от
общите части на сградата, равняващи се на 4,23
кв. м ид. части и същият процент от правото
на строеж върху терена – парцелът, в който е
изградена сградата, представляващ УПИ VII, кв.
10 по плана на ж.к. Братя Миладинови, Бургас,
с площ 233 кв. м, при граници: изток – УПИ
VI, запад – УПИ VIII, север – УПИ IV, юг – ул.
Камчия; самостоятелният обект с идентификатор 07079.619.111.1.24 се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.619.111; съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – 07079.619.111.1.23, под
обекта – няма, над обекта – 07079.619.111.1.13,
ведно с подобренията, извършени в имота след
закупуването му, придобит от Йорданка Тодорова
Костова с нотариален акт за покупко-продажба
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на недвижим имот № 112, том 33, д. № 8265 от
16.08.2007 г. на Службата по вписванията – Бургас;
– наличната сума по безсрочен влог в левове
№ BG 23 BUIB 7899 4099 3820 00 в „СИБанк“ – АД,
с титуляр Йорданка Тодорова Костова;
– наличната сума ведно с лихвите по безсрочен
влог във валута № BG 05 BUIB 7899 4499 3820 00,
открита в „СИБанк“ – АД, с титуляр Йорданка
Тодорова Костова;
– наличната сума ведно с лихвите по депозитна
сметка в левове № BG 16 BUIB 7899 2099 3820 00,
открита в „СИБанк“ – АД, с титуляр Йорданка
Тодорова Костова;
– наличната сума ведно с лихвите по разплащателна сметка в левове № BG 06BUIN 7855
1080236613, открита в „Алианц България“ – АД,
с титуляр Йорданка Тодорова Костова;
– наличната сума ведно с лихвите по спестовна
сметка № USD IBAN BG13BPBI 7937 4199754001,
открита в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД,
с титуляр Йорданка Тодорова Костова.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Никола
Костов Костов:
– наличната сума по безсрочен влог в левове
№ BG 83 BUIB 7899 4012 5795 00, открита в „СИБанк“ – АД, с титуляр Никола Костов Костов;
– наличната сума ведно с лихвите по безсрочен
влог във валута № BG 65 BUIB 7899 4412 5795
00, открита в „СИБанк“ – АД, с титуляр Никола
Костов Костов;
– наличната сума ведно с лихвите по разплащателна сметка № 14143319, открита в „Банка
ДСК“ – АД, София, с титуляр Никола Костов
Костов;
– наличната сума ведно с лихвите по срочен
депозит № 16432504, отрита в „Банка ДСК“ – АД,
София, с титуляр Никола Костов Костов;
– наличната сума ведно с лихвите по банкова
сметка № BG 94 UBBS 7823 1025210813, открита
в „ОББ“ – АД, София, с титуляр Никола Костов
Костов;
– наличната сума ведно с лихвите по банкова
сметка № BG 80 UBBS 8002 1069795813, открита
в „ОББ“ – АД, София, с титуляр Никола Костов
Костов;
– наличната сума ведно с лихвите по банкова
сметка № BG 23 UBBS 8002 4412524412, открита
в „ОББ“ – АД, София, с титуляр Никола Костов
Костов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 4.07.2011 г. от 9,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите лица, които претендират самостоятелни права върху описаното имущество
или върху отделни имуществени права от него,
могат да встъпят в образуваното под горния номер дело, като предявят съответните искове пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция.
3439
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 32/2011 г. със страни: Комисия
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Стоян Кушлев, с адрес за призоваване: Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая
202, против: Слави Априлов Димитров, лично
и в качеството му на ЕТ „Априлов – Слави Априлов“, ЕИК 107021165, с постоянен и настоящ
адрес Габрово, кв. Славовци 2; Веска Минкова
Димитрова, с постоянен и настоящ адрес Габрово,
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кв. Славовци 2; Аделина Славова Димитрова с
постоянен адрес Габрово, кв. Славовци 2, чрез
Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова, с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД и с искане за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 319 833 лв.
От Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– дв.пл. № 485-а по плана на кв. Велчевци, гр.
Габрово, съдържащо 1130 кв.м, при граници: от
две страни – път; дв.пл. № 486 на Кольо Петков
Савчев; дв.пл. № 485 на Тотю Проданов Новаков, заедно с построените в него полумасивна
едноетажна жилищна сграда, застроена върху
75 кв.м, обособяваща едно жилище, паянтова
сушина върху 54 кв.м и друга паянтова сушина
върху 15 кв.м, придобит от Слави Априлов Димитров с нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 122, том IV, дело № 1052/1993, вписан в
СВ – Габрово с вх.рег. № 1054 на парт.кн. том
190, стр. 242; пазарната стойност на имота към
м. февруари 2011 г. е 15 000 лв.;
– дворно място в околовръстния полигон на
с. Славовци, община Габрово, с площ 1150 кв.м,
при граници за дворното място: Слави Априлов
Димитров; Дончо Пенчев Тотев и от две страни – път, придобит от Слави Априлов Димитров
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35, том I, дело № 132/1999, вписан
в СВ – Габрово, вх.рег. № 143/09.02.1999 г., акт
№ 78, том I, д. № 88/1999 г.; пазарната стойност
на имота към м. февруари 2011 г. е 15 206,50 лв.;
– пристройка и надстройка на ателие за дърворезба и обособяване на жилище, намиращи се в
поземлени имоти № 485 и 485„а“ по плана на кв.
Славовци, Габрово, с инвеститор: Слави Априлов
Димитров, узаконени с акт за узаконяване № 31
от 04.10.2002 г. на Община Габрово по преписка
за узакояване вх.№ 94-M-1651 oт 12.11.1999 г. и
въведени в експлоатация с разрешение за ползване
№ 1 от 24.01.2003 г. на РДНСК – сектор Габрово;
пазарната стойност на строеж: „Пристройка и
надстройка на ателие за дърворезба и обособяване на жилище“ в поземлени имоти № 485 и
485 „а“ по плана на кв. Славовци, Габрово, към
м. февруари 2011 г. е 220 000 лв.;
– имот № 037027 – пасище, мера, в местността „Орницата“, землището на Гачевци, община
Габрово, десета категория, с площ 1,111 дка при
граници (съседи) по документ за собственост:
имот № 037024 – пасище, мера, на наследници
на Рада Стефанова Гъдева, имот № 037023 – пасище, мера, на наследници на Начо Проданов
Новаков, имот № 109010 – широколистна гора,
на наследници на Пенчо Милчев Шанов, имот
№ 037028 – пасище, мера, на наследници на
Никола Бонев Балабанов, и имот № 000603 – населено място, на Община Габрово, придобит от
Слави Априлов Димитров с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 3, том
II, дело № 173/2005 г., вписан в СВ – Габрово,
вх.рег. № 2046 от 21.06.2005 г., акт № 120, том
VII, дело № 1579, представляващ поземлен имот с
идентификатор 14218.253.72 по КККР на Габрово,
одобрен със Заповед № РД-18-50 от 31.08.2007 г.,
в м. Орницата, с площ 853 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване – пасище, съгласно скица
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на поземлен имот № 7546 от 20.12.2010 г. на
СГКК – Габрово. Пазарната стойност на имота
към февруари 2011 г. е 388,85 лв.;
– имот № 041214 – пасище, мера, в м. Чехлеви ливади, землището на гр. Габрово, община
Габрово, десета категория, с площ 3,400 дка, при
граници и съседи по документ за собственост:
имот № 041121 – пасище с храсти – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ; имот № 041177 – пасище, мера – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 000213 – полски път на Община Габрово, и имот № 000458 – дере, на Община
Габрово, придобит от Слави Априлов Димитров
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 10, том II, дело № 152/2006, вписан
в СВ – Габрово, вх.рег. № 1349 от 09.05.2006 г.,
акт № 171, том IV, дело № 1002, представляващ
поземлен имот с идентификатор 14218.128.606 по
КККР на гр. Габрово, одобрен със Заповед № РД18-50 от 31.08.2007 г., в м. Чехлеви ливади, с площ
3 400 кв.м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване – пасище,
съгласно скица на поземлен имот № 7544 от
20.12.2010 г. на СГКК – Габрово; пазарната стойност на имота към февруари 2011 г. е 1020 лв.;
– имот № 041216 – пасище, мера, в м. Чехлеви ливади, землището на гр. Габрово, община
Габрово, десета категория, с площ 1,875 дка, при
граници и съседи по документ за собственост:
имот № 041217 – пасище, мера – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, имот № 000458 – дере на Община Габрово,
имот № 000213 – полски път на Община Габрово,
имот № 041218 – пасище, мера – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, и имот № 041208 – храсти, на наследници
на Андрея Кънев Андреев, придобит от Слави
Априлов Димитров с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 10, том II, дело
№ 152/2006, вписан в СВ – Габрово, вх.рег. № 1349
от 09.05.2006 г., акт № 171, том IV, дело № 1002,
представляващ поземлен имот с идентификатор
14218.128.610 по КККР на Габрово, одобрен със
Заповед № РД-18-50 от 31.08.2007 г., в м. Чехлеви
ливади, с площ 1876 кв.м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване – пасище, съгласно скица на поземлен
имот № 7545 от 20.12.2010 г. на СГКК – Габрово;
пазарната стойност на имота към февруари 2011 г.
е 562,50 лв.;
– поземлен имот кадаст ра лен номер
№ 14218.269.251 по кадастралната карта на Габрово
на площ 7177 кв.м с адрес м. Жижините, с трайно предназначение – горска, и начин на трайно
ползване – широколистна гора, стар идентификатор – поземлен имот № 156008, кв. 99034 по
плана на гр. Габрово, при граници: поземлен
имот кадастрален номер № 14218.269.250 – широколистна гора; поземлен имот кадастрален номер
№ 14218.269.12 – пасище, на наследници на Иван
Иванов Ненов, поземлен имот кадастрален номер
№ 14218.269.10 – ливада, на наследници на Недко
Иванов Дянков, поземлен имот кадастрален номер
№ 14218.269.252 – широколистна гора, поземлен
имот кадастрален номер № 14218.286.17 – пасище на Христо Петков Венков, поземлен имот
кадастрален номер № 14218.269.6 – ливада, на
наследници на Христо Станев Бърдарев, поземлен
имот кадастрален номер № 14218.269.19 – пасище,
на наследници на Иван Ненов Колев, придобит
от Слави Априлов Димитров с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 132, том
II, дело № 313/2008 г., вписан в СВ – Габрово, вх.
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рег. № 2342 от 11.07.2008 г., акт № 59, том VIII,
дело № 1942; пазарната стойност на имота към
февруари 2011 г. е 3947,35 лв.;
– товарен автомобил марка и модел „ЗИЛ
131“ с рег. № ЕВ3431АВ, рама № 847026, двигател № 365350, цвят: масленозелен, дата на първа
регистрация – 01.01.1969 г.; пазарната стойност
към февруари 2011 г. е 850 лв.;
– лек а вт омоби л марк а и модел „Тойо та Ланд Круизер“ с рег. № ЕВ2164АК, рама
№ JT1V0LJ7009006001, двигател № 2L0837139, цвят:
сив, дата на първа регистрация – 22.07.1996 г.; пазарната стойност към февруари 2011 г. е 9500 лв.;
– лек автомобил марка и модел „Мерцедес 280 ГЕ“
с рег. № ЕВ5760АН, рама № WDB46023227049657,
двигател № 11098822023596, цвят: светлосив, дата
на първа регистрация – 05.01.1988 г.; пазарната
стойност към февруари 2011 г. е 9000 лв.;
– лек автомобил марка и модел „Хонда ЦР В“
с рег.№ ЕВ1630АС, рама № JHLRD1750XC228893,
двигател № B20Z11022663, цвят: бордо металик,
дата на първа регистрация – 16.08.1999 г.; пазарната стойност към февруари 2011 г. е 7500 лв.
От Аделина Славова Димитрова чрез законния
є представител Веска Минкова Димитрова на ос
нование чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– лек автомобил марка и модел „Ягуар С ТИП“
с рег. № ЕВ4289АС, рама № SAJAC02E8YFL71230,
двигател № 062802360FC, цвят: тъмносив металик,
дата на първа регистрация – 26.04.2000 г.; пазарната стойност към февруари 2011 г. е 12 000 лв.
От Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата 1800 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова от продажбата на товарен автомобил
марка и модел „ГАЗ 66“ с рег. № ЕВ5475В;
– сумата 975 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Рено 5“ с рег. № ЕВ7764А;
– сумата 4500 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Хонда Сивик“ с рег. № ЕВ4473А;
– сумата 8500 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова от продажбата на лек автомобил марка и модел „Киа Спортидж“ с рег. № ЕВ5741АВ;
– сумата 9000 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Мерцедес Спринтер“ с рег. № ЕВ3914АК;
– сумата 82,80 лв., представляващи левовата
равностойност по пазарни цени на полученото
от Слави Априлов Димитров и Веска Минкова
Димитрова от продажбата на ремарке за товарен
автомобил (неизвестна марка), рег. № ЕВ0119ЕТ.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото
заседание за разглеждане на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 08.07.2011 г. от 10 ч.
3396
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Кюстендилският окръжен съд, гражданска
колегия, 3 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПД ИППД уведомява заинтересованите страни,
че има образувано гр. д. № 154/2011, гражданска
колегия, 3 състав, с насрочено открито съдебно
заседание на 07.07.2011 г. от 12,30 ч. в Съдебната
палата в гр. Кюстендил. Делото е образувано на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД по искане вх.
№ 1234 от 24.02.2011 г. от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
с БУЛСТАТ 131463734 чрез председателя – Стоян
Кушлев, с адрес за призоваване: Благоевград, пл.
Георги Измирлиев 9, срещу следните лица: Валери Драганов Ненов, Мая Райчова Ненова, Рая
Валериева Ненова – тримата с посочен постоянен
и настоящ адрес Кюстендил, ул. Раковски 24,
ет. 5, ап. 21, Ели Йорданова Лазова с постоянен
и настоящ адрес Кюстендил, ул. Бузлуджа 95, вх.
Б, ап. 54, и Галя Велинова Георгиева с постоянен
и настоящ адрес Кюстендил, ул. Раковски 24,
ет. 5, ап. 22, за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност
473 258,10 лв., както следва:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Валери Драганов Ненов и Мая
Райчова Ненова:
– автобус марка „Мицубиши“, модел „Роса“, с
ДК № КН 0362 Н, рама № BC432E03089, двигател
№ 4G54JY0587, цвят „бял“, дата на първоначална
регистрация 10.11.1992 г., дата на пререгистрация – 27.11.1997 г.;
– лек автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“
с ДК № КН 1206 АА, рама № ZFA16000002101611,
двигател № 160A10466828241, цвят „син“, с дата
на първоначална регистрация 15.09.1988 г. , дата
на промяна – 15.04.1993 г.;
– лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„1500“, с ДК № КН 2567 В, рама № 2342047243,
двигател № 43995, цвят „бял“, дата на първоначална регистрация 04.01.1982 г., дата на промяна – 27.01.1993 г.
– лек автомобил марка „Мерцедес“, мод е л „ 6 0 0 С Е Л “, с Д К № К Н 2 2 0 0 А Р,
р а м а № W D B 1 4 0 0 5 7 1 A 0 2 9 8 61 , д в и г а т е л
№ 12098012005794, цвят „черен металик“, с дата
на първоначална регистрация 05.11.1993 г., дата
на промяна – 15.09.2006 г.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Мая Райчова Ненова:
– сумата 123,76 лв. по сметка № BG 06 ACBP
75272050506112 в ТБ „УниКредит булбанк“ – АД,
с титуляр Мая Райчова Ненова;
– сумата 4,83 лв. по сметка № BG 64 UNCR
96600011960113 в ТБ „УниКредит булбанк“ – АД,
с титуляр Мая Райчова Ненова;
– сумата 132 050 лв. от продажбата на 13 205
дружествени дяла от по 10 лв. всеки един от тях
от капитала на „Пионер“ – ЕООД, с договор за
прехвърляне на дружествен дял от Валери Драганов Ненов на Мая Райчова Ненова от 02.03.2000 г.
и с договор за покупко-продажба на дружествени
дялове от Мая Райчова Ненова на Маргарита
Славчова Илиева от 07.05.2003 г.;
– сумата 233 800 лв. от продажбата на 23 380
дружествени дяла от по 10 лв. всеки един от тях
от капитала на „Осогово 95“ – ЕООД, с договор
за прехвърляне на дружествен дял от Валери
Драганов Ненов на Мая Райчова Ненова от
06.04.2000 г. и с договор за покупко-продажба на
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дружествени дялове от Мая Райчова Ненова на
Данчо Драганов Ненов – брат на проверяваното
лице, от 27.10.2005 г.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 и
чл. 7, т. 2, предл. 1, 2, 3 и 4 ЗОПДИППД от Ва
лери Драганов Ненов, Мая Райчова Ненова и Ели
Йорданова Лазова:
– апартамент № 22 на ет. V, в жил. блок
