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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 49
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
безвъзмездна помощ между Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и Европейската банка за възстановяване и
развитие, действаща като администратор на
безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от II Фонд за техническо
сътрудничество с Германия за разработване
на примерен договор за услуги във водния
сектор на Република България, приет от ХLI
Народно събрание на 15 март 2011 г.
Издаден в София на 21 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за без
възмездна помощ между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и Европейската банка за възстановяване и
развитие, действаща като администратор на
безвъзмездни средства, осигурени от правител
ството на Германия от II Фонд за техническо
сътрудничество с Германия за разработване
на примерен договор за услуги във водния
сектор на Република България
Чл. 1. Ратифицира Споразумението за безвъзмездна помощ между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
и Европейската банка за възстановяване и
развитие, действаща като администратор на
безвъзмездни средства, осигурени от правителството на Германия от II Фонд за техническо
сътрудничество с Германия за разработване

на примерен договор за услуги във водния
сектор на Република България, подписано на
20 декември 2010 г.
Чл. 2. Дава съгласие споразумението по
чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Споразумението се
прилага от 20 декември 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 15 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3404

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението
към Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежката програма за
сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в България между Репуб
лика България и Кралство Норвегия, приет
от ХLI Народно събрание на 15 март 2011 г.
Издаден в София на 21 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението към Ме
морандума за разбирателство относно из
пълнението на Норвеж ката програма за
сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в България между Репуб
лика България и Кралство Норвегия
Член единствен. Ратифицира Изменението
към Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежката програма за
сътрудничество за икономически растеж и ус-
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тойчиво развитие в България между Република
България и Кралство Норвегия, подписано на
6 юли 2010 г. в Брюксел, Кралство Белгия.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 15 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3405

УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно създаването в София (Република
България) на Регионален център за опазване
на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2), приет от ХLI Народно събрание
на 16 март 2011 г.
Издаден в София на 25 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Организацията на обединените нации за
образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
относно създаването в София (Република
България) на Регионален център за опазване
на нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
(категория 2)
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България
и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно
създаването в София (Република България)
на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна
Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2),
подписано на 25 октомври 2010 г. в Париж.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 16 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3467
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УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, приет от ХLI
Народно събрание на 15 март 2011 г.
Издаден в София на 25 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за установяване на трудов и осигурителен
стаж по съдебен ред
Чл. 1. (1) По реда на този закон може да
се установява:
1. трудов стаж, придобит след 31 декември
1999 г.;
2. осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване;
3. времето, което се зачита за трудов стаж
и за трудов стаж при пенсиониране, положен
до 31 декември 1999 г. съгласно действащите
дотогава разпоредби.
(2) По реда на този закон не може да се установява служебен стаж, както и осигурителен
стаж на лица, чиито вноски за държавното
обществено осигуряване са изцяло за тяхна
сметка, или на лица, които полагат труд без
трудово правоотношение.
(3) По реда на този закон не може да се
установява размер на трудово възнаграждение
и на осигурителен доход.
(4) При установен осигурителен стаж по
реда на този закон категорията труд се установява в производството по чл. 98 от Кодекса
за социално осигуряване.
Чл. 2. (1) Трудов стаж по чл. 1, ал. 1, т. 1
може да се установява по отношение на работници и служители.
(2) Осигурителен стаж по чл. 1, ал. 1, т. 2
може да се установява по отношение на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
(3) Стаж по чл. 1, ал. 1, т. 3 може да се
установява по отношение на лицата, които са
задължително осигурени за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, пенсия за
старост или наследствена пенсия по дял ІІІ от
Кодекса на труда от 1951 г. (отм., ДВ, бр. 110
от 1999 г.), Указ № 265 от 1953 г. за взаимно
осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации (отм., ДВ, бр. 110 от
1999 г.) или са били членове на ТКЗС.
Чл. 3. (1) Искът за установяване на трудов
и осигурителен стаж се предявява пред районния съд по постоянния адрес на ищеца.
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(2) Искът за установяване на трудов стаж
се предявява срещу работодателя и съответното териториално поделение на Националния
осигурителен институт, а ако работодателят е
прекратил дейността си и няма правоприемник – само срещу съответното териториално
поделение на Национални я осиг у рителен
институт.