3 – ПК, построен върху УПИ-V, в кв. 72 по плана на гр. Кюстендил, ул. Раковски 24, целият с
площ 80 кв. м, ведно с избено помещение № 17
с площ 4 кв. м, както и 1,432 % ид. части от
общите части на сградата и правото на строеж
върху имота, при съседи на апартамента: дворно
място; апартамент № 23; апартамент № 21; стълбищна клетка и съседи на мазето: мазе № 16; мазе
№ 18; коридор, отчужден със сделка, сключена
от Валери Драганов Ненов и съпругата му Мая
Райчова Ненова в качеството на прехвърлители,
обективирана в нотариален акт № 24, т. ІІІ, рег.
№ 2719, н.д. № 377 от 06.04.2007 г., и вх. рег. № 1417
от 06.04.2007 г. с акт № 56, т. 6, на Службата по
вписванията при РС – Кюстендил, с купувач Галя
Велинова Георгиева.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОП
ДИППД от Рая Валериева Ненова:
– сумата 96,51 лв. по спестовен влог № 3218706,
открит на 15.09.1992 г. в Банка „ДСК“ – ЕАД,
РЦ – Благоевград, ФЦ – Кюстендил, с титуляр
Рая Валериева Ненова.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 и
чл. 7, т. 2, предл. 1, 2, 3 и 4 ЗОПДИППД от Рая
Валериева Ненова и Галя Велинова Георгиева:
– апартамент № 26, на ет. VІ, в жил. блок
3 – ПК, построен в УПИ V, в кв. 72 по плана на
гр. Кюстендил, ул. Раковски 24, целият с площ 57
кв. м, състоящ се от стая, кухня, хол и баня, ведно
с мазе № 36, с площ 3 кв. м, както и 1,188 % ид.
части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху терена, при съседи на апартамента:
от юг – дворно място; от север – асансьор; апартамент № 25 и апартамент № 27, отдолу – апартамент № 21, отгоре – апартамент № 31, при съседи
на мазето: от изток – коридор, от запад – дворно
място, от юг – мазе № 35, от север – мазе № 37,
отчужден от Рая Валериева Ненова със сделка,
обективирана в нотариален акт № 23, т. ІІІ, рег.
№ 2717, н.д. № 376 от 06.04.2007 г., и с дв. вх. рег.
№ 1416 от 06.04.2007 г., като акт № 49, т. 6 на
Службата по вписванията при РС – Кюстендил,
с купувач по сделката Галя Велинова Георгиева.
При условията на евентуалност е предявен иск
за сумата 40 500 лв., представляваща полученото
по сделките, извършени от Валери Драганов Ненов,
Мая Райчова Ненова и Рая Валериева Ненова с
нотариален акт № 24, т. ІІІ, рег. № 2719, н.д. № 377
от 06.04.2007 г. и вх. рег. № 1417 от 06.04.2007 г. с
акт № 56, т. 6 на Службата по вписванията при
РС – Кюстендил, и с нотариален акт № 23, т. ІІІ,
рег. № 2717, н.д. № 376 от 06.04.2007 г., и с дв. вх.
рег. № 1416 от 06.04.2007 г., като акт № 49, т. 6 на
Службата по вписванията при РС – Кюстендил.
Заинтересованите лица могат в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да предявят своите претенции
върху имуществото.
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Кюстендилският окръжен съд, гражданска
колегия, 1 състав, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д.
№ 863/2010, гражданско отделение, 1 състав, въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност срещу Тодор Иванов Георгиев
и Цветалина Тодорова Георгиева, и двамата с пос
тоянен адрес Дупница, ул. Родопи 29, и срещу ЕТ
„Цветалина Тодорова – Баланс“, с ЕИК 12312249,
със седалище и адрес на управление Дупница, ул.
Родопи 29, което е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 21.06.2011 г. от 10,30 ч. в
Съдебната палата на Кюстендил. Дава 30-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, притежавано от
Тодор Иванов Георгиев и Цветалина Тодорова
Георгиева, и двамата с постоянен адрес Дупница,
ул. Родопи 29, и ЕТ „Цветалина Тодорова – Баланс“, с ЕИК 12312249, както следва:
От Тодор Иванов Георгиев и Цветалина Тодо
рова Георгиева:
– дворно място, съставляващо им. планосн.
№ 1480, с площ 217 кв. м, за който имот заедно
с им. планосн. № 1477 и им. планосн. № 1478 е
отреден общ УПИ-XXІІІ в кв. 82 по регулационния план на гр. Дупница, област Кюстендил,
утвърден със заповед № 979 от 28.06.1993 г., с
урегулирано пространство за целия парцел от
454 кв. м, при съседи за парцела: от две страни – улици с осови точки 2188 – 2187 и 2187 – 2181,
УПИ парцел XXІV, планосн. № 1476, УПИ парцел
XXІІ, планосн. № 1481, по нотариален акт, а по
кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена
със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
изменена със Заповед № КД-14-10-1 от 15.01.2007 г.,
представлява поземлен имот с идентификационен № 68789.607.234, намиращ се в Дупница, с
административен адрес ул. Раковски 1, с площ
по кадастралната карта 197 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),
при съседи по кадастрална карта: имот идентификационен № 68789.607.235, собственост на Вечо
Хр. Велев, Милка Христова Велева-Димова: имот
идентификационен № 68789.607.254, собственост
на Божидар Георгиев Лозански: за второстепенна
улица имот идентификационен № 68789.607.333,
собственост на Община Дупница: имот идентификационен № 68789.607.279, собственост на
наследниците на Борис Димитров Михалков: за
второстепенна улица имот идентификационен
№ 68789.607.147, собственост на Община Дупница,
придобит от Тодор Иванов Георгиев и Цветалина Тодорова Георгиева с нотариален акт № 128,
том І, рег. № 1065, дело № 94 от 2.05.2007 г. за
покупко-продажба на недвижим имот;
– недвижими имоти, индивидуализирани като:
обектите, които са изградени, съгласно отстъпеното право на строеж в сграда на основното
застрояване с жилищно предназначение, намираща се в поземлен имот с идентификационен
№ 68789.607.234 съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56 от
30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с административен адрес гр. Дупница, ул. Раков
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ски 1, с площ по кадастралната карта на имота
197 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), стар идентификатор кв.
82, УПИ-ХХІІІ-1480, при съседи по кадастрална
карта: имот с идентификационен № 68789.607.279;
имот с идентификационен № 68789.607.147, имот с
идентификационен № 68789.607.333, имот с идентификационен № 68789.607.259, имот с идентификационен № 68789.607.254, сграда на основното
застрояване с жилищно предназначение, след
построяване на сградата до степен на завършеност
„груб строеж“, с извършена шпакловка и монтирана дограма, с поставени ВиК и електрическа
инсталация на тапа и завършени общи части на
сградата, следните обекти:
На кота – 2,70 м:
– склад № 2 към магазин № 2 със ЗП 21,47
кв. м;
– склад № 3 към магазин № 3 със ЗП 21,81
кв. м;
– мазе № 4 със ЗП 10,35 кв. м;
– мазе № 5 със ЗП 10,35 кв. м.
На кота ±0.00:
– магазин № 2 със ЗП 47,55 кв. м;
– магазин № 3 със ЗП 47,11 кв. м.
Втори етаж на кота +3.32 м:
– апартамент № 1 със ЗП 43,16 кв. м;
– апартамент № 2 със ЗП 65,50 кв. м;
– офисна група № 3 със ЗП 37,68 кв. м, състояща се от три самостоятелни офиса;
– жилище – апартамент със застроена площ
61 кв. м, състоящ се от дневна с трапезария и
кухненски бокс, спалня, баня със санитарен възел, входно антре и две тераси, което жилище
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница, област Кюстендил,
одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г.
на изпълнителния директор на АГКК, е с идентификатор 68789.18.485.4.5, с административен
адрес: гр. Дупница, ул. Ференка 3а, вх. 1, ет. 2,
ап. 5 – при съседи на апартамента: на същия
етаж – обект с идентификатор 68789.18.485.4.4 и
обект с идентификатор 68789.18.485.4.6; под обекта – обект с идентификатор 68789.18.485.4.2; над
обекта – обект с идентификатор 68789.18.485.4.8,
ведно с избено помещение № 6 с полезна площ
6 кв. м, при съседи на мазето: мазе № 5; мазе
№ 7, коридор и улица, ведно с обект с идентификатор 68789.18.485.4.15, с предназначение
„гараж в сграда“ със застроена площ 13 кв. м,
при съседи: на същия етаж – обект с идентификатор 68789.18.485.4.16 и обект с идентификатор
68789.18.485.4.14, ведно с обект с идентификатор
68789.18.485.4.16, с предназначение „гараж в сграда“,
със застроена площ 13 кв. м, при съседи: на същия
етаж – обект с идентификатор 68789.18.485.4.15,
обект с идентификатор 68789.18.485.4.17 и обект с
идентификатор 68789.18.485.4.14, ведно със 7 кв.
м от общите части на сградата, в която се намират обектите и която е обект с идентификатор
68789.18.485.4, ведно с 22/367 кв. м идеални части
от имота, върху който е построена сградата, с
начин на трайно предназначение на имота „урбанизирана“, с начин на трайно ползване „ниско
застрояване – до 10 м“, при граници и съседи
на имота съгласно кадастралната карта: имот с
идентификатор 68789.18.12; имот с идентификатор
68789.18.7; имот с идентификатор 68789.18.17; имот
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с идентификатор 68789.18.16; имот с идентификатор 68789.18.15; имот с идентификатор 68789.18.8;
имот с идентификатор 68789.18.13, придобит от
Цветалина Тодорова Георгиева в режим на СИО
с нотариален акт № 198, т. ІІ, рег. № 5183, дело
№ 364 от 24.11.2008 г. за покупко-продажба на
недвижим имот;
– празно дворно място, образувано от два
имота с планосн. № 215, с площ 1200 кв. м и
планосн. № 215а, с площ 418 кв. м, за които е
отреден общ (парцел) УПИ VІІІ, в кв. 30 по плана
на с. Мадара, община Шумен, одобрен със Заповед
№ 54 от 1990 г., при граници на имота: улица с
о.т. 137-151, УПИ VІ-214; УПИ ІІІ-214; УПИ ІІ-558;
УПИ ХІ-217; УПИ ХІІ-217а; УПИ Х-218 и УПИ
ІХ-360, придобит от Цветалина Тодорова Георгиева в режим на СИО с нотариален акт № 64,
том ІV, рег. № 14606, дело № 578 от 28.08.2007 г.
за покупко-продажба на недвижим имот;
– сумата от продажбата на 1/2 идеална част
от недвижим имот с нотариален акт № 3, т. ІІ,
рег. № 3847, д. № 185 от 30.09.2010 г. за покупкопродажба на недвижим имот на нотариус с район
на действие РСД, в размер 1000 лв.;
– сумата от продажбата на 1/2 идеална част
от недвижим имот с нотариален акт № 167, т.
ІІ, рег. № 4479, дело № 308 от 9.04.2008 г. за покупко-продажба на недвижим имот на нотариус
с район на действие ШРС, в размер 3187,10 лв.;
– су мата от прода жбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Поло“, с ДК
№ КН 9911 АК, с двигател № 3F113765, рама
№ WVWZZZ80ZPY063836, дата на първоначална
регистрация 16.11.1992 г., в размер 1300 лв.
От Тодор Иванов Георгиев:
– сумата 52 023,35 лв. по банкова сметка
№ IBAN BG 18 IABG 74904400390301, при „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр Тодор
Иванов Георгиев;
– 25 дружествени дяла от по 100 лв. всеки
от тях от капитала на „Атера“ – ООД, с ЕИК
175143383, вписано в регистъра на търговските
дружества при СГС, с решение № 1 от 8.09.2006 г.
по ф.д. № 9853/2006, със седалище и адрес на управление: София, район „Красно село“, п.к. 1680,
бул. България 60в, ет. 2, офис 4, в размер 2500 лв.;
– сумата 2500 лв. от продажбата на 25 дружествени дяла от по 100 лв. всеки от тях от капитала
на „Ауто 1 – Дупница“ – ООД, с ЕИК 109596289,
вписано в регистъра на търговските дружества
при КОС, с решение № 519 от 8.05.2006 г. по
ф.д. № 273/2006 по описа на КОС, със седалище
и адрес на управление: Дупница, ул. Родопи 29,
съгласно договор за продажба на дружествени
дялове от 28.09.2010 г.
От Цветалина Тодорова Георгиева, лично и в
качеството є на ЕТ „Цветалина Тодорова – Баланс“:
– сумата 802,08 лв. по банкова сметка № BG
36 PIR B 73852713022397 при „Банка Пиреос
България“ – А Д, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеж дане на иска до
окончателното плащане с титуляр Цветалина
Тодорова Георгиева;
– сумата 13 426,83 лв. по банкова сметка
№ IBAN BG 60 RZBB 91551087413515 от „Райфайзенбанк България“ – АД, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане, с титуляр ЕТ „Цветалина
Тодорова – Баланс“ с ЕИК 12312249.
3526
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 5281/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стиив“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 485, вх. 4, ет. 5, ап. 73, и с
предмет на дейност: монтаж и поддръжка на
хладилна, телевизионна и климатична техника,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, покупка 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 и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Иван Събев Кундеров.
10176
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 5282/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Прометеум“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Хан Крум 40, ет. 3, и с предмет на дейност: проектиране и монтаж на всички видове метални
конструкции и съоръжения, производство на тел
и телени изделия, производство на нестандартни
машинни възли и детайли, заготовка на арматура
и метални изделия за внедряване в строителството,
мениджмънт, маркетинг, рекламни, туристически,
информационни и програмни услуги, експорт,
импорт и реекспорт на стоки, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
транспортни, спедиторски, комисионни и складови сделки. Дружеството е с капитал 5100 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Тодор Георгиев Петков и Красимир Димитров
Воденичаров заедно и поотделно.
10177
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 5283/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лимитид едишън“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Хан Крум 41, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, търговия с цигари и
спиртни напитки, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с
интелектуална собственост, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Стоян Пенчев Пирев.
10178
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 5285/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Гари“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 79, вх. Б, ет. 2, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, автосервиз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строителни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Бейбутян Гарик.
10179
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 920/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Интелиджънт партнърс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Лукашов 10,
офис 306, с предмет на дейност: дизайнерски и
креативни услуги, услуги в областта на печата и
предпечатната подготовка, преводачески услуги,
консултантски услуги в областта на публичните
комуникации, организиране на събития, уеббазирани услуги (разработка, дизайн, поддръжка), правни услуги, консултации в областта на
стопанското управление, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, покупка или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, маркетингови, рекламни, информационни, програмни и
други услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Параскева Михайлова Цветкова
и Милена Пламенова Цветкова и се управлява и
представлява от Параскева Михайлова Цветкова.
10908
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 200/97 за „Тойгер“ – ООД, Добрич: заличава като управител Красимир Стоянов Николов;
вписва като управител Евгений Иванов Филипов.
10089
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 207/2002 за „Европиг – 56“ – ООД: заличава като съдружници Бояна Георгиева Маринова
и Милен Цветанов Бошняков; допълва предмета
на дейност с „покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство“; вписва изменен дружествен
договор.
10090
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 810/96 за „Бизнес груп – МСМ“ – ООД: заличава като съдружник Иван Петров Койнов; вписва
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дружеството като „Бизнес груп – МСМ“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала и управител
Теменуга Димитрова Станкова; вписва учредителен акт на дружеството.
10091
Добричкият окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 47, ал. 1 ЗК с решение № 45 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 500/93 вписа заличаване на
ЗКПУ „Нов живот“, с. Свобода, община Добрич.
10092
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 513/98 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Перла – Д“ – АД, гр.
Генерал Тошево.
10093
Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 50 от 7.І.2008 г. регистрира по ф.д. № 1717/93
прехвърляне на търговското предприятие на
ЕТ „Юпитер – V – Живко Атанасов“, Добрич,
представляван от Живко Желков Атанасов, на
„Юпитер – В“ – ООД, Добрич, представлявано
от Живко Желков Атанасов.
10094
Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение
№ 3020 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1905/93 вписа
прекратяването и обявяването в ликвидация
на ЗК „Младост“, с. Конаре, община Генерал
Тошево, със срок на ликвидация 2 месеца и
ликвидационна комисия в състав: Минко Иванов Минков, Любима Кирова Ангелова и Тодор
Иванов Генчев.
10095
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 747/2004 за „Брас“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 50 000 лв., от
които към датата на регистрация на промяната
са внесени 70 %, или 31 500 лв., а останалата част
от капитала ще бъде довнесена в срок 2 години;
вписва нов адрес на управление – Добрич, ул.
Любен Каравелов 4, вх. А, ет. 5, ап. 10; вписва
актуализиран дружествен договор.
10096
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 339/2006 за „Фарин“ – АД, Добрич: вписва
изменен устав на дружеството.
10097
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 219/2007 за „Павлов и Георгиев“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Галин
Георгиев Георгиев; вписва като съдружник и
управител Даниел Панчев Павлов; вписва промяна във фирмата на дружеството на „Павлови
билдингс“ – ООД; вписва изменен дружествен
договор; дружеството ще се представлява и управлява от управителите Панчо Йорданов Павлов
и Даниел Панчев Павлов заедно и поотделно.
10098
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ вписа по ф.д. № 783/2005 прекратяването и
обявяването в ликвидация на „Фарин – секюрити – 05“ – ООД, Добрич, със срок на ликвидация 1
година и с ликвидатор Валериян Василев Николов.
10099
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 3493/92 за „Спарг“ – ООД: вписва нов
адрес на управление – Добрич, бул. Трети март
47; вписва актуализиран дружествен договор към
4.VІ.2007 г.
10100
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 451/2004 за „Сонита“ – ООД: заличава като
съдружник, управител и представляващ Георги
Димитров Георгиев; вписва като съдружник, управител и представляващ Владимир Божидаров
Георгиев; вписва изменен дружествен договор.
10101
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ вписа по ф.д. № 65/2007 прекратяването и
обявяването в ликвидация на „Ксения“ – ЕООД,
Добрич, със срок на ликвидация 1 месец и с
ликвидатор Алла Павловна Козерицкая.
10102
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 126/95 за „Тропик“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Георги Стоянов Белчев;
вписва като съдружник Калинка Илиева Андонова; заличава като съдружник Валентина Манева
Ботева; вписва изменен дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Ивелин Петков Андонов.
10103
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 754/2006 за „Слънце – 03“ – ЕООД: вписва
като съдружник, управител и представляващ Радка
Маринова Андреева; заличава като управител и
представляващ Десислава Атанасова Иванова;
вписва промяна във фирмата на дружеството от
„Слънце – 03“ – ЕООД, на „Слънце – 03“ – ООД;
вписва актуален дружествен договор на съдружниците в дружеството.
10197
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 605/2003 за „Шампиньон“ – ООД: заличава като съдружник Георги Маринов Георгиев;
вписва „Инвест м ън т г ру п“ – Е А Д, Добри ч,
представлявано от Гено Петров Генов като едноличен собственик на капитала; заличава като
управител Ирена Кирилова Димитрова; вписва
като управител Елица Желева Младенова; вписва
промяна във фирмата на дружеството от „Шампиньон“ – ООД, на „Шампиньон“ – ЕООД.
10198
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 661/2005 за „НДН Бак“ – ООД: заличава
като съдружник Николай Добрев Жилков; вписва
дружеството като „НДН Бак“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Дафлорн“ – ООД,
представлявано от управителя Никола Георгиев
Александров; дружеството ще се управлява и
представлява от Никола Георгиев Александров;
вписва учредителен акт на дружеството.
10199
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1253/2005 за „Ритъм инженеринг“ – ООД:
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вписва като прокурист на дружеството Петър
Станев Петров, който ще управлява и представлява дружеството самостоятелно; вписва
изменен дружествен договор на съдружниците
в дружеството.
10200
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 87 от
21.І.2008 г. по ф.д. № 46/2008 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БСК“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, бул. 25 септември 32, с
предмет на дейност: консултации, продажба и
поддръжка на компютърни системи, уебдизайн,
структурно окабеляване и др., внос-износ, посредническа и рекламна дейност, покупко-продажба
и всички други дейности и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Боян Тошков Тодоров, който го
управлява и представлява.
10201
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 23 от
7.І.2008 г. по ф.д. № 22/2008 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ес Пи Ес имоти“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, ул. Вежен 21, с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, агентство,
посредничество и представителство при сделки
с недвижими имоти и др., покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия с промишлени и хранителни стоки,
селскостопански продукти, магазинерство, хотелиерство, туристически услуги, ресторантьорство,
увеселителни заведения, транспортна дейност,
импорт и експорт, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни и сделки
с интелектуална собственост, стоков контрол,
лизинг, маркетинг, интернет услуги, издателска и
печатарска дейност, оказионна и антикварна търговия, изпитване и внедряване на нови технологии
и средства, прогнози, сигнализация, лабораторен
анализ и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Дияна Кирилова Кателиева и Рада
Георгиева Кателиева и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10202
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 77 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 42/2008 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Бучакови“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Каварна, ул. Хаджи Димитър 87, с
предмет на дейност: строителство на сгради и
строително-монтажни дейности, производство
на стоки с цел продажба, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, посреднически услуги при
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване на недвижими
имоти под наем, комисионна, спедиторска или
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складова дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина по море и суша, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност,
информационна и импресарска дейност, сделки
с интелектуална собственост, счетоводни услуги
и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството и
всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Милю Илиев Бучаков и Ибрам Мурад Ибриям
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10203
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 72 от
9.І.2008 г. по ф.д. № 40/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Компютър трабълшутърс – Доб
рич“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Димитър Списаревски 2, и с предмет
на дейност: продажба и сервиз на компютърни
системи, конфигурации, софтуер и хардуер, проучване и строителство и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Румен Енчев Раданов,
Симеон Георгиев Колчев и Пламен Димитров
Георгиев и се управлява и представлява от Пламен Димитров Георгиев.
10204
Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 80 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 43/2008 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Ремер – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Волга 56, вх. А, ет. 7, ап. 21, и с предмет на
дейност: строителна дейност, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, продажба на стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност
с всички стоки, разрешени със закон, бартерни
сделки, селскостопанска дейност, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност на
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, превозна и туристическа дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, покупко-продажба, ремонт и поддръжка на МПС, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, производство и търговия с растителна и животинска продукция (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква това). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Михаил Добрев Николов и Румен
Петров Райков и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
10205
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 73 от
14.І.2008 г. по ф.д. № 41/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ралица – 92“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Карапелит,
ул. Втора 11, и с предмет на дейност: производство
и реализация на непреработена и преработена
растителна и животинска продукция, услуги със
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селскостопанска техника, вътрешна и външна
търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, финансови операции с движими
и недвижими имоти, вкл. покупко-продажба на
същите, всички други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Петър Георгиев
Петров, който го управлява и представлява.
10206
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1229 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 756/93 вписа заличаването
на „Мертекс юг“ – ООД, Кърджали.
10007
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1254 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1859/92 вписа
прехвърляне чрез продажба на предприятие с
фирма ЕТ „Бекир – Тунджер Емин“ на едноличния
търговец Тунджер Бекир Емин като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Еврострой – Т“ – ЕООД.
10017
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 289/95 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Перелик – Пламен
Радойков“, Лом, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Интеринвест“ – ЕООД, Враца (рег. по ф.д. № 903/2007 на
Врачанския окръжен съд).
10104
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.І.2008 г. по ф.д. № 1879/92 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Димитър Димит
ров – Дамс – Д и м и т рови“, Беркови ца, кат о
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Дамс“ – ЕООД, Берковица (рег.
по ф.д. № 647/2007).
10105
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 299/2001 вписа промяна
за „Монтангусс“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление на дружеството от Монтана, ул.
Княз Александър Батенберг 26, ет. 1, на Монтана,
ж.к. Младост, бл. 24, вх. А, ет. 3, ап. 9.
10106
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 299/2001 вписа промени
за „Монтангусс“ – ООД: вписва прехвърляне на
дялове съгласно нотариално заверен договор от
3.ХІІ.2007 г.: „Берг холдинг“ – ООД, Германия,
представлявано от уравителя Рудолф Хайнц
Колгрюбер, прехвърля 13 дяла от капитала на
дружеството с номинална стойност 100 лв. всеки
един на „Берг България“ – ЕООД, София, представлявано от управителя Венелин Здравков Васев;
заличава като съдружник в дружеството „Берг холдинг“ – ООД, Германия; вписва новия съдружник
в дружеството „Берг България“ – ЕООД, София;
допуска прилагане на нов дружествен договор.
10107
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Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 616/2007 вписа промени за
„Соларни системи 2007“ – ЕООД, Монтана: вписва
промяна в наименованието на дружеството от
„Соларни системи 2007“ на „Монтерен“; допуска
прилагането на нов учредителен акт.
10108
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 223/2007 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Марианна Димитрова“ – Монтана (рег. по ф.д. № 385/98), като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Марианна“ – ЕООД, Монтана.
10109
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.І.2008 г. по ф.д. № 684/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Образцова аптека Монтана“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Цар
Борис ІІІ № 11, и с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Нели
Христова Илиева.
10110
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 645/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Перфекта“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 2, ет. 5,
ап. 15, и с предмет на дейност: производство
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, покупка
на ценни книжа с цел продажба, хотелиерска,
туристическа дейност, организиране на туристически екскурзии в страната и в чужбина, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност
и предоставяне на услуги с чужд или наемен труд,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия със строителни
материали, проектиране и изграждане на недвижими имоти, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, всякаква друга търговска
дейност в страната и в чужбина, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ганка
Николаева Иванова.
10909
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 682/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „АРБ стил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана,
ул. Панайот Хитов 15Б, и с предмет на дейност:
шивашка дейност и услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско
представителство и посредничество, превозна,
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хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност, предоставяне на всякакви услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вносно-износна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Анета Атанасова Иванова,
Райко Тодоров Георгиев и Борислав Йорданов
Вихрийски, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
10910
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 683/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вати“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Младост, бл. 17, вх. З, ет. 2,
ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро
и дребно, внос, износ, бартерни и реекспортни
сделки, телекомуникационни услуги, кабелно
строителство, изграждане на кабелни мрежи и
оптически кабели, търговско представителство
и пос ред н и чес т во, п ревозн и, спед и ц ион н и,
складови и емисионни сделки, експлоатация
на заведения за обществено хранене, забавни,
спортни и атракционни обекти и съоръжения,
ту ристически, хотелиерски, информационни,
сервизни, рекламни, консултантски и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ангел
Тодоров Ангелов.
10911
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 679/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Монт – груп
2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Монтана, ж.к. Младост, бл. 26, вх. А, ет. 4, ап. 10,
и с предмет на дейност: туризъм и туристически
услуги, покупко-продажби 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,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги в страната и
в чужбина, издателска дейност, търговия с нефтопродукти и техни производни, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство на сгради, съоръжения и др.,
сделки с интелектуална собственост, лизингова
дейност, разпространение и показ на филми и
други аудио-визуални произведения, маркетинг
и консултиране в областта на строителството,
предприемаческа, проучвателна и инвеститорска
дейност, производство и търговия със селскостопански стоки, техните производни и храни, както
и всякаква дейност, незабранена със закон или
след лицензиране, когато е необходимо по нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Илиян Найденов Христов, Огнян Младенов Петров, Жани