(3) Искът за установяване на осигурителен стаж се предявява срещу съответното
териториално поделение на Националния
осигурителен институт.
Чл. 4. (1) Исковата молба трябва да бъде
написана на български език и да съдържа:
1. посочване на съда;
2. името, единния граждански номер и
адреса на ищеца;
3. наименование и адрес на ответника;
4. в какво се състои искането;
5. адресите на работодателите/осигурителите, при които ищецът е упражнявал трудова
дейност;
6. времето на претендирания стаж; продължителността на работния ден за работещите
по трудово правоотношение; конкретната
длъжност или работа, която е изпълнявана;
начина на заплащане на труда;
7. имена и адреси на лица, с които ищецът
е работил;
8. подпис на ищеца.
(2) Към исковата молба се представят:
1. съответното удостоверение по чл. 5;
2. писмените доказателства по чл. 6;
3. пълномощното, когато молбата се подава
от пълномощник;
4. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.
(3) Искова молба, към която не е приложено удостоверение по чл. 5, се оставя без
движение, като на ищеца се дава срок за
представянето му. Ако удостоверението не
бъде представено в 7-дневен срок, исковата
молба се връща на ищеца.
Чл. 5. (1) Стаж по чл. 1, ал. 1 може да
се установява, ако пред съда се представи
удостоверение, издадено от работодателя/
осигурителя, при който е придобит стажът,
от негови я правоприемник или от дру го
юридическо или физическо лице, което съхранява книжа, ведомости за заплати и други,
че документите са загубени или унищожени.
(2) Когато осигурителят е прекратил дейността си, без да има правоприемник, или не
е прекратил дейността си, но ведомостите и
книжата му са иззети по реда на инструкция
на управителя на Националния осигурителен
институт, издадена на основание чл. 5, ал. 12 от
Кодекса за социално осигуряване, се представя
удостоверение от съответното териториално
поделение на Национални я осиг у рителен
институт, че в архивното стопанство липсват
писмени данни за претендирания стаж.
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Чл. 6. (1) По исковете за установяване на
трудов и осигурителен стаж не се допускат
свидетелски показания, ако не са представени
писмени доказателства, които установяват
вероятност та на т рудови я/осиг у рителни я
стаж и които са издадени от работодателя/
осигурителя, при който е придобит стажът,
и по време на полагане на стажа.
(2) В зависимост от характера на упражняваната трудова дейност писмени доказателства,
които установяват вероятността на трудовия/
осигурителния стаж, могат да бъдат:
1. трудов договор;
2. уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса
на труда, от което е видно, че през посочения в исковата молба период и с посочения
от лицето работодател е бил сключен трудов
договор;
3. допълнителни споразумения;
4. заповеди за определяне на допълнително
възнаграждение за продължителна работа или
за придобит трудов стаж и професионален опит;
5. трудови книжки;
6. осигурителни книжки;
7. решения на компетентни органи за изплащане на дължимо възнаграждение;
8. договори за възлагане на управление и
контрол;
9. други подобни документи.
(3) Когато с една искова молба се иска установяването на трудов/осигурителен стаж за
отделни периоди от време, за да се допуснат
свидетели, е необходимо писмено доказателство, относимо за всеки период от време.
(4) За свидетели се допускат само лица,
притежаващи писмени доказателства относно това, че са работили или изпълнявали
длъжност при същия работодател/осигурител
през периода, през който е положен претендираният стаж.
Чл. 7. Осигурителен стаж може да се установи само ако в хода на съдебното производство се докаже, че ищецът е бил в кръга
на лицата по чл. 2 и за това време са били
дължими или внесени осигурителни вноски
съгласно действащите разпоредби или е бил
в законоустановен отпуск, който се зачита за
осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски.
Чл. 8. По делата за установяване на трудов
и осигурителен стаж съдът може да постановява ищецът да се яви лично, както и да
изисква от него да потвърди с декларация
истинността на всички изложени в исковата
молба обстоятелства или на част от тях.
Чл. 9. (1) По делата за установяване на
трудов и осигурителен стаж по този закон не
се събират държавни такси.