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

Дафинов Петров и Красимир Христов Цветков
и се управлява и представлява от управителя
Огнян Младенов Петров.
10912
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 677/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лили“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 26, ет. 2,
ап. 4, и с предмет 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, транспортни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги
в страната и в чужбина, издателска дейност,
търговия с нефтопродукти и техни производни,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство на сгради,
съоръжения и др., сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност, разпространение и
показ на филми и други аудио-визуални произведения, маркетинг и консултиране в областта на
строителството, предприемаческа, проучвателна и
инвеститорска дейност, производство и търговия
със селскостопански стоки, техните производни и
храни, както и всякаква дейност, незабранена със
закон или след лицензиране, когато е необходимо по нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Иван Томов Иванов.
10913
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 665/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тисин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Антон Страшимиров
1, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
туристически услуги, експлоатация на забавни,
спортни и атракционни обекти и съоръжения, хотелиерски услуги и селски туризъм, внос и износ,
продажба на стоки от собствено производство,
таксиметрови услуги и отдаване на автомобили
под наем (рент-а-кар), както и всякакви други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Христо Косев Христов.
10914
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.І.2008 г. по ф.д. № 680/2007 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност
„Счетоводна къща Маркова – СКМ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Монтана, ж.к.
Изгрев, бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на
дейност: счетоводни услуги, данъчни консултации, консултации по осигуряване и счетоводни
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проблеми, основни и спомагателни дейности в
областта на транспорта, както и всякаква дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Емилия Маркова Георгиева.
10915
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 641/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП – строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Берковица, ул. Антон Страшимиров 26А, и с предмет на дейност: вътрешна и
международна търговия с всякакви незабранени
със закон стоки и услуги, проектиране и дизайн
на промишлени и жилищни сгради, жилищно
строителство и ремонт, строителен надзор, агенция за недвижими имоти, компютърни услуги,
монтаж, сервиз, игри в мрежа, кабелен интернет,
интернет услуги, оператор GSM, производство,
изкупуване, преработка, съхраняване и търговия
със селскостопанска продукция (растителна и
животинска), цветя, пчелни продукти, риба и гъби,
селскостопански услуги и механизация, изграждане на енергийни обекти за производство на ел.
енергия, вкл. от възобновяеми източници – водноелектрически, вятърни, слънчеви централи
(след получаване на лиценз), добив на природни
богатства, инертни материали и обработката им,
консултации и посреднически услуги в областта
на външнотърговски сделки, митнически режим,
патенти, запазени марки, ноу-хау, лицензи, кредитиране, изготвяне на бизнесанализи и програми,
посредничество и агентство през международни
финансови институции, банки и фондове, охранителна дейност, видеоаларми, сигнална дейност,
автосервиз услуги, технически преглед, монтаж,
демонтаж, пълна сервизна дейност и услуги,
производство на безалкохолни напитки, сокове,
нектар, кафе и сладкарски изделия, мениджмънт
в областта на вътрешния и международния туризъм, расторантьорство и хотелиерство, туристически и информационни услуги, разкриване на
предприятия, складове и магазини, изграждане и
експлоатация на магазини за продажба на едро и
дребно на стоки за бита и стоки, произведени от
фирмата и от други фирми, продажба, монтаж и
експлоатация на електронни игри, таксиметров
външен и международен транспорт на пътници и
товари, товаро-разтоварни работи. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Валентин Ерменков Младенов.
10916
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1525
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 809/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Люси – Д“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Екзарх Йосиф 46, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки и стоков контрол, сделки с интелектуална
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собственост, строителни, ремонтни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и всякакъв вид други
услуги, незабранени със закон, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност във всички видове
и форми, незабранени със закон (след предварително разрешение от компетентен държавен
орган за всяка от изброените дейности, когато
законодателството предвижда това). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Люсия Цветкова Димитрова-Дамянова,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик.
10008
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1539 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. 498/2003 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Георги Тасев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ел – Тел – инженеринг“ – ООД.
10009
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1541 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 822/2007 вписа прехвърлянето на ЕТ „Юлияна Борисова“ от едноличния
търговец Юлияна Василева Борисова на Стефанка
Захариева Атанасова и я вписа като едноличен
търговец с фирма „Юлияна Борисова – Стефанка
Атанасова“.
10010
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с
решение № 1397 от 29.ХІ.2007 г. регистрира по
ф.д. № 136/2006 промени за „Александров и Томов“ – ООД, Перник: вписва освобождаването
на Цветин Светлинов Томов като съдружник
в дружеството; вписва прехвърляне от Цветин
Светлинов Томов на Адриан Митков Александров на 50 дяла от капитала на дружеството на
обща стойност 2500 лв., или 50 % от капитала на
дружеството; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала
Адриан Митков Александров; вписва учредителен
акт (устав) на дружеството; вписва промяна в
наименованието на дружеството – „Комплексно
градско обслужване“; вписва нов предмет на дейност: сметоизвозване, извозване на улична смет,
лятно улично почистване, включващо миене,
машинно метене, ръчно метене, зимно улично
почистване, ямочистене, производство на цветя и
посадъчен материал и търговия с тях, озеленяване, поддържане на паркове и градини и парково
строителство, доставка, захранване и водоснабдяване, снабдяване с питейна вода, проектиране,
изграждане и управление на мрежи за природен
газ в градските промишлени зони, проектиране,
събиране, транспорт, третиране и преработка
на твърди отпадъци – битови и промишлени,
пречистване (рециклиране) на отпадни води – битови и промишлени, и съответната преработка
на калните наноси, изграждане и управление на
канализационната мрежа, облагородяване на замърсените площи, обслужване на града (улично
осветление, управление на сградите, паркинги,
подлези и др.), вътрешна и външна търговия,
преработка, доставка и търговия с енергийни и
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природни ресурси, агентство, търговско представителство, маркетингова дейност, рекламна
дейност, изработка на рек ламни материали,
бордове, плакати, светеща реклама и всякаква
външна реклама и свързаните с нея проектиране,
монтаж и пълна инженерингова дейност, проучване, проектиране, строителство, ремонт, текущо
и зимно поддържане на улици, съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях,
улици, паркинги, алеи и площадки, изпълнение
на всякакъв вид ниско и високо строителство,
всякакви търговски дейности, незабранени от
разпоредбите на законодателството и след предварително разрешение за дейностите, за които
законодателството предвижда това; дружеството
ще се представлява и управлява от Адриан Мит
ков Александров.
10011
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1529
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 813/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „АСЕ инженеринг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Радомир, ж.к. Гърляница, бл. 1, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност:
проектантска, инженерингова и консултантска
дейност в областта на електрически инсталации
ниско напрежение, автоматизация и управление
на производствени процеси, търговска дейност
в страната и в чужбина в пълен обем, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество,
агентство, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, импорт, експорт, реекспорт,
бартерни и консигнационни сделки с всякакъв
вид стоки, незабранени със закон, маркетинг,
мениджмънт, транспортна дейност в страната и
в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и туристически услуги (след получаване на лиценз), производство на разрешените
със закон стоки с цел продажба на вътрешния и
международния пазар, рекламна, информационна,
импресарска дейност, строителство, оборудване
и експлоатация на търговски обекти и заведения
за обществено хранене, външноикономическа и
външнотърговска дейност в пълен обем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Борислав Иванов Борисов и Детелина Георгиева
Борисова, с неопределен срок и се управлява и
представлява от Борислав Иванов Борисов.
10012
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1528
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 812/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мартон“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Перник, ул.
Рашо Димитров, бл. 95, вх. А, ап. 13, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина с всякакви стоки, незабранени със
закон, транспортна дейност в страната и в чужбина, строителство и строителни довършителни
дейности, селскостопански дейности, външнотърговска и външноикономическа дейност в пълен
обем, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едно-
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личен собственик на капитала Димитър Лозанов
Димитров, с неопределен срок и се управлява
и представлява от Димитър Лозанов Димитров.
10013
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1517 от 19.ХІІ.2007 г. регистрира по ф. д.
№ 361/2007 промени за „Б и М – инвест“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне чрез продажба от
Симеон Лозанов Симов на Стоян Христов Котев
на дружествените му дялове, съответстващи на
500 лв. от капитала на дружеството, на обща
стойност 5000 лв.; вписва промяна на седалището и адреса на управление – Перник, ул. Искър,
бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 10; приема нов учредителен
акт на дружеството; дружеството е с едноличен
собственик на капитала Стоян Христов Котев,
който ще го управлява и представлява.
10014
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1577
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 752/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Цвета Йорданова – ЦИГ 13 – 13“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „ЦИГ
13 – 13“ – ООД.
10015
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1560 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 831/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тик-так“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 20,
вх. А, ет. 9, ап. 23, и с предмет на дейност: производство в леката промишленост, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вътрешен и международен транспорт, таксиметрова и спедиторска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, рекламно-информационна, складова и лизингова дейност, консултантска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост и други дейности освен забранените
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Емилов
Горянов, с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Иван Емилов Горянов.
10016
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1424 от 5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 752/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ЦИГ 13 – 13“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Станционна 6,
и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции, производство
и продажба на стоки, проучване и изграждане
на жилищни и промишлени обекти, търговско
представителство и посредничество, интернет
услуги и комуникации, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
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всякаква друга дейност или услуги, незабранени
със закон, като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се
извършват след получаването им. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Цвета Йорданова Стойнева, Илиана Димитрова Георгиева
и Георги Димитров Георгиев, с неопределен срок
и се управлява и представлява от съдружниците
Илиана Димитрова Георгиева и Георги Димитров
Георгиев заедно и поотделно и ще се управлява
от тях само поотделно.
10018
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1546 от 21.ХІІ.2007 г. регистрира
по ф.д. № 484/2007 промени за „Иън“ – ЕООД,
Перник: вписва нов учредителен акт на дружеството; вписва назначаването за управител
Ирина Александрова Иванова; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Ирина Александрова Иванова заедно и поотделно с
едноличния собственик на капитала и управител
Мартина Олегова Ранева-Огнянова.
10019
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1568 от 28.ХІІ.2007 г. регистрира по
ф.д. № 256/2001 промени за „Димит“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Димитър Велинов Димитров на Славчо
Атанасов Бадев; вписва освобождаването на
едноличния собственик на капитала Димитър
Велинов Димитров; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Славчо Атанасов Бадев.
10020
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1552
от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 825/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Юпитер секюрити“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Васил Стоин 4, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, строителство,
строителен надзор, охранителна дейност (след
издаване на лиценз), търговска дейност, всички
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Софийка Михайлова Антонова, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Софийка
Михайлова Антонова.
10021
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1538 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 821/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иван Борисов – Бора“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Перник, ж.к.
Тева, бл. 9, ет. 6, ап. 64, и с предмет на дейност:
строителна и строително-ремонтна дейност,
изграждане на нови и ремонт на съществуващи
жилищни или стопански сгради, съоръжения
и инсталации, търговска дейност в страната и
в чужбина, представителство, посредничество
и агентство на физически и юридически лица,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
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вид, вътрешен и международен транспорт, таксиметрова и спедиторска дейност, комисионна,
рекламно-информационна, складова и лизингова
дейност, консултантска дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост
и други дейности освен забранените със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Борисов Йорданов,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала.
10022
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1555 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 828/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Де – строй“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий,
бл. 106, вх. А, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност:
строителство, ремонт и поддържане на пътища,
сгради и принадлежащи към тях съоръжения,
услуги и ремонт на автомобили и строителна
техника, строителна, монта ж на и ремонтна
дейност в страната и в чужбина, маркетингова,
мениджмънтска и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, комисионна, спедиционна и складова
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Свежа Стефанова Гигова,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от Свежа Стефанова Гигова.
10023
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1510 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 803/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Миглена Михайлова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Драгичево,
ул. Възраждане 62, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции, производство и продажба на стоки,
търговско представителство и посредничество,
интернет услуги и комуникации, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вътрешен и
международен транспорт, складови сделки, строителство и електромонтажна дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон,
като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват
след получаването им. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Миглена Кирилова Михайлова, с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
10024
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1509 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 802/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Маривера“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий,
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бл. 10, ап. 10, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност, изразяваща се в покупка на
разрешените със закон стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, бизнес обучение, рекламна дейност (при
спазване на установения разрешителен режим),
покупка, обзавеждане и продажба на недвижими
имоти, организиране на разрешените със закон
услуги на български и чуждестранни физически
и юридически лица, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари с автомобилен превоз (при спазване на установения лицензионен
режим), вътрешен и международен туризъм (при
спазване на установения лицензионен режим),
комисионна, спедиционна и складова дейност,
всички останали дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Марианна
Георгиева Драголова-Недялкова, с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марианна Георгиева
Драголова-Недялкова.
10025
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1573 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 838/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Найди“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Радомир, ул. Люлякова,
бл. 17, вх. Г, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, маркетингова, посредническа и представителна дейност,
транспортни услуги, добив, преработка и доставка
на инертни и строителни материали, доставка
на гориво-смазочни материали, строителство,
консултантски услуги за клиенти от страната
и от чужбина, информационни и технологични
услуги в страната и в чужбина, други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Петър Найденов Трайчев, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Петър Найденов Трайчев.
10111
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1484 от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 685/2007 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Девис – 6 – Е – Йордан
Давчев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Девис груп“ – ЕООД.
10112
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 7 от 3.І.2008 г. по ф.д. № 847/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стройнадзор“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 37, вх. В, ет. 5,
ап. 54, и с предмет на дейност: консултантска
дейност – строителен надзор и контрол, озеленяване и хигиенизиране на урбанизирани територии,
както и всички дейности, разрешени със закон
и съгласно изискванията на законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капита ла Йорданка Пет рова
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Михайлова, с неопределен срок и се управлява
и представлява от Атанас Николов Дудунчев,
който може да извършва самостоятелно правни
и фактически действия с материален интерес
до 2000 лв., а за сделки над тази сума – само
с решение на едноличния собственик; решение
на собственика на капитала е необходимо и
при придобиване и отчуждаване на недвижими
имоти и вещни права върху тях.
10113
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1526
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 810/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бул – макс 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Железничарска, бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 27,
и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартер и други
специфични търговски операции, изграждане и
експлоатация на търговски обекти от всякакъв
вид, дейности и услуги, незабранени със закон,
хотелиерска и туристическа дейност, строителна
дейност, покупка и производство на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговска реализация на всички видове стоки,
незабранени със закон, изкупуване, дървообработка, производство и търговия с дървен материал и всякакъв вид стоки от дървен материал,
изкупуване, производство и търговия с метали,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, сделки с интелектуална собственост, всички услуги на фирми и
граждани, незабранени със закон, транспортна,
таксиметрова и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаването им под наем, разкриване на верига
фирмени магазини, заведения за обществено хранене, кафе, кафе-аперитиви, клубове за забавни
и развлекателни игри в страната и в чужбина,
консултантска и експертна дейност, външно- и
вътрешнотърговска дейност по целия предмет
на дейност, всякаква друга незабранена със
закон дейност (след спазване на определения
лицензионен режим). Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Здравко Детелинов Здравков, с неопределен
срок и се управлява и представлява от Здравко
Детелинов Здравков.
10114
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1545 от 21.Х ІІ.20 07 г. регист рира по ф.д.
№ 909/2000 промени за „ЕО – дент“ – ООД,
Перник: вписва промяна в регистрираната фирма (наименование) на дружеството – „Дентален
център ЕО – дент“ – ООД; вписва промяна на
предмета на дейност: извънболнична дентална
помощ, откриване и функциониране на рентгенови кабинети с рентгенови апарати за зъбни
снимки, откриване на кабинети за дентална
физиотерапия; прилага в търговския регистър
по фирменото дело дружествения договор с
всички изменения към 17.ХІІ.2007 г. съобразно
решенията на общото събрание.
10115
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1518 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 805/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фус трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Брезник, ул. Георги
Бунджулов, бл. 31, вх. Б, ет. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки без забранените със закон с цел продажба, комисионна,
спедиционна, консултантска, складова, лизингова,
маркетингова и други подобни дейности, всякакви
услуги на населението с изключение на забранените със закон, транспортна дейност в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен туризъм, сделки с
интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, търговско представителство и
посредничество, внос-износ и реекспорт, обменни,
консигнационни и компенсационни, други специфични операции, вътрешно-, външнотърговска
и външноикономическа дейност в пълен обем в
рамките на законодателството и всички дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Иво Сашков Секиранов, с неопределен срок и
се управлява и представлява от управителя Иво
Сашков Секиранов.
10116
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1578
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 805/2007 вписа прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ „Иво
Секиранов – Фус“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Фус
трейдинг“ – ЕООД.
10117
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1586 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 843/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аваа – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, кв.
Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 56, ет. 6, ап. 26, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции, производство и
продажба на стоки, търговско представителство
и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, вътрешен и международен транспорт,
складови сделки, строителство, покупко-продажба
на недвижими имоти, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг, всякаква друга дейност или
услуги, незабранени със закон, като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение
или лиценз, ще се извършват след получаването
им. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Анелия Стоянова
Стаменова, с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Анелия Стоянова Стаменова.
10118
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1579
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 743/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Стойчо Георгиев – Орак“ – гр. Дупница, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Орак“ – ЕООД, Перник.
10119
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
3.І.2008 г. по ф.д. № 845/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Олимпиа фарма“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Стефаново,
община Радомир, област Перник, и с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Цветан Асенов
Николов, с неопределен срок и се управлява и
представлява от собственика на капитала Цветан
Асенов Николов.
10120
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1527 от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 811/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ню дженерейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Твърди
ливади, бл. 56, вх. А, ет. 3, ап. 16, и с предмет на
дейност: вътрешнотърговска дейност – покупка на
разрешените със закон стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство, преработка и търговия с всякакви
стоки, продукция, изделия и детайли за бита и
стопанството на вътрешния и международния
пазар, маркетингова, мениджмънтска и лизингова
дейност, рекламна и представителна дейност на
български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, разкриване и
експлоатация на вериги от магазини, строителноремонтни дейности и услуги в страната и в чужбина, търговска дейност с отпадъци и отломки от
черни и цветни метали, превозна, информационна,
импресарска дейност, комисионна, спедиционна и
складова дейност, външноикономическа дейност,
внос, износ и реекспорт на всички разрешени със
закон стоки, всички останали дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Десислава Михайлова Пенчева, с неопределен
срок и се управлява и представлява от Десислава
Михайлова Пенчева.
10121
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1553 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 826/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кастрой“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Берковица
11, и с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, проектантска и строителна дейност,
строеж на сгради и извършване на строителномонтажна дейност и всякакъв вид други услуги,

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

незабранени със закон, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска дейност във всички видове и
форми, незабранени със закон, сделки с акцизни
стоки, производство на строителни материали,
търговия с автомобили и строителна техника
(след предварително разрешение на компетентен
държавен орган за всяка от изброените дейности,
когато законодателството предвижда това). Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Павел Любомиров Наумов, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Павел
Любомиров Наумов.
10122
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с
решение № 1447 от 10.ХІІ.2007 г. регистрира по
ф.д. № 335/2006 промени за „Индра“ – ООД, с.
Студена: освобождава Николай Кирилов Банев
като съдружник и управител на дружеството;
вписва прехвърляне чрез продажба от Николай
Кирилов Банев на Румен Кирилов Банев на 25 дружествени дяла на обща стойност 2500 лв.; вписва
преобразуване на дружеството от „Индра“ – ООД,
на „Индра“ – ЕООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Румен Кирилов Банев; вписва
учредителен акт на „Индра“ – ЕООД, приет на
4.ХІІ.2007 г.
10123
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1530
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 814/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Макс трейд – СНП“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Яне Сандански 20, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции, производство и продажба на стоки,
търговско представителство и посредничество,
интернет услуги и комуникации, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вътрешен и
международен транспорт, складови сделки, строителство и електромонтажна дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, както и
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Светослав
Николаев Павлов, с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала.
10124
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1558
от 27.ХІІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 997/2000
промени за „Нова – В“ – ЕООД, Перник: вписва
заличаване на досегашния предмет на дейност;
вписва нов предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти по смисъла на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина;
вписва промени в устава на дружеството.
10125
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1559 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 830/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Интекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Минск, бл. 9,
вх. А, ет. 2, ет. 4, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност – търговия на едро и дребно
със стоки, суровини, полуфабрикати и готова
продукция от промишлен и селскостопански
произход, комисионни, спедиционни, превозни,
рекламни, строителни, информационни, туристически, хотелиерски, програмни и други услуги,
външнотърговска дейност, покупка на недвижими
имоти, строителство и продажба на недвижими
имоти, строителни обекти и готова строителна
продукция, всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Елена Георгиева Стоянова, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
10126
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1547 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 823/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Център спорт консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Клисура 5, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции,
производство и продажба на стоки, търговско
представителство и посредничество, интернет
услуги и комуникации, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, вътрешен и международен
транспорт, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупко-продажба на недвижими
имоти, футболно агентство, лизинг, всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон,
като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват
след получаването им. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Бисер Иванов Механджийски, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
10127
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261 ТЗ
с решение № 5 от 3.І.2008 г. по ф.д. № 919/90
вписа в търговския регистър преобразуване на
СД „Пеги – 2 – Ласерманови с-ие“ в дружество
с ограничена отговорност „Аутогруп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Дряново 4, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции,
производство и продажба на стоки, търговско
представителство и посредничество, интернет
услуги и комуникации, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, вътрешен и международен
транспорт, складови сделки, строителство и електромонтажна дейност, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг, всякаква друга дейност
или услуги, незабранени със закон, като всички
дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Людмил Богомилов Ласерманов,
Бисер Петров Добринов и Асен Денчев Костов, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружника Людмил Богомилов Ласерманов;
новоучреденото дружество „Аутогруп“ – ООД,
е правоприемник на преобразуващото се СД
„Пеги – 2 – Ласерманови с-ие“, което се прекратява без ликвидация.
10128
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 19 от
18.І.2008 г. регистрира по ф.д. № 3740/91 промени
за „Инкомс – токоизправители“ – АД, Перник:
вписва освобождаването на Димитър Христов
Банковски като член на съвета на директорите;
вписва Димитър Иванов Петров като член и председател на съвета на директорите; дружеството ще
се управлява и представлява от председателя на
съвета на директорите Димитър Иванов Петров
и от изпълнителния директор Димитър Спиридонов Стойчев само двамата заедно.
10917
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 15 от
15.І.2008 г. регистрира по ф.д. № 1088/91 промени
за „Дедал – 91“ – ООД, Перник: вписва освобождаването на Здравко Стефанов Тодоров като
съдружник в дружеството; вписва Олга Тодоровна
Стефанова като съдружник в дружеството; вписва
прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на
250 дяла от капитала на дружеството, от Здравко
Стефанов Тодоров на Олга Тодоровна Стефанова;
вписва промени в дружествения договор.
10918
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 67 от
4.І.2008 г. по ф.д. № 1316/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„БМИ лифт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 317, вх. Б,
ап. 5, с предмет на дейност: внос, поддръжка,
монтаж и демонтаж на асансьорна техника, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други стопански дейности, строителни и
ремонтни услуги, внос и износ на всички видове
строителни материали, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба (продажба) в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска дейност, дистрибуторска,
лизингова дейност, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионна,
лицензионна, туристическа, рекламна, информационна дейност, вътрешен и международен туризъм, производство, реализация и изкупуване на
селскостопанска продукция, издателска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, транспортна
дейност в страната и в чужбина, внос на моторни
превозни средства, разкриване на автосервиз с
цел продажба, изграждане на складова дейност
във връзка с предмета на дейност на дружеството,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от съдружниците (управители)
Митко Георгиев Илиев, Благой Христов Блажев
и Иво Драгомиров Дечев заедно и поотделно.
10207
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 19 от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1245/2007 вписа в търгов-
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мар метал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 327,
вх. Е, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производствена и складова
дейност, производство и търговия със стоки,
строителна и ремонтна дейност, предприемаческа
и рекламна дейност, търговско посредничество и
представителство (без процесуално), внос, износ,
реекспорт, външнотърговски сделки с всякакви
стоки, суровини и материали, комисионна дейност,
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали и сплавите им (след лиценз), всякаква
друга дейност, за която няма установена забрана
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Калоян Тодоров Маринов.
10208
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2867 от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1226/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Д – Р Диана Бъркашка“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Чаталджа 3, бл. Нарцис, ап. 5, с предмет на
дейност: амбулаторни психиатрични прегледи на
пациенти по договор с НЗОК, платени амбулаторни
психиатрични прегледи на пациенти, които не са
здравно осигурени, еднолично издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност до
7 дни според преценка на психичното състояние,
както и на други медицински документи, свързани с дейността, провеждане на психиатрични
медицински консултации, курсове и обучение,
реклама и информационно осигуряване, всякаква
друга незабранена със закон дейност, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Диана
Андреева Бъркашка.
10209
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 95 от
9.І.2008 г. по ф.д. № 1810/2002 вписа промени за
„Българска захар 2002“ – ООД, Долна Митрополия: заличава като съдружник в дружеството
„Българска захар – Долна Митрополия“ – ЕООД,
Долна Митрополия; вписва преобразуване вида
на дружеството от ООД на ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала на дружеството
„Ксампо лимитед“ – търговско дружество от Британски Вирджински острови; вписва приемането
на учредителен акт от едноличния собственик
на капитала, приет с решение от 13.ХІІ.2007 г.;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Ангел Атанасов Гарганджиев.
10210
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 108
от 15.І.2008 г. по ф.д. № 6/2008 вписа промяна
в седалището и адреса на управление на „Мин
Съ“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, бл. 13, вх. Г, ет. 1, ап. 55, в Плевен, ул.
Кайзерслаутерн 5, ет. 1, ап. 2.
10211
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 111 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 771/2003 вписа промени за
„М КОК – 2003“ – ООД, Плевен: заличава като
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съдружници, управляващи и представляващи
дружеството Красимир Петков Петков и Мартин
Младенов Николов; вписва като съдружници в
дружеството Васко Петров Митов и Петър Ванков Митев; вписва решение на общото събрание
на съдружниците от 11.ХІІ.2007 г. за изменение
на дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от управителя Васко
Петров Митов.
10212
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2969
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1895/2002 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Йоана Чекарлиева – Александър Чекарлиев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Александър Спиров Чекарлиев на едноличен търговец Нели Ангелова
Чекарлиева с фирма „Нели – Нели Ангелова“.
10213
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2839 от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1939/97 вписа промени за
„Макс“ – ООД, Плевен: заличава като управител и
представляващ дружеството Цветослав Николаев
Русков; вписва като управители и представляващи
заедно и поотделно дружеството Тодор Георгиев
Пачеджиев и Аспарух Петров Лалев.
10214
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 26 от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1290/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сева 2008“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Новачене, област Плевен,
ул. Любен Мойсеев 25, с предмет на дейност:
реекспорт, маркетинг и лизинг, производство
и изкупуване на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход в страната
и в чужбина, ремонт на машини, съоръжения
и автомобили, сервизна дейност, компютърни
услуги, предпечатна и издателска дейност, преводачески услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
консултантска дейност, външнотърговска дейност
и посредничество с местни и чуждестранни фирми, внос и износ на стоки и услуги, транспортни
услуги, услуги със специализирана техника, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Страцимир Александров Нейков.
10215
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 112 от
16.І.2008 г. по ф.д. № 827/2004 вписа промени за
„Квадра – 04“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Симеон Здравков
Кръстев; вписва като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството Здравко Симеонов Здравков; вписва
нов учредителен акт на дружеството, приет с
решение на едноличния собственик на капитала
от 4.ХІІ.2007 г.
10216
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 35 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1308/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Алма – трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Гренадирска 6, ап. 19, с предмет на дейност:
ремонт и търговия с мобилни апарати, ремонт
и търговия с електронни части, производство на
ел. табла, производство и монтаж на електрическо оборудване, програмиране на промишлени
контролери и компютри, търговия, поддръжка и
обслужване на електронноизчислително оборудване, търговия с облекла, автосервиз, търговия с
транспортно подемно оборудване, консултантска
дейност, търговия на едро и дребно с промишлени
стоки, резервни части за машини и транспортни
средства, изкупуване и производство на селскостопанска продукция, производство, преработка
и търговска реализация на промишлени стоки
на вътрешния и външния пазар, разкриване на
търговски обекти и складове, ресторантьорство,
хотелиерство, разкриване на кафе-аперитив, спедиторска и превозна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, складова и
лизингова дейност, посредничество и представителство (без процесуално), агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
външнотърговска дейност (внос и износ) във
връзка с предмета на дейност на дружеството,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Иванов Цветанов.
10217
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 42 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1678/2002 вписа
промени за „Кнежа – газ“ – ООД, Кнежа: увеличава капитала на дружеството от 540 000 лв. на
680 000 лв., разпределен в 13 600 дяла по 50 лв.;
вписва промени в дружествения договор съгласно
решение на общото събрание на съдружниците,
проведено на 12.ХІІ.2007 г.
10218
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 304 от
17.І.2008 г. по ф.д. № 4399/2000 вписа промени за
„Интербелтс“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление – Пловдив, ул. Бяло море 2; вписва
промени в дружествения договор.
10219
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 306
от 17.І.2008 г. по ф.д. № 4881/96 вписа промени за
„Рибел пластик“ – ООД: освобождава Димитрия
Георгиева Калина като съдружник; вписва Васил
Видолов Камбуров като едноличен собственик
на капитала; променя фирмата на „Рибел пластик“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 239, вх. В, ет. 5,
ап. 14; вписва нов предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия на едро и дребно със стоки
за бита, хранителни и нехранителни стоки, внос
и износ на промишлени и непромишлени стоки,
транспортна дейност, търговско посредничество и
представителство, комисионни и лизингови сделки,
всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени от законодателството; вписва учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Васил Видолов Камбуров.
10220
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 250
от 11.І.2008 г. по ф.д. № 4575/94 вписа поемане на предприятието и фирмата на едноличен
търговец Георги Вангелов Тангъров с фирма
„Тангра – ЕВК – Георги Тангъров“ от наследника
му Мария Стефанова Тангърова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Тангра – ЕВК – Мария Тангърова“.
10221
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 233
от 9.І.2008 г. по ф.д. № 285/2004 вписа промени
за „Ремос – бетон“ – ООД: вписва промяна фирмата на едноличния собственик на капитала от
„Сиенит 2003“ – АД, на „Сиенит холдинг“ – АД;
вписва „Сиенит инвест“ – ООД, като съдружник;
променя фирмата на „Ремос – бетон“ – ООД;
вписва дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от Емил Петров Генов.
10222
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 256 от 11.І.2008 г. по ф.д. № 5963/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тиби“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Силистра 1, ет. 3, с предмет на дейност: производство и търговия със
селскостопанска продукция, търговия на едро
и дребно, маркетингови услуги, хотелиерство,
преводи, охрана, транспортни услуги, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Искра
Танчева Даскалова.
10223
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 235
от 10.І.2008 г. по ф.д. № 5861/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Галера“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Кукленско шосе 30, с предмет на дейност:
вът решна и външна т ъргови я с материа ли,
стоки и оборудване за винарската и лозарската
промишленост, търговия със стоки за селското
стопанство, издателска дейност, консултантска
дейност и представителство на чуждестранни
фирми, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Еме
Галера и Александра Петрова Рудова, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
10224
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 251 от
11.І.2008 г. по ф.д. № 871/2001 вписа промени за
„Булгафрост“ – АД: вписва увеличаване капитала
на дружеството от 600 000 лв. на 1 200 000 лв.,
разпределен в 12 000 обикновени поименни налични акции с номинална стойност 100 лв., чрез
издаване на нови 6000 обикновени поименни
налични акции с номинална стойност 100 лв.,
които ще бъдат записани от акционера „Технологичен център – Институт по микроелектроника
(ТЦ – ИМЕ)“ – А Д, София; вписва промени
в устава на дружеството съгласно решение на
общото събрание на акционерите, проведено на
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18.ХІІ.2007 г.; вписва промяна в броя на членовете
на съвета на директорите от 3 на 5; вписва Юли
Тодоров Попов и Александър Мирославов Пантелеев като членове на съвета на директорите; вписва
Юли Тодоров Попов като изпълнителен директор;
дружеството ще се представлява от изпълнителните директори Пенка Любенова Георгиева и Юли
Тодоров Попов, като изпълнителните директори
представляват дружеството самостоятелно, освен в
случаите, когато се касае за сключване на сделка
или сделки с един контрагент или свързани с него
лица на обща стойност над 250 000 лв., когато е
необходимо представителството на дружеството
да се осъществява винаги заедно от двамата изпълнителни членове на съвета на директорите.
10225
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11248 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5591/96 вписа
промени за „Еврокорект“ – ООД: вписва Гюрай
Сами Ходжев като съдружник; писва нов адрес
на управление – Пловдив, ул. Пловдив-запад
039А; вписва промени в дружествения договор.
10226
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 253 от
11.І.2008 г. по ф.д. № 5591/96 вписа промени за
„Еврокорект“ – ООД: вписва Катерина Михайлова
Павлова като съдружник в дружеството; вписва
промени в дружествения договор.
10227
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 156 от
4.І.2008 г. регистрира по ф.д. № 4903/2007 преобразуването на „Делта плюс“ – ООД, в акционерно
дружество „Делта плюс“ – АД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Нестор Абаджиев
57, с предмет на дейност: полиграфическа дейност
в страната и в чужбина, внос и износ на машини
и материали за полиграфията, транспортна дейност в страната и в чужбина, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 6 000 000 лв., разпределен в 600 000 поименни акции с номинална
стойност 10 лв. всяка, със съвет на директорите в
състав: Торгеир Булдерсон, Биргир Йонсон и Петко
Димитров Димитров – изпълнителен директор, и
се представлява от Петко Димитров Димитров.
10228
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с
решение № 268 от 14.І.2008 г. по ф.д. № 4680/99
вписа промени за „Галакси пропърти груп“ – ООД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
18 239 500 лв. на 22 066 000 лв.; вписва „Солатер“ – ЕООД, като съдружник в дружеството;
вписва нов адрес на управление – Пловдив, ул.
Ген. Данаил Николаев 75; вписва промени в
дружествения договор; допуска прилагането на
представения годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
10229
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 322 от 18.І.2008 г. по ф.д. № 2030/97 вписа
промени за „Парк-хотел Санкт Петербург“ – АД:
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вписва увеличаване капитала на дружеството
чрез издаване на нови акции от 2 923 823 на
14 886 872 лв., разпределен в 14 886 872 обикновени налични поименни акции, всяка с номинална
стойност 1 лв., чрез издаване на нови 11 963 049
акции с номинална стойност 1 лв., представляващи непарична вноска на „Стария Пловдив“ – АД;
вписва промени в устава на дружеството съгласно
решение на общото събрание на акционерите,
проведено на 11.ХІІ.2007 г.; вписва нов предмет
на дейност: хотелиерство, ресторантьорство,
външноикономическа дейност, вкл. лицензиране,
франшезиране, наемане и отдаване под наем и
арендуване на площи, продажба и препродажба
на вносни и местно производство стоки, предоставяне на производствен опит и умение (ноу-хау)
в туризма, хотелиерството и ресторантьорството,
организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в
страната и в чужбина, транспортни, информационни, комунално-битови услуги, свързани с
международния и вътрешния туризъм, сделки с
чуждестранни средства за плащане в брой, както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон; допуска прилагането на представените
годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г.
10230
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 269 от
14.І.2008 г. по ф.д. № 5895/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Териока“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Сливница 10, с предмет на дейност:
покупка 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
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни или други услуги, както и упражняване на всякаква дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Георгиев Стоев.
10231
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 204 от
8.І.2008 г. по ф.д. № 5903/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джорджиана констракшън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 47, ап. А1, с предмет на дейност: производство
и търговия в страната и в чужбина, консултантски
услуги, търговия с всякакви промишлени стоки,
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица и дружества в страната и в
чужбина, транспортни услуги на лица и товари,
складова дейност, маркетинг, реклама, сделки с
недвижими имоти, търговия със строителни материали, ресторантьорство, хотелиерство, проектиране, производство, монтаж, сервиз и търговия
с всякакви средства за производство и средства
за потребление, изделия за бита и технологии за
тях, резервни части и екипировка, проектиране,
строителство и ремонт на всякакви сгради и
други строителни обекти, рентиерска дейност,
оборудване и експлоатация на складове, инже-
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нерингова дейност, всякакви транспортни услуги
и автосервиз, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански продукти,
пособия и инвентар, всякакви производствени,
непроизводствени и битови услуги, заложна къща,
туристически услуги, туроператорство, услуги
в областта на отдиха и туризма, организиране
на маркетингова дейност и търговски сделки с
всякакви средства за производство, средства за
потребление, материали и други стоки, разрешени
със закон, вътрешна и външна търговия, внос и
износ на стоки, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
рекламна дейност и услуги, посредническа и комисионна дейност, представителство на български
и чуждестранни фирми, консултантски услуги в
областта на административната сфера, икономиката, финансите, инвестициите и търговията,
франчайзинг, както и всякаква друга търговска
или стопанска дейност и услуги, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Константинос Стиляну.
10232
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 289 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 5920/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фабори
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Княз Богориди 12, с предмет на дейност: продажба на едро, дистрибуция,
логистика и доставка на скрепителни елементи,
инструменти и свързаните с тях промишлени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 6000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Борстлап интернешънъл Б.В.“ – ООД,
Холандия, и се управлява и представлява от
управителя Хенри Мартин Гьори.
10233
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 307 от 17.І.2008 г. по ф.д. № 5881/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емвар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев
73, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
в т.ч. фирмено счетоводство, представителство
пред администрации, съставяне и попълване
на счетоводни документи, консултации и други
подобни, строителство и СМР, покупка 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 и превозни сделки, менителници,
записи на заповед и чекове, складови и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, всякакви други
сделки и услуги, вкл. и такива, изискващи лиценз, разрешение или регистрация от орган на
изпълнителната власт или местното самоуправление или други лица, и които са разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Емануил
Борисов Върбанов.
10234
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 262 от 11.І.2008 г. по ф.д. № 5969/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Систем
строй 2000“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Устина, ул. Христо Ботев 30, с
предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, хотелиерска, туристическа,
външнотърговска дейност, ресторантьорство,
строителство и предприемачество, монтаж и търговия със стоки за строителството, внос, износ и
реекспорт на всякакви стоки и всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Хюсеин Ялънкълъч, Огуз Муслугил
и Ялчън Атилла и се представлява и управлява
от Хюсеин Ялънкълъч.
10235
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 234 от
10.І.2008 г. по ф.д. № 5840/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Флексауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Димитър Талев 79, с предмет на дейност:
диагностика и ремонт на автомобили, търговия
с резервни части, търговия с автомобили и с
оборудване за автосервизи, обучение на кадри в
областта на автомобилната диагностика, търговско представителство и посредничество, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон или подзаконов нормативен акт от законодателството на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Запрян Димитров Илиев, Игнат
Димов Петриков, Спас Натанаилов Марков и
Петър Иванов Кеврев и се представлява и управлява от Запрян Димитров Илиев и Игнат Димов
Петриков заедно или поотделно.
10236
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 299