(2) Съдебните разноски по делата за установяване на осигурителен стаж са за сметка
на ищеца.
(3) По делата за установяване на трудов
стаж не се плащат такси и разноски от ищеца.
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Чл. 10. За неуредените в закона въпроси
се прилага Гражданският процесуален кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Този закон отменя Указ № 527 от 1961 г.
за установяване на трудов стаж по съдебен
ред (обн., Изв., бр. 104 от 1961 г.; изм., ДВ,
бр. 36 от 1979 г. и бр. 21 от 1989 г.).
§ 2. Образуваните преди влизането в сила
на закона дела в районните и окръжните съдилища и във Върховния касационен съд се
довършват по досегашния ред.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 15 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3423

УКАЗ № 55
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални
предприятия, групи предприятия и европейски
дружества, приет от ХLI Народно събрание
на 15 март 2011 г.
Издаден в София на 25 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
информиране и консултиране с работниците
и служителите в многонационални пред
приятия, групи предприятия и европейски
дружества (ДВ, бр. 57 от 2006 г.)
§ 1. В глава втора „Информиране и консултиране с работниците и служителите в
многонационални предприятия или групи
предприятия“ се създава чл. 3а:
„Осъществяване на информиране и консултиране
Чл. 3а. (1) Информирането и консултирането с работниците и служителите в многонационалното предприятие или групата
предприятия се осъществяват чрез европейски
работнически съвет или процедура за информиране и консултиране.
(2) Информирането и консултирането с
работниците и служителите се осъществяват
на съответното равнище на ръководство и
представителство в зависимост от разглеждания въпрос, като компетентността на евро-
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пейския работнически съвет и процедурата за
информиране и консултиране с работниците
и служителите се ограничават до транснационалните въпроси.
(3) При осъществяване на информирането
и консултирането европейският работнически
съвет и синдикалните организации и представителите на работниците и служителите
по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда си взаимодействат в рамките на своята компетентност.
(4) Начинът на взаимодействие и съгласуване на процедурите за информиране и
консултиране чрез европейския работнически
съвет и чрез синдикалните организации и
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда се
уреждат със споразумението по чл. 8.
(5) В случай че се предвижда да бъдат взети
решения, които могат да доведат до съществени промени в организацията на труда или
трудовите правоотношения, и в споразумението по чл. 8 не са определени начинът на
взаимодействие и съгласуване, процедурите за
информиране и консултиране чрез европейския
работнически съвет и чрез синдикалните организации и представителите на работниците
и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на
труда се провеждат едновременно.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Централният орган за управление по
ал. 2 или органът за управление по ал. 5 или
6 се задължава да събере и предостави на
членовете на специалния орган за преговори
информация, необходима за започване на
преговорите, която да даде възможност на
работниците и служителите да преценят дали
предприятието е многонационално предприятие или група предприятия по смисъла на
§ 1, т. 2 и 3 от допълнителните разпоредби,
включваща информацията за броя на работниците и служителите.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете на специалния орган за
преговори се избират или определят пропорционално на броя на работниците и служителите, наети във всяка държава членка от
многонационално предприятие или от група
предприятия, като за всяка държава членка
се полага по едно място за част от работниците и служителите, наети в същата държава
членка, представляваща 10 на сто или част
от 10 на сто от броя на работниците и служителите, наети във всички държави членки,
взети заедно.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
3. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Спец иа л н и я т орга н за п рег овори
уведомява за своя състав и за началото на
преговорите централния орган за управление
на предприятието по чл. 4, ал. 2 или органа
за управление на предприятието по чл. 4,
ал. 5 или 6, както и органите за управление
на предприятията, които упражняват дейност в друга държава членка и са клонове
на многонационалното предприятие или са
предприятия от група предприятия. Същата
информация се предоставя и на организациите
на работниците и служителите и на работодателите на европейско равнище.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Преди
или след всяко заседание специалният орган
за преговори има право да се съвещава, без
да присъстват представители на съответния
орган за управление, като използва необходимите средства за комуникация.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) На членовете на специалния орган за
преговори се осигурява обучение, финансирано
от работодателя, когато това е необходимо за
изпълнение на представителните им функции
при участие в международни мероприятия.