от 16.І.2008 г. по ф.д. № 873/95 вписа промени за
„Гард инвест“ – ЕООД: увеличава капитала от
100 000 лв. на 1 000 000 лв.; вписва промяна в
учредителния акт.
10237
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 284 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 5968/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Салко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Бистрица 18, ет. 4,
ап. 13, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно – внос и износ, производствена дейност,
вътрешен и международен транспорт, комисионерство, ресторантьорство, хотелиерство, търговско
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
шивашки услуги, дистрибуторство, други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Селейдин Елези.
10238
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 244 от
10.І.2008 г. по ф.д. № 5936/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „АБС металгруп“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Барикадите 20, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
търговия със скрап, черни и цветни метали (след
издаване на съответните разрешения), строително-монтажни и ремонтни дейности, транспортна
дейност в страната и в чужбина, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон или друг нормативен акт
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Бойко Василев
Мицкулев, Атанас Петров Котев и Стефан Владов
Костадинов, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
10239
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 310 от 17.І.2008 г. по ф.д. № 5816/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ив – Н – Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Победа 58, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, внос и износ, сделки с
интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на
търговско представителство и посредничество,
превозна .превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, таксиметрова дейност), хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, информационна
дейност, както и предоставяне на други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външноикономическа
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ивайло
Костадинов Чавдаров.
10240
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 296 от 16.І.2008 г. по ф.д. № 5925/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Премиум“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Вук Караджич 1, вх. В,
ет. 2, ап. 20, с предмет на дейност: производство, търговия, маркетинг, внос-износ, експорт,
реекспорт, бартерни сделки, посредничество, комисионерство, агентство и представителство на:
селскостопанска, животинска, биотехнологическа
и машиностроителна продукция, електроника,
пластмасови и метални изделия, промишлени
и хранителни стоки, автомобили, шивашки и
таксиметрови услуги, ресторантьорство и хотелиерство (след съответно разрешение), както и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Иванов Тончев.
10241
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 239 от
10.І.2008 г. по ф.д. № 5888/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Балтик Лежър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Цар Борис ІІІ Обединител 53, с предмет на
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дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически услуги в страната и в
чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и
рекламна дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Анджелика Леонтиева и Стюарт Гай Мъри, който
го представлява и управлява.
10242
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 272 от
14.І.2008 г. по ф.д. № 5907/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дичивели
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Шандор Петьофи 15, с предмет на
дейност: строително-ремонтни дейности, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество,
комисионерство и търговско представителство,
производствена, складова, спедиторска, превозна,
рекламна, информационна, както и други дейности и услуги, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Радоев Дичев.
10243
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11269 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5779/2007
вписа акционерно дружество „Винарска изба Брезово – България“ – АД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Поп Тачо 2, с предмет
на дейност: производство и бутилиране на вина и
спиртни напитки (след предоставяне на лиценз),
транспортна дейност и транспортни услуги, вносизнос, търговия с недвижими имоти, строителство,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв., със съвет на директорите в състав: Мария
Енчева Илиева – председател и изпълнителен
директор, Иван Илиев Илиев – зам.-председател,
и Ивайло Стоянов Делчев, и се представлява от
Мария Енчева Илиева.
10244
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 228 от
9.І.2008 г. по ф.д. № 3830/2003 вписа промени за
„Дрийм технолоджи“ – ООД: заличава Венцислав
Александров Велков като съдружник; премества
адреса на управление в Пловдив, ул. Васил Априлов 96; вписва промени в дружествения договор.
10245
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 209 от
8.І.2008 г. по ф.д. № 1449/2006 вписа промени за
„Грийн стар“ – ООД: заличава Христо Атанасов
Симидчиев, Валентин Стойчев Драгнев и „Мюлер
консултинг“ – ЕООД, Пловдив, като съдружници;
заличава Корнелис Адрианус Питър Джоузеф Бренченс като управител; вписва Йохан Хенрикус Хоуф
и „Син кит“ – ЕООД, Пловдив, като съдружници;
вписва Йохан Хенрикус Хоуф като управител,
който ще представлява и управлява дружеството;
вписва промени в дружествения договор.
10246
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 245 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 5939/2007 вписа
дру жество с ог раничена отговорност „Стил
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Едисон 6, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, туристическа, транспортна и спедиторска дейност,
представителство и посредничество, внос-износ,
хотелиерство, ресторантьорство, автомонтьорство и автосервиз, търговия с алкохол и цигари
(след получаване на съответните разрешителни),
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Емил
Георгиев Петков и Иван Пламенов Ангелов,
които го представляват и управляват заедно и
поотделно.
10247
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 303
от 16.І.2008 г. по ф.д. № 2608/2003 вписа промени за „М И К 2003“ – ООД: вписа нов предмет
на дейност: покупко-продажба на благородни и
цветни метали, предоставяне на парични средства срещу залог на движими вещи и ипотека на
недвижими имоти, заложна къща, производство,
преработка и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, предприемаческа дейност в областта
на строителството на жилищни сгради, вили,
магазини и хотели, посредничество при сделки
с недвижими имоти, производство и търговия с
алкохолни и тютюневи изделия (след получаване
на съответните разрешения за това), вътрешни
и международни превози на пътници и товари
със собствени и наети транспортни средства,
търговско представителство и посредничество,
комисионна и лизингова дейност, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
фризьорски и козметични услуги, сделки с индустриална и интелектуална собственост, изграждане
на магазинна мрежа, вкл. и на консигнационен
принцип, търговия с моторни превозни средства – нови и втора употреба, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт; вписва промяна в дружествения договор съгласно протокол от общото
събрание от 7.І.2008 г.
10248
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 261 от
11.І.2008 г. по ф.д. № 1936/2005 вписа промени за
„Херастрой“ – ООД: заличава Николай Панчев
Ришев като съдружник и управител; вписва като
едноличен собственик на капитала Константин
Атанасов Нейков; променя фирмата на дружеството на „Херастрой“ – ЕООД; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Константин Атанасов Нейков; вписва приемане
на учредителен акт.
10249
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 220 от
8.І.2008 г. по ф.д. № 1835/2002 вписа прехвърляне
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на предприятието от едноличния търговец Желю
Добрев Аврамов с фирма „ЕВК – Желю Аврамов“
на „Аврамов – 1“ – ЕООД.
10250
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 258 от 11.І.2008 г. по ф.д. № 5967/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„СТ лифт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Дон 28А, с предмет
на дейност: монтаж и демонтаж на асансьорни
уредби, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговска дейност, транспортна дейност, посредничество, представителство, комисионерство, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стефан Иванов Енчев.
10251
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 286 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 5972/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Волтекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Източен 80, офис 407, с предмет на дейност:
строително предприемачество, строителство
на жилищни и обществени сгради, проучване,
проектиране, строителство и експлоатация на
електроцентрали за възобновяеми енергийни източници, проучване, проектиране и строителство
на В и К системи и съоръжения (след получаване
на съответно разрешение), консултантски услуги,
посредническа дейност и търговия с недвижими
имоти (след получаване на съответно разрешение), търговия със строителни материали, туристически услуги (след получаване на съответно
разрешение), производство и търговия с билки и
диворастящи плодове, производство и търговия
със селскостопански продукти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Манолов Захманов и
Емануил Владимиров Захманов и се представлява
и управлява от Владимир Манолов Захманов.
10252
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 264 от 11.І.2008 г. по ф.д. № 5973/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Вики 06“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Братя Търневи 25,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: производство
и продажба на стоки в страната и в чужбина,
транспортна дейност, търговско представителство
и посредничество, продажба на алкохол и цигари
(след получаване на необходимото разрешение за
извършване на тези дейности) и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Юлиян Иванов Кръстев.
10253
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 254 от
11.І.2008 г. по ф.д. № 5957/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Том консерв“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Момина сълза 7, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност:
производство и търговия с консервирани и пресни плодове и зеленчуци, хранителни и всякакви
други стоки, строителство, внос, износ, бартер
и реекспорт на всякакви стоки с откриване на
магазинна мрежа и складове в страната и в чужбина, представителство на местни и чуждестранни
фирми, комисионна, консигнационна, маркетингова, рекламна, инженерингова, посредническа
и развойна дейност, производство на всякакви
стоки, хотелиерство, ресторантьорство с търговия
с всякакви видове алкохолни (след снабдяване
със съответното разрешително) и безалкохолни
напитки и кухненска продукция (без случаите
по чл. 2, ал. 3 ТЗ), туризъм, транспортна, спедиторска и таксиметрова дейност, упражняване
на всякаква стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Василев
Томов и Теодора Жекова Томова и се представлява
и управлява от Мирослав Василев Томов.
19254
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 285 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 5869/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „МДХ груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Ламартин 2, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни, импресарски и
други сделки с индустриална и интелектуална
собственост, консултантски и доверителни услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марин Стефанов
Ножаров и Христо Владимиров Даскалов и се
представлява и управлява от Димитър Иванов
Генчин.
10255
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 242 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 5935/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Викиват“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Тича 17, с предмет на
дейност: проектиране, изработване на технологична екипировка и производство на изделия, възли и устройства за промишлеността,
селското стопанство, бита и туризма, сервизна
дейност на електрически, електронни устройства
и апаратури, маркетингова дейност в страната
и в чужбина, производство и търговия, импорт,
експорт, реекспорт на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. продажба на стоки от
собствено производство, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна и
спедиционна дейност, комисионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, складови и лицен-
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зионни сделки, туроператорска дейност (след получаване на лиценз), рекламна и информационна
дейност, други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Велин
Филипов Сарелски.
10256
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 252 от
11.І.2008 г. по ф.д. № 5930/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Българо-италианска
компания Ив – Тарси“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Цариградско
шосе 41, вх. Д, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със стоки от всякакъв вид, производство,
изкупуване, съхранение, преработка и търговия
със селскостопанска продукция от растителен
и животински произход, продажба на стоки от
собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство, строителна дейност, посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване на недвижими имоти
под наем, почистване на домове, сгради и офиси, изграждане и управление на фитнес зали,
спортни и развлекателни дейности, изграждане
и експлоатация на туристически, спортни и развлекателни центрове и клубове, посредническа
дейност, рек ламна, информационна, маркетингова, комисионна и консултантска дейност,
вътрешен и международен туризъм, извършване
на превози в страната и в чужбина, външнотърговска дейност – импорт, експорт и реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иво Пенков
Пейчинов и Андреа Тарси и се представлява и
управлява от Иво Пенков Пейчинов.
10414
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 247 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 5656/2007 вписа
акционерно дружество „Порт Палас“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
България 97, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, експорт и реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство, транспортна, спедиторска, инженерингова, строителна, рекламна и туристическа
дей нос т, хо т ел иерс т во и рес т ора н т ьорс т во,
сделки на разпореждане и управление с недвижими имоти, производство на хранителни,
селскостопански и промишлени стоки, както и
всякакви други дейности, позволени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
3 086 570 лв., разпределен в 3 086 570 обикновени
налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., с едноличен собственик
на капитала „Централен универсален магазин
Варна“ – АД, Варна, с едностепенна система на
управление – съвет на директорите с мандат 3
години в състав: Николина Василева Кирилова,
Мария Георгиева Георгиева и Николай Иванов
Сургучев, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Николай Иванов Сургучев.
10415
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 297 от 16.І.2008 г. по ф.д. № 3090/2007 вписа
промени за „Сантинелли“ – ООД: намал ява
капитала на дружеството от 4 633 400 лв. на
1 364 560 лв. чрез изключване от капитала на
част от апортната вноска, внесена от съдружника
„Сантинелли – 2002“ – ЕООД; вписа промени в
дружествения договор.
10416
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 40 от 2.І.2008 г. по ф.д. № 5880/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Папир БГ транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовско шосе
176, с предмет на дейност: търговия в страната
и в чужбина, дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително
третиране, разкомплектуване, оползотворяване
и/или обезвреждане на отпадъци, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други сделки, дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Росица Константинова Илкова.
10417
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 225 от 9.І.2008 г. по ф.д. № 5966/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Автобилдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 81А,
вх. Б, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешна и международна транспортна и таксиметрова
дейност за превоз на пътници и товари, автомонтьорство, автосервиз, пътна помощ, туристическа
и туроператорска дейност, всякакви услуги за
населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия,
както и всякаква разрешена със закон търговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Владислав
Василев Куцоянис.
10418
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 201 от
8.І.2008 г. по ф.д. № 5509/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „П. Ламбридис и синове“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Христо Ботев 99, ет. 1,
офис 2, с предмет на дейност: производство и
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, издателска и
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печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, добив
и търговия с дървен материал, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Панайотис Ламбридис.
10419
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 138 от 4.І.2008 г. по ф.д. № 5851/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марви“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, бул. Освобождение 6, с предмет
на дейност: аграрни и селскостопански дейности,
хотелиерство, ресторантьорство, строителна дейност и услуги, транспортни услуги, проучвателна,
проектантска, инвестиционна, инженерингова,
дизайнерска, рекламна и консултантска дейност,
подготовка за строителство, вътрешна и външна
търговия на едро и дребно, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Магдалена
Иванова Дочева.
10420
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 280 от
15.І.2008 г. по ф.д. № 5833/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Синим 2008“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Богомил 35, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
търговия и внос на стоки, преводачески услуги,
посредническа и комисионерска дейност, сделки
с недвижими имоти, рекламна, консултантска и
маркетингова дейност, информационни и програмни услуги, лизингова, външнотърговска и
спедиторска дейност, строителна дейност, както и
всякакви други дейности, за които няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красен
Генов Желязков и Ву Ингинг и се представлява
и управлява от Красен Генов Желязков.
10421
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 283 от 15.І.2008 г. по ф.д. № 5965/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вектор – гама“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Предел 26, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, строителство
на промишлени и жилищни обекти, комисионни
услуги, застрахователна дейност, други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Венцислав Михайлов Шишковски.
10422
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 271 от 14.І.2008 г. по ф.д. № 5898/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Българска туристическа къща“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Д-р Георги Вълкович 2, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и
дребно с всякакви стоки, изделия и други вещи,
незабранени със закон, производство на стоки,
изделия и други вещи, незабранени със закон,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, сделки с недвижими имоти, инвестиционна,
предприемаческа, проектантска, строителна, дизайнерска, ремонтна, монтажна дейност и услуги,
оборудване и обзавеждане на всякакви обекти,
строителен и технически надзор, изграждане
и поддръжка на инфраструктурни обекти, вкл.
пътна инфраструктура, организация, участие и
изпълнение на инфраструктурни проекти, селскостопанска дейност, транспортна и таксиметрова
дейност, превоз на пътници и товари, спедиционни
и складови сделки, услуги в сферата на управление на обекти за отдих, почивка и обществено
хранене, вкл. отдаване на обекти, съоръжения,
превозни средства и вещи под наем, туристически услуги, представяне на регионални, национални и международни туристически продукти,
хотелиерство, ресторантьорство, организация и
експлоатация на увеселителни, развлекателни,
спортни дейности, мероприятия и заведения, вкл.
чрез фитнес центрове, СПА центрове, центрове
за ароматерапия, винотерапия, за укрепване и
възстановяване на здравето, организация и провеждане на тържествени и празнични ритуали и
събития, на образователни, културни и научни
прояви, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантска, мениджърска,
комисионерска, лизингова, дистрибуторска, рекламна дейност и организация и участие в регионални, национални и международни проекти,
преводаческа дейност – преводи от български
на чужди езици и от чужди езици на български,
счетоводни услуги, както и всякакви дейности и
услуги, незабранени със закон (след издаване на
разрешение за съответната дейност, когато такова
е изискуемо от нормативен акт). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Николай Тодоров Иванов.
10423
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 267
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 12/96 вписа промени за
„Топлофикация – Пловдив“ – ЕАД: вписва като
едноличен собственик на капитала на дружеството „ЕВН АГ“, Австрия, представлявано от Петер
Лайр и Йорг Золфелнер; вписва ново наименование на дружеството: „ЕВН България топлофикация“ – ЕАД; освобождава членовете на съвета на
директорите; вписва преминава от едностепенна
към двустепенна система на управление; вписва
надзорен съвет в състав: Петер Лайр – председател,
Щефан Шишковиц – зам.-председател, Йоханес
Райндл и Георг Райтер; вписва управителен съвет
в състав: Йорг Золфелнер – председател, Йозеф
Пенц – зам.-председател, и Мирко Цветанов
Угринов; вписва упълномощаването на Трайчо
Димитров Трайков като прокурист на дружеството; вписва приемането на нов устав; дружеството
ще се представлява заедно от всеки двама от
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членовете на управителния съвет и прокуриста
Трайчо Димитров Трайков, който има право да
представлява дружеството само заедно с всеки
един от членовете на управителния съвет.
10424
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 217 от
8.І.2008 г. по ф.д. № 2698/2002 вписа промени за
„Шико – ТВ“ – ЕООД: заличава Тодор Димитров
Вълков като едноличен собственик на капитала
и като управител на дружеството; вписва Теодора
Тодорова Вълкова и Нели Петканова Вълкова
като съдружници; вписва Тома Христов Дудински като управител на дружеството; променя
фирмата на дружеството на „Шико – ТВ“ – ООД;
вписва нов адрес на управление – ж.к. Тракия,
бл. 203, вх. А, ет. 10, ап. 29; вписва приемането на дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Тома
Христов Дудински.
10425
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 229 от 9.І.2008 г. по ф.д. № 5668/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„ВИП – М – 2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Разслатица 6,
ет. 6, ап. 23, с предмет на дейност: производство и търговия с химически продукти, стоки
и материали, всякакви услуги, незабранени с
нормативен акт, предприемачество, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос-износ, реекспорт, посредничество и търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
при сключване на сделки и при инвестиции, комисионна и консигнационна търговия, бартерни
и обменни операции, рекламна, консултантска
и издателска дейност, спедиционна, складова и
лизингова дейност, организиране на съвместни
производства, както и всякаква друга незабранена
със закон търговска дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Валентинов Николов и Маньо
Цонев Манев и се представлява и управлява от
Христо Валентинов Николов.
10426
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 202 от 8.І.2008 г. по ф.д. № 5921/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Делта
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 203, вх. Г, ет. 5,
ап. 18, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, внос и износ, транспортна дейност,
търговска, издателска, преводаческа, рекламна,
консултантска, маркетингова и информационна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, сделки
с обекти на интелектуалната собственост, инвестиционна и производствена дейност, агентство
и представителство в страната и в чужбина,
както и всякакви други дейности, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Петков Димитров и Николай Найденов
Найденов, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
10427
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 208 от 8.І.2008 г. по ф.д. № 5960/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Фиор ди
Лате“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Шишманци, ул. 1-ва № 23, с предмет
на дейност: производство на селскостопанска
продукция, продажба на стоки от собствено
производство, арендуване, преарендуване, наем
и пренаемане на земеделска земя, консултации
и логистика в областта на селското стопанство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионни, превозни и спедиционни сделки, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, механизирани и агрохимически услуги в
съответствие с екологичните и агротехническите
норми, проектиране, производство, рециклиране, монтаж, сервиз и търговия с всякакви
машини и средства за производство, както и с
технологии, резервни части и екипировки за тях,
предназначени за всякакви стопански отрасли,
външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия на едро и дребно със стоки
от всякакъв вид, проектиране, строителство,
ремонт, покупко-продажби, наеми и управление
на недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Еро Фабрицио Фрески, Леонардо
Фрасони, Джанпаоло Рици, Мауро Фрески и
Стефано Дегави и се представлява и управлява
от Еро Фабрицио Фрески.
10428
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 10 от 17.І.2008 г. по ф.д.
№ 2073/98 промени за „Астра 99“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Димитър Желязков
Желязков; вписва като втори управител Радослав
Димитров Желязков; дружеството се управлява
и представлява от управителите Данка Димитрова Желязкова и Радослав Димитров Желязков
заедно и поотделно.
10257
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 9 от 17.І.2008 г. по ф.д.
№ 830/2001 промяна за „Еко флора – 9“ – ООД:
заличава като съдружник Ваня Михайлова Дюлгерова.
10258
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 8
от 17.І.2008 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 824/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Дръстър“ – АД.
10259
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3862 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 43/2004 промени за „Дунав агро“ – ЕООД:
вписва като съдружник Радослав Йорданов Радославов; дружеството продължава дейността
си като „Дунав агро“ – ООД; заличава като

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

управител Петя Петрова Дончева; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Радослав Йорданов Радославов.
10026
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3880 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 852/2006 промяна за „Фортес груп“ – ООД:
заличава като управител Любка Петрова Средкова.
10027
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
вписа в търговския регистър с решение № 3874
от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 859/98 прекратяването и обявяването в ликвидация на „Алди – комерс“ – ООД, Русе, ул. Райко Даскалов 25, с
ликвидатор Александър Борисов Александров
и със срок за ликвидация 10 месеца; заличава
управителя Елизавета Антоновна Пенчева.
10028
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3881 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 887/2002 промени за „Зона СОД“ – ООД:
премества адреса на управление на ул. Муткурова 36, вх. 1, ет. 1; променя наименованието на
„Ерида АС“ – ООД; заличава като съдружник и
управител Любен Стефанов Пенев; вписва като
съдружник и управител Карен Саргсян, който
ще управлява и представлява дружеството; допълва предмета на дейност със „строителство и
шивашки услуги“.
10029
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3863 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 695/2004 промени за „Амбулатория за
извънболнична първична стоматологична помощ – д-р Александър Горанов“ – ЕООД: променя
наименованието на „Амбулатория за първична
дентална помощ – индивидуална практика – д-р
Александър Горанов“ – ЕООД; вписва промяна
в предмета на дейност, като „стоматологична
помощ“ се заменя с „дентална помощ“ и „стоматолог“ се заменя с „лекар по дентална медицина“.
10030
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3866 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1166/2004 промени за „Лигнум – България“ – ООД: заличава като съдружник Радослав
Йорданов Радославов; заличава като управител
Петя Петрова Дончева; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Андреас
Нобис.
10031
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3865 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 938/2004 промени за „Сибо“ – ООД: премества
адреса на управление на ул. Алеи Бели брези 12,
вх. 2; заличава като съдружници и управители
Камен Стоянов Симеонов и Стефан Павлов Ботев; вписва като съдружници и управители Боян
Каменов Симеонов и Симеон Каменов Симеонов,
които ще управляват и представляват дружеството
заедно и поотделно.
10032
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3866 от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 418/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Дезинфекционна станция – Русе“ – ЕООД.
10033
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3758 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1066/94 промени за „Свинекомплекс – Юделник“ – ООД: увеличава капитала от 40 830 лв. на
125 000 лв.; вписва като съдружници Цветелина
Иванова Вишанова и Димитър Витанов Роглинов;
преизбира за нов петгодишен мандат управителя
Димитър Витанов Роглинов.
10034
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3843 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 103/2007 промени за „Тити – 2“ – ЕООД:
заличава предмета на дейност; вписва нов предмет
на дейност: предоставяне на социални услуги за
задоволяване на основни жизнени потребности
на граждани срещу заплащане по договаряне след
вписване в регистъра към Агенцията за социално
подпомагане, обработване на земеделски земи,
продажба на селскостопански, промишлени и
хранителни стоки от собствено производство,
вътрешна и външна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки
със селскостопански, хранителни и промишлени
стоки, вътрешна и външна търговия, реекспорт
на дървен материал, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
строителство и строително-ремонтна дейност,
спедиторска дейност, вътрешна и външна търговия
с нови и употребявани автомобили, материали и
аксесоари за автомобили, автосервизни услуги,
лизинг, ноу-хау, тенекеджийски услуги, счетоводни
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене, вътрешна и външна търговия с
хляб и хлебни изделия, със сладкарски изделия,
плодове и зеленчуци, алкохолни и безалкохолни
напитки, тютюн и тютюневи изделия, шивашки
услуги, фризьорство, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия със строителни материали, химикали,
средства за растителна защита, рекламна дейност.
10035
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3871 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 745/97 промени за „Лазарета“ – ООД: вписва
като управител Иван Красимиров Ениманев;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Галичка Тинкова Николова и
Иван Красимиров Ениманев заедно и поотделно.
10036
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3872 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1928/96 заличаването на „Общински аптеки – СП“ – ЕООД, гр. Сливо поле.
10037
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3883 от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 3141/92 промяна за „Еко терра“ – ООД:
заличава като управител Иван Петров Иванов.
10038
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3868 от
28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1741/98 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Напорни
тръби – 98“ – АД.
10039
Софийск и ят окръжен съд с решение о т
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1322/2006 вписа за „Бул
Биоесет“ – АД, Ботевград, поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение от 13.ІІ.2007 г.,
като вместо „Бул Биосет“ – АД, фирмата на дружеството да се чете „Бул Биоесет“ – АД“.
10040
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1519/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Антал – 13“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Пирдоп, ул. Сергей Румянцев 11, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство на
електроенергия, водоснабдяване, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, бутилиране на безалкохолни
напитки и минерални води, внедрителска и инженерингова дейност, изкупуване на черни и цветни
метали, строително-ремонтни дейности, счетоводни услуги. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Антон Георгиев
Алексиев и Стефка Кирилова Алексиева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10041
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1076/94 вписа промени за
„Инти“ – ООД, Ботевград: прекратява участието
като съдружник в дружеството на Николай Христов Марков; вписва „Свети Георги груп“ – АД
(рег. по ф.д. № 18210/2007 на СГС), със седалище
и адрес на управление София, ул. Миджур 55,
като съдружник в дружеството; вписва нов дружествен договор.
10042
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21089/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ретса“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Иван Денкоглу 42,
ет. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
участие в инфраструктурни и енергийни проекти,
изграждане и поддръжка на възобновяеми енергоизточници, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство (без
процесуално) 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. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала Феликс
Мариано Ребойо Симон, който го управлява и
представлява.
11860
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С Т Р. 1 1 7

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
101. – Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2010 г.
Раздели, групи, статии

а

Сума (хил. лв.)
текуща година

предходна
година

1

2

АКТИВ
А. Нетекущи активи
I. Дълготрайни материални активи
II. Дълготрайни нематериални активи
III. Дългосрочни финансови активи

236

216

29

64

316

317

581

597

ІV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „А“:
Б. Текущи активи
І. Материални запаси

1

1

1 196

817

19 115

9 740

12 365

4 459

6 750

5 281

7 416

14 119

Общо за раздел „Б“:

27 728

24 677

СУМА НА АКТИВА (А + Б)

28 309

25 274

I. Основен капитал

5 000

5 000

IІ. Резерви

1 260

1 260

12 882

11 933

19 142

18 193

7 204

5 549

0

0

0

0

1 963

1 532

II. Краткосрочни вземания
III. Краткосрочни финансови активи
1. Финансови активи на собствени средства
2. Финансови активи на специализирани резерви
IV. Парични средства
V. Разходи за бъдещи периоди

В. Условни активи
ПАСИВ
А. Собствен капитал

ІІІ. Финансов резултат
Общо за раздел „А“:
Б. Специализирани резерви
В. Нетекущи пасиви
I. Дългосрочни задължения
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „В“:
Г. Текущи пасиви
I. Краткосрочни задължения
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел „Г“:
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)
Д. Условни пасиви

1 963

1 532

28 309

25 274

С Т Р.

118
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ВЕСТНИК
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ОТЧЕТ
за доходите
към 31.12.2010 г.
Наименование
на разходите

Сума (хил. лв.)

А

текуща
година

предходна
година

1

2

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

6 591 І. Приходи от такси и удръжки

16 754

15 286

ІІ. Приходи от управление на
собствени средства

1 272

1 238

430

351

18 456

16 875

18 456

16 875

18 456

16 875

А

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи

Наименование
на приходите

А. Приходи от дейността
7 741

ІІ. Суми с корективен
характер
ІІІ. Разходи за управ
ление на собствени
средства

144

426 ІІІ. Приходи от инвестиране на
специализирани резерви

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви

97

270 І V. Освободени резерви за
гарантиране на минималната
доходност

V. Заделени специализирани резерви

1 650

1 704

Б. Общо ра зхо ди за дейност та
(І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

9 632

8 991 Б. Общо приходи от дейността
(І +ІІ+ІІІ+ІV)

В. Печалба от дейността

8 824

8 991 В. Загуба от дейността

VІ. Извънредни разходи

V. Извънредни приходи

Г. О б щ о р а з х о д и
(Б+VІ)

9 632

8 991 Г. Общо приходи (Б +V)

Д. Счетоводна печалба

8 824

7 884 Д. Счетоводна загуба

VІІ. Разходи за данъци

870

Е. Печалба (Д - VІІ)

7 954

Всичко (Г + VІІ + Е)

18 456

822
7 062 Е. Загуба (Д + VІІ)
16 875 Всичко (Г + Е)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.12.2010 г.
(хил. лв.)
Наименование на паричните потоци

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен
поток

постъпления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от оперативна
дейност

16 838

8 522

8 316

15 162

6 619

8 543

Б. Парични потоци от инвестиционна
дейност

41 804

53 247

-11 443

45 039

41 922

3 117

В. Парични потоци от финансова
дейност

0

7 007

-7 007

0

6 011

-6 011

Г. Изменение на паричните средства
през периода (А + Б + В)

58 642

68 776

-10 134

60 201

54 552

5 649

а

Д. Парични средства в началото на
периода

11 395

5 746

Е. Парични средства в края на периода

1 261

11 395

БРОЙ 25
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ОТЧЕТ
към 31.12.2010 г.
Показатели

а

Основен
капитал

1

Резерви
премии
от емисия

резерв
от
последващи
оценки
на активи и
пасиви

2

3

Финансов
резултат
целеви
резерви

общи

други

4

5

печалба

загуба

6

7

Общо
собствен
капитал

8

Специализирани
резерви
пенсионен
резерв

резерв
за гарантиране
на минималната
доходност

9

10

А. Собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период

5 000

500

760

11 933

18 193

1. Изменен и я
з а с ме т к а н а
собствениците,
в т.ч.
а. увеличение

0

2. Финансов
резултат за текущия период

7 954

7 954

3. Разпределения на печалба,
в т.ч.:

-7 005

-7 005

- за дивиденти
Салдо към края
на отчетния период

-7 005

-7 005

5 000

500

760

12 882

19 142

5 000

500

760

12 882

19 142

9. Промени от
преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Преизчислен
собствен капитал към
края на отчетния период

0

Б. С пец иа л изирани резерви
Салдо в началото на отчетния период

4

5 545

а. увеличение

5

1 650

11. С а л д о н а
специализирани резерви към
края на отчетния период

9

7 195

10. Изменение
на специализираните резерви,
в т.ч.

Съставител: В. Кедова

3238

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

С Т Р.
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101а. – Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2010 г.
Актив
Раздели, групи,
статии
а
А. Инвестиции

Пасив
Сума (хил. лв.)
текуща

предход-

година

на година

1

2

261 271

І. Финансови активи, отчита-

Раздели, групи,

Сума (хил. лв.)

статии

текуща предходна

а

247 440 А. Дългосрочни задължения

61 358

56 745

137 201

102 703

ІІІ. Банкови депозити

37 971

63 835

ІV. Инвестиционни имоти

24 741

24 157

година

година

1

2

262 586

262 176

622

383

263 208

262 559

ни по справедлива стойност,
издадени в Р.България
ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност

Б. Парични средства

1 750

В. Краткосрочни вземания
Сума на актива (А + Б + В)

187
263 208

3 055 Б. Краткосрочни задължения
12 064
262 559 Сума на пасива: (А + Б)
ОТЧЕТ
за доходите
към 31.12.2010 г.

Наименование на
разходите

а
І. Разходи за инвестиции
Положителен резултат от
инвестиране на средствата

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна година

1

2

118 946
15 032

ІV. Доход

а

текуща
година

предходна година

1

2

133 978

161 176

133 978

161 176

133 978

161 176

20 469 Отрицателен резултат от инвестиране на средствата
ІІ. Извънредни приходи

118 946
15 032

Всичко: (І + ІІ + ІV)

Сума (хил. лв.)

140 707 І. Приходи от инвестиции

ІІ. Извънредни разходи
ІІІ. Общо разходи (І + ІІ)

Наименование на
приходите

133 978

140 707 ІІІ. Общо приходи (І + ІІ)
20 469 ІV. Отрицателен резултат
161 176 Всичко: (І + ІІ + ІV)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.12.2010 г.
Наименование на паричните потоци

Текущ период
постъп

плащания

ления
а

1

2

Предходен период
нетен

постъп-

поток

ления

3

4

плащания

нетен
поток

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица

24 951

5 326

19 625

29 647

8 620

21 027

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

2

3

2. Парични потоци, свързани с пенсионери

С Т Р. 1 2 1

4

5

17 997

-17 997

6

7

19 116

-19 116

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

325

13 882

-13 557

21

409

-388

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

438

2 575

-2 137

271

2 903

-2 632

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви

826

826

952

952

9 235

9 235

9 187

9 187

7. Парични потоци от сделки с инвестиции

224 828

283 185

-58 357

252 862

228 119

24 743

8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

33

36

-3

32

40

-8

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

12 472

89

12 383

1

701

-700

1 209

2 160

-951

1 242

1 368

-126

10. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните средства
през периода

-50 933

32 939

В. Парични средства в началото на
периода

58 076

25 137

Г. Парични средства в края на периода

7 143

58 076

Съставител: М. Савов

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова

3239

101б. – Задължителен професионален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание
чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2010 г.
Актив
Раздели, групи,
статии

а

Пасив
Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна
година

1

2

Раздели, групи,
статии

а

А. Инвестиции

97 955

86 373 А. Резерв за гарантиране
на минималната доходност

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р.България

35 233

19 437 Б. Дългосрочни задължения

ІІ. Чуждестранни финансови
активи,отчитани по справедлива стойност

51 589

49 002

ІІІ. Банкови депозити

10 361

17 171

772

763

ІV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по разплащателни сметки
В. Краткосрочни вземания
Сума на актива (А + Б + В )

1 568
2
99 525

1 785 В. Краткосрочни задължения

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна година

1

2

99 442

88 091

83

74

99 525

88 165

7
88 165 Сума на пасива (А + Б + В)

С Т Р.

122

Наименование на разходите

а
І. Разходи за инвестиции
Положителен резултат от
инвестиране на средствата
ІІ. Извънредни разходи
ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

ІV. Доход
Всичко: (ІІІ+ІV)

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

ОТЧЕТ
за доходите
към 31.12.2010 г.
Сума (хил. лв.)
Наименование на приходите
текуща предходна
година
година
1
38 199
5 634

38 199

5 634
43 833

Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
година

2
а
42 050 І. Приходи от инвестиции
7 118 Отрицателен резултат от инвестиране на средствата
ІІ. Извънредни приходи
42 050 ІІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност
ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)
7 118 V. Отрицателен резултат
49 168 Всичко: (ІV+V)

1
43 833

2
49 168

43 833

49 168

43 833

49 168

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.12.2010 г.
Наименование на паричните
потоци
а
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани
с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани
с пенсионери
3. Парични потоци от/към
други пенсионни фондове
4. Парични потоци от/към
пенс ион но о с и г у ри т е л но т о
дружество
5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки
с инвестиции
8. Парични потоци от сделки
с чуждестранна валута
9. Парични потоци, свързани
с инвестиционни имоти
10. Други парични потоци
Б. Изменение на паричните
средства през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края
на периода
Съставител: А. Боева

3240

Текущ период
постъпления
1

13 259

плащания
2

Предходен период
нетен
поток
3

272

12 987

5 022

-5 022

3 232

3 840

-608

2

1 614

постъпления

плащания

4

5

211

13 904

4 452

-4 452

876

1 594

-718

-1 612

1

1 516

-1 515

260

260

270

270

4 716
123 527

154 717

4 716
-31 190

3 029
79 031

82 734

3 029
-3 703

4

-4

1

-1

11

-11

95

-95

36

-5
-20 489

24

6
6 725

31

14 115

нетен
поток
6

30

22 057

15 332

1 568

22 057
Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова
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101в. – Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България“, София, на основание чл.
189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
БАЛАНС
към 31.12.2010 г.
Актив
Пасив
Раздели, групи,
статии
а
А. Инвестиции
І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност,
издадени в Р България

Сума (хил. лв.)
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
текуща предходна
година
година
година
година
1
2
а
1
2
618 255
463 843 А. Резерв за гарантиране
на минималната доходност
153 111
84 225 Б. Дългосрочни задължения
620 091
466 409

ІІ. Чуждестранни финансови
активи, отчитани по справедлива стойност
ІІІ. Банкови депозити
ІV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по разплащателни сметки

369 037

268 295

82 609
13 498
1 603

109 414
1 909
2 935 В. К рат ко с р оч н и за д ъ лжения

В. Краткосрочни вземания
Сума на актива ( А+Б+В)

750
620 608

23
466 801 Сума на пасива ( А + Б +В)

517

392

620 608

466 801

ОТЧЕТ
за доходите
към 31.12.2010 г.
Наименование на разходите

а
І. Разходи за инвестиции
Полож и т елен резул тат о т
инвестиране на средствата

Сума (хил. лв.)
текуща
година

предходна година

1

2

194 063

1

161 794 І. Приходи от инвестиции

31 036

30 247 Отрицателен резултат от инвестиране на средствата

194 063

161 794 ІІІ. Приход от ПОД за покриване
на разликата до минималната
доходност

31 036

Всичко: (ІІІ+ІV)

2

225 099

192 041

225 099

192 041

225 099

192 041

ІІ. Извънредни приходи

ІV. Общо приходи (І+ІІ+ІІІ)
ІV. Доход

Сума (хил. лв.)
текуща предходгодина на година

а

ІІ. Извънредни разходи
ІІІ. Общо разходи (І+ІІ)

Наименование на приходите

225 099

30 247 V. Отрицателен резултат
192 041 Всичко: (ІV+V)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.12.2010 г.
Наименование на паричните потоци

а

Текущ период

Предходен период

постъпления

плащания

нетен
поток

постъпления

плащания

нетен
поток

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица
2. Парични потоци, свързани с пенсионери

137 908

374

137 534

5

-5

134 792

251

134 541

1

-1
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6

3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове

9 902

12 051

-2 149

6 461

4 325

2 136

4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

5

12 609

-12 604

2

10 735

-10 733

1 390

1 390

1 062

1 062

27 865

27 865

15 448

15 448

678 794

891 522 -212 728

411 844

5. Парични потоци от дивиденти
6. Парични потоци от лихви
7. Парични потоци от сделки с инвестиции
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