Разходите за обучението не могат да бъдат
за сметка на трудовото им възнаграждение.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Специалният орган за преговори може
да бъде подпомаган от определени от него
експерти, вк лючително представители на
признатите на европейско равнище организации на работниците и служителите и на
работодателите. По негово искане те могат
да присъстват на заседанията в качеството
им на консултанти за водене на преговори
без право на глас.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Централният орган за управление по
чл. 4, ал. 2 или органът за управление по чл. 4,
ал. 5 или 6 и специалният орган за преговори
преговарят в дух на сътрудничество с цел
постигането на споразумение. Споразумението
се сключва в писмена форма.“
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. съставът на европейския работнически
съвет, срокът на мандата, броят на членовете
му, разпределението на местата, като при
възможност се осигурява равномерно представителство на работниците и служителите
в зависимост от тяхната дейност, категория
и пол;“
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б) точка 3 се изменя така:
„3. функциите и начинът на информиране
и консултиране с европейския работнически
съвет и задълженията на членовете му да
информират работниците и служителите за
резултатите от проведеното информиране и
консултиране;“
в) създава се т. 3а:
„3а. начинът на взаимодействие и съгласуване на процедурите за информиране и
консултиране чрез европейския работнически
съвет и чрез синдикалните организации и
представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, като
се спазват принципите на чл. 3а, ал. 2;“
г) създава се т. 4а:
„4а. съставът, начинът на определяне на
членовете, функциите и процедурните правила
на постоянния комитет, ако е необходимо такъв да бъде създаден в рамките на европейски
работнически съвет;“
д) в т. 6 след думата „изменено“ се добавя
„или прекратено“.
§ 6. Създава се чл. 8а:
„Преговори при структурни промени
Чл. 8а. (1) Когато в многонационалното
предприятие или групата предприятия след
създаването им настъпят структурни промени
(сливане, вливане, разпределяне на дейността,
промяна на собствеността и други) и в случай
че не са предвидени съответните разпоредби
в действащите споразумения или съществува
несъвместимост между разпоредбите на две
или повече приложими споразумения, централното управление започва преговорите
по чл. 4, ал. 3 по своя инициатива или по
писмено искане от най-малко 100 работници
и служители или техни представители от наймалко две предприятия или два клона поне
в две държави членки.
(2) В случаите по ал. 1 освен членовете,
избрани и определени съгласно чл. 6, наймалко трима от членовете на създадения
европейски работнически съвет или на всеки
един от създадените европейски работнически
съвети са членове по право на специалната
група за преговори.
(3) По време на преговорите създаденият
европейски работнически съвет продължава
да осъществява функциите си в съответствие
със споразумението по чл. 8, когато в него са
предвидени такива разпоредби.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членовете на европейския работнически съвет се избират или определят пропорционално на броя на работниците и служителите, наети във всяка държава членка от
многонационално предприятие или от група
предприятия, като за всяка държава членка
се полага по едно място за част от работни-
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ците и служителите, наети в същата държава
членка, представляваща 10 на сто или част
от 10 на сто от броя на работниците и служителите, наети във всички държави членки,
взети заедно. Съветът приема правилник за
работата си.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Европейският работнически съвет може
да избере от своите членове постоянен комитет
в състав до петима души с оглед ефективното
му функциониране. На постоянния комитет
се осигуряват подходящи условия, необходими
за изпълнение на задълженията му.“
3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) Правилата за създаване на европейски
работнически съвет не отменят установеното
в Кодекса на труда право на работниците и
служителите да бъдат информирани и с тях да
се провеждат консултации по реда на чл. 130,
130а и 130б от Кодекса на труда.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Членовете на европейския работнически съвет информират синдикалните организации и представителите на работниците
и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на
труда за съдържанието на предоставената
информация и за резултатите от проведените
консултации, а когато няма синдикални организации или няма избрани представители
на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2
от Кодекса на труда, информират пряко съответните работници и служители.“
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) На членовете на европейския работнически съвет или на постоянния комитет се
осигурява обучение, финансирано от работодателя, когато това е необходимо за изпълнение
на представителните им функции при участие
в международни мероприятия. Разходите за
обучението не могат да бъдат за сметка на
трудовото им възнаграждение.“
3. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 10 и 11.