16

-16

9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти

12 497

-12 497

10. Други парични потоци

2 856

2 552

304

534 459

-122 615

6

-6
0

218

52

166

Б. Изменение на паричните средства
през периода

-72 906

19 998

В. Парични средства в началото на
периода

91 873

71 875

Г. Парични средства в края на периода

18 967

91 873

Съставител: А. Боева

3241
5. – Управителни ят съвет на Сдру жение
„Харлей Оунърс груп – България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете си на 2.05.2011 г. в
11 ч. в офиса на сдружението – София, ж.к. Надежда 2, бл. 244, вх. Ж, ет. 1, ап. 139, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет; 2. промени в състава на
членовете на управителния съвет; 3. обсъждане на
насоките за развитие и програма за дейността на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде отложено с
1 час по-късно и ще бъде проведено на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
3476
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българско онкологично дружество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.04.2011 г. в 15 ч. в София, ул. Здраве 2, ПУЦ,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението;
3. избор на управителен съвет; 4. други.
3610
14. – Управителният съвет на сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демокра
тични избори“ (ГИСДИ), София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 14.05.2011 г. в 11 ч. в София, ул.
Симеонов век 7, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на УС; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на УС; 3. избор на
нов състав на УС; 4. приемане на нов устав на
сдружението. Материалите за събранието са на
разположение на всички заинтересувани членове
в офиса на сдружението в София, ул. Симеонов
век 7. Регистрацията на членовете за участие в
работата на събранието ще се извърши същия ден
от 10 ч. на адрес: София, ул. Симеонов век 7. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ

Гл. счетоводител:
М. Асенова
Ръководител:
С. Христова
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на членовете.
3377
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация „Диабет“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС от протокол № 2 от 26.02.2011 г. свиква
общо отчетно събрание на сдружението за 2010 г.
на 14.05.2011 г. в 10 ч. в София, бул. Цариградско
шосе 87, хотел „Плиска“, зала № 4, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
промени в устава; 4. утвърждаване бюджета на
асоциацията; 5. финансов отчет на счетоводството; 6. други. Регистрацията на председателите на
дружествата или техните пълномощници започва
в 9 ч. на 14.05.2011 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще започне в 11 ч.
на същата дата и място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3395
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Балкански форум „Инициатива
за мир и евроинтеграция“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.05.2011 г. в 10 ч. в София, район Красна поляна,
п.к. 1330, ул. Мечка, бл. 340, вх. В, ет. 5, ап. 107,
при дневен ред: решение за прекратяване на дейността на сдружение с нестопанска цел Балкански
форум „Инициатива за мир и евроинтеграция“.
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.
3438
7. – Уп р а ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„АФА – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на сдружението на 16.05.2011 г. в 18 ч. в София, бул. Черни
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връх 46, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на фондацията през 2010 г.;
2. работен план за работата на фондацията през
2011 г.; 3. финансов отчет за 2010 г. и приемане
на бюджета за 2011 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2010 г.; 5. избор
на нов управителен съвет; 6. други. Поканват се
всички учредители да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
3418
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по карате-до
(стил Шотокан) – Аякс – 1990“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.05.2011 г. в 17 ч. в сдружението, София,
ж. к. Дружба 2, бл. 412, вх. А, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет и баланс за 2010 г.; 3. приемане на план
за дейността на СК „Аякс – 1990“ за 2011 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3417
100. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Родители“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдружението на 17.05.2011 г. в 17 ч. в София, ул. Черковна 33, ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС; 2. приемане на бюджет на сдружението
за 2011 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали за
събранието са на разположение на членовете на
сдружението в неговия офис.
3477
8. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Български съюз на керамиците“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 19.05.2011 г. в 14 ч. в
София, ул. Балканджи Йово 9, в конферентната
зала на хотел „Женева“ при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет на управителния
съвет за 2010 г.; 2. определяне на дължимостта
на членския внос и размера на членския внос за
2011 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението
за 2011 г. по предложение на управителния съвет;
4. избиране на независим регистриран одитор
на сдружението за 2011 г.; 5. разглеждане на
членския внос за 2010 г.; 6. разни. Регистрацията за участие в общото събрание ще започне в
13,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са на разположение в офиса
на сдружението. Поканват се всички членове да
вземат участие.
3463
7. – Управителният съвет на Националната
асоциация на собствениците на автогари – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от
устава на асоциацията свиква общо събрание на
членовете на 27.05.2011 г. в 12 ч. в София, ул.
Раковски 108, офис 102, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на асоциацията; проект за
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решение – ОС приема отчета за дейността на асоциацията; 2. приемане бюджета на асоциацията;
проект за решение – ОС приема предложения
бюджет на асоциацията; 3. промени в устава;
проект за решение – ОС приема предложенията
за промени в устава; 4. прекратяване на мандата
на контролния съвет; проект за решение – ОС
прекратява мандата на контролния съвет; 5. промени в състава на УС; проект за решение – ОС
приема предложенията за промени в състава на
УС. Поканват се членовете на асоциацията да
вземат участие лично или чрез упълномощен
от тях представител. Регистрацията на участ
ниците започва в 11,30 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Участниците
се регистрират срещу документ за самоличност,
документ за представителство на юридическото
лице или писмено пълномощно, с което то ги
овластява да ги представлява. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3399
7. – Управителният съвет на Съюза по хра
нителна промишленост към ФНТС – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 8.06.2011 г. в 11 ч. в Националния
дом за наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, зала № 3, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на управителния съвет
за 2010 г.; 2. приемане отчета на контролния
съвет за 2010 г.; 3. приемане бюджета на съюза
за 2011 г.; 4. приемане на програма на съюза за
2011 г.; 5. избор на управителен съвет; 6. избор
на контролен съвет; 7. избор на делегати за общо
събрание на ФНТС.
3479
59. – Управителният съвет на Федерацията
на научно-техническите съюзи в България, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на Федерацията на научно-техническите
съюзи на 30.06.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С.
Раковски 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Проф. Асен Златаров“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на ФНТС за периода юли
2010 – юни 2011 г.; 2. приемане на бюджета на
ФНТС за 2011 г.; 3. обсъждане на предложение за
промени в устава на ФНТС; 4. промени в състава
на управителния съвет; 5. обсъждане на предложения за удостояване със званията „Почетен
член на ФНТС“ и „Заслужил деятел на ФНТС“;
6. текущи. Всеки редовен член на федерацията
съгласно чл. 12 (2) на устава на ФНТС може да
участва в общото събрание с двама упълномощени
представители – физически лица, които удостоверяват своите пълномощия с писмено решение
на управителния съвет на сдружението – редовен
член на ФНТС. Регистрацията ще се извърши на
30.06.2011 г. в зала № 3 от 8,30 до 10,30 ч.
3478
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по ръгби Вар
на“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.05.2011 г. в
10 ч. във Варна, пл. Св. св. Кирил и Методий 3,
при Обединени спортни клубове ЖСК „Спартак“
(Юнашки салон) при следния дневен ред: 1. про-
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мяна в състава на управителния съвет на сдружението; 2. изменение на устава на сдружението
по предложение 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 независимо
от представения на заседанието брой членове.
3462
18. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ,
чл. 25, ал. 3 от устава на сдружението и решение
№ 56 от 18.02.2011 г. свиква общо събрание на
пълномощниците на 27.05.2011 г. в 10 ч. в Дома
на културата – гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на УС
на ЛРС „Сокол“, гр. Гоце Делчев, за периода от
01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. и освобождаване на УС
от отговорност; 2. приемане на отчета за дейност
на КС за 2010 г. и освобождаване от отговорност;
3. приемане на финансовия план за 2011 г.; 4.
приемане промени в устава на ЛРС „Сокол“; 5.
други. Поканват се всички пълномощници на
сдружението да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място при същия дневен ред.
3397
39. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съвет по туризъм“, Казанлък,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 27.04.2011 г. в 15 ч. в Казанлък,
област Стара Загора, ул. Искра 4, Информационен център, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружението; 2.
избор на ликвидатор съгласно чл. 24 от устава.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 16 ч. на същото място
при същия дневен ред.
3401
13. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести „Мизия“, гр. Кнежа, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 25.02.2011 г.
свиква годишно отчетно-изборно общо събрание
на 20.05.2011 г. в 17 ч. в офиса на сдружението – гр.
Кнежа, ул. 23 септември 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане
отчета на бюджета и дейността на сдружението;
3. промяна в устава на сдружението; 4. избор на
председател на УС на сдружението; 5. избор на
членове на УС на сдружението.
3460
3. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Спортен клуб по плуване и водна
топка „Арда – Кърджали – Уникум – 2008“, Кър
джали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 25.05.2011 г. в 18,30 ч. в Кърджали в сградата
на Спортната зала, Конферентна зала, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; проект за решение – ОС приема нови
членове на сдружението; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промените в устава на сдружението; 3.
освобождаване на членовете и председателя на УС
на сдружението, както и освобождаването им от
отговорност; проект за решение – ОС освобождава
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членовете и председателя на УС на сдружението,
като ги освобождава и от отговорност; 4. избиране на нови членове на УС и на нов председател;
проект за решение – ОС избира нови членове
на УС и нов председател. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3444
14. – Управителният съвет на ПП „Дела“ – Не
себър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 04.05.2011 г. в 17 ч.
в Несебър, ул. Хан Крум 22А, при следния дневен
ред: 1. приемане на стратегия на ПП „Дела“ за
подготовка и явяване на местни избори 2011 г.; 2.
избор на управителни органи; 3. разни. Поканват
се всички членове да участват лично или чрез
писмено упълномощени техни представители.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на ул. Хан Крум 22А, гр. Несебър.
3480
17. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СОУ „Д.
Матевски“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 09.05.2011 г. в 18,30 ч.
в сградата на СОУ „Д. Матевски“ – Пловдив, ж.
к. Тракия, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. годишен финансов
отчет за 2010 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
3445
16. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Ротаракт клуб Пловдив“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.05.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Руски 70,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна в представителството на сдружението
„Ротаракт клуб Пловдив“ – Пловдив; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел „Ротаракт
клуб Пловдив“ – Пловдив; 3. избор на членове на
нов управителен съвет на сдружение с нестопанска
цел „Ротаракт клуб Пловдив“ – Пловдив. 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.
3402
97. – Управителният съвет на ЛРД „Гларус“,
Поморие, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 21.05.2011 г.
в 9 ч. в заседателната зала в сградата на дружеството в гр. Поморие, ул. Княз Борис І № 55,
при следния дневен ред: 1. доклад за работата на
управителния съвет през изминалия период; 2.
доклад за работата на КРК; 3. приемане проектобюджета и щата за 2011 г.; 4. частичен избор на
УС – един член; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3450
36. – Управителният съвет на Дома на науката и
техниката – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 01.06.2011 г. в 16 ч. в Разград, ул. Бузлуджа 2, зала 102, ет. 1, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за периода 2006 – 2010 г.; 2. приемане бюджет
на ДНТ за 2011 – 2015 г.; 3. промени в устава на
ДНТ; 4. освобождаване на управителния съвет; 5.
избор на нов управителен съвет.
3461
8. – Управителният съвет на сдружение „Съзи
дание“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.05.2011 г. в
18 ч. в Русе, пл. Борисова 52, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
му през отчетния период; 2. отчет на контролния
съвет; 3. промени в устава на сдружението; 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
независимо от броя на присъстващите.
3441
17. – Управителният съвет на Училищно на
стоятелство „Йосиф Вондрак“, Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на сдружението
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 04.05.2011 г. в 17 ч. в аулата на ПГДВА
„Йосиф Вондрак“, ул. Александровска 108, Русе,
при следния дневен ред: 1. обсъждане молбите
на членове на общото събрание на сдружението
за освобождаването им като такива; 2. обсъждане молбите на желаещи да станат членове на
общото събрание на сдружението; 3. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 4. обсъждане
молбите на членове на управителния съвет за
освобождаването им като такива и като членове
на общото събрание.
3442
17. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Самоков“ – Самоков, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.05.2011 г. в 10 ч. в ДНА – Самоков,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата; 2.
отчет на КРК; 3. избор на УС на ЛРС – Самоков;
4. избор на председател на УС на ЛРС – Самоков;
5. избор на КРК на ЛРС – Самоков; 6. избор на
председател на КРК на ЛРС – Самоков; 7. избор на
представител от ЛРС – Самоков, в НЛРС – СЛРБ;
8. определяне на членския внос за 2012 г.; 9. промени в устава на ЛРС – Самоков; 10. награждаване
на заслужили ловци; 11. разглеждане на постъпили
жалби до общото събрание на ЛРС – Самоков.
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.
3416
2. – Управителният съвет на Клуба на дей
ците на културата – Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на КДК – Сливен,
свиква общо събрание на своите членове на
19.05.2011 г. в 17 ч. в залата на клуба на ул. Великокняжевска 25, при следния дневен ред: 1.
самоопределяне на КДК – Сливен, в сдружение
за общественополезна дейност; 2. предложение за изменение и допълнение на устава на
КДК – Сливен; 3. приемане на правила и ред
за извършване на общественополезна дейност.
Регистрацията за участието в общото събрание
на членовете започва от 16,30 ч. на 19.05.2011 г.
в залата на КДК. Материалите за провеждане на
ОС са на разположение на членовете на клуба в
офиса. При липса на кворум на основание чл. 26

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на КДК – Сливен,
събранието ще се проведе в 18 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
3509
17. – Управителният съвет на ЛРС „Отбра
на – 2005“ – Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
сдружението на 14.05.2011 г. в 13 ч. във вилата
на поделение 26940 при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на председателя на сдружението за
изминалия период 2010 – 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет за изминалия период 2010 – 2011 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3419
49. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб Отворено общество“, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.05.2011 г. в
18 ч. в Стара Загора, ул. Света Троица 112, ет. 1,
ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на УС за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 3.
разисквания по отчетните материали и приемане
на отчетите; 4. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват и да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
3446
53. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Клуб по кик-бокс Сезан“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.05.2011 г. в 18 ч. в конферентната
зала на сградата на БСФС, Стара Загора, ул. Цар
Иван Шишман 60, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на спортния клуб; 2. промени
в устава; 3. промяна на наименованието на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет. 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.
3443
14. – Съветът на директорите на „Аидалес
21“ – АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.05.2011 г. в
16 ч. в Хасково, в офиса на ул. Хаджи Димитър
1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството и анализ на финансово-икономическото състояние за 2010 г.; 2. доклад на
одитора и приемане на ГФО за 2010 г.; 3. разни.
Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват
в събранието. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници ще се извърши на
30.05.2011 г. от 15,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе след 14 дни в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3448
15. – Съветът на директорите на „ А ида
лес“ – АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на а к ц ионери т е на
30.05.2011 г. в 10 ч. в Хасково, в офиса на

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ул. Хаджи Димитър 1, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и приемане
на ГФО за 2010 г.; 2. избиране на ликвидатор
на „Аидалес“ – АД, Хасково; 3. освобождаване
на член на съвета на директорите; 4. разни.
Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват
в събранието. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници ще се извърши на
30.05.2011 г. от 9,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе след 14 дни в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3449
4. – Управителни ят съвет на Т рак ийско
дружество „Г. Сапунаров“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на дружеството на 03.06.2011 г. в 17 ч.
в кинозалата на Дома на техниката, Хасково,
ул. Сан Стефано 3, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на управителния съвет и
контролната комисия; 2. приемане на бюджет
на дружеството за 2011 г.; 3. приемане на планпрограма за дейността през 2011 г.; 4. приемане
на нови членове на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3400
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Енциклопедия Шумен“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 29.04.2011 г. в
17 ч. в Шумен, бул. Славянски 30, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2010 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2010 г.;
3. приемане на основните насоки за развитие на
сдружението и програма за осъществяването на
дейността му за 2011 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2011 г.; 5. промяна в адреса
на управление на сдружението; 6. разни. 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 и започва
своята работа независимо от броя на явилите се
членове. Материалите за провеждане на общото
събрание се намират на адреса на сдружението:
Шумен, бул. Славянски 30, и са на разположение
на членовете на сдружението.
3420
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ямболски младежки инфор
мационен център“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава свиква редовно
общо събрание на сдружението на 02.05.2011 г. в
17 ч. в Ямбол, ул. Търговска 2, ет. 1, залата на
МИКЦ (бившия Профсъюзен дом), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за 2010 г.; 2. годишен финансов отчет за
2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор
на нов контролен съвет; 5. приемане на насоки
за работа на УС през 2011 г.; 6. други. Поканват
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се всички членове на ЯМИЦ да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
3510
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Маказа 2001“, с. Кирково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.04.2011 г. в
17 ч. в залата на читалище „Н. Й. Вапцаров“, с.
Кирково, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове; 2. приемане на нови членове;
3. разни. При липса на кворум за провеждане на
общото събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3398
54. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
център – Руен“, с. Руен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.04.2011 г. в 14 ч. в седалището на сдружението в с. Руен, ул. Първи май 11, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2010 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им
през 2010 г.; 3. приемане на работния план и бюджета за дейността на сдружението през 2011 г.;
4. промяна в състава на управителния съвет; 5.
промяна в устава на сдружението; 6. приемане
и изключване на членове; 7. разни. Поканват се
всички членове на СНЦ „Бизнес център – Руен“
да участват в общото събрание.
3440
Ангелина Стаменова Сотирова – ликвидатор на
СД „Ташеви – В А Н-М-С-ие“ – София, в ликвидация по ф. д. № 25848/91 на Софийския градски
съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3481
Поправка. В обявление № 751872 на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
обнародвано в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, бр. 22 от 2011 г., относно издадено
разрешение за строеж № РС-15 от 01.03.2011 г. на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
се прави следната поправка: Вместо изречението
„Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в
14-дневен срок след обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството“ да се чете „Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му“.
3523

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
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