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 изречение второ се изменя така:
„Когато контролираното предприятие е дружество по смисъла на чл. 3, параграф 5, буква
„а“ или „в“ от Регламент (ЕО) № 139/2004 на
Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола
върху концентрациите между предприятия,
дружеството, което има участие в него, не се
смята за контролиращо предприятие.“
2. Създава се т. 16а:
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„16а. „Транснационални въпроси“ са въпросите, засягащи многонационалното предприятие или групата предприятия или най-малко
две предприятия или клонове на многонационалното предприятие или от групата предприятия, които се намират в две различни
държави членки.“
3. Точка 17 се изменя така:
„17. „Информиране“ е предоставяне на данни от органите за управление по чл. 4, 12 и 20
на представителите на работниците и служителите с цел да се запознаят с разглеждания
въпрос и да го проучат. Информирането се
осъществява в подходящ момент, за да не се
забавя процесът на вземане на решенията, по
подходящ начин и с подходящо съдържание,
които позволяват на представителите на работниците и служителите да извършат задълбочена оценка на евентуалното въздействие
на предвидените мерки и по целесъобразност
да подготвят консултации с компетентния
орган на многонационалното предприятие
или групата предприятия.“
4. Точка 18 се изменя така:
„18. „Консултиране“ е установяване на
диалог и размяна на мнения между представителите на работниците и служителите
и/или техния представителен орган и съответните органи за управление по чл. 4, 12 и
20 или всяко друго по-подходящо ниво на
управление в подходящ момент, по подходящ
начин и с подходящо съдържание, които позволяват на представителите на работниците
и служителите въз основа на предоставената
информация и без да се засягат отговорностите на управлението, да изразят в разумен
срок становището си по предложените мерки – предмет на консултирането, което може
да се отчете при вземането на решения в
рамките на многонационалното предприятие
или групата предприятия.“
Допълнителна разпоредба
§ 10. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2009/38/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.
за създаване на европейски работнически
съвет или на процедура за информиране и
консултации с работниците и служителите в
предприятия с общностно измерение и групи
предприятия с общностно измерение (ОВ, L
122/28 от 16 май 2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 11. Законът влиза в сила от 5 юни 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 15 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3424

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет от ХLI Народно
събрание на 16 март 2011 г.
Издаден в София на 25 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за експортния контрол на продукти, свърза
ни с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:
1. условията и редът за износ, внос, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз и
транзит на продукти, свързани с отбраната,
брокерска дейност с тях и контролът върху
тези дейности;
2. мерките по прилагане на Регламент
(ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г.
за въвеждане режим на Общността за контрол
на износа, трансфера, брокерската дейност и
транзита на изделия и технологии с двойна
употреба (ОВ, L 134/1 от 29 май 2009 г.), наричани по-нататък съответно „Регламент (ЕО)
№ 428/2009“ и „изделия с двойна употреба“;
3. условията и редът за внос на изделия с
двойна употреба и брокерска дейност с тях
и контролът върху тези дейности;
4. предоставянето на техническа помощ за
военна крайна употреба съгласно Съвместно
действие на Съвета 2000/401/ОВППС.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва с цел
защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси
на Република България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и
изпълнение на международните задължения
на Република България.
Чл. 2. (1) Министерският съвет приема
списък на продуктите, свързани с отбраната,
за които се прилагат разпоредбите на този закон, и списък на изделията с двойна употреба,
които се контролират при внос. Списъците се
обнародват в „Държавен вестник“.
(2) Изделията с двойна употреба – предмет
на контрол върху износа, брокерската дейност
и транзита, са посочени в Приложение I на
Регламент (ЕО) № 428/2009.
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(3) Изделията с двойна употреба – предмет
на контрол върху трансфера, са определени в
Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009.
Чл. 3. Не подлежат на контрол по този
закон продуктите, свързани с отбраната, и
изделията с двойна употреба в случаите,
когато са:
1. собственост на български или чуждестранни въоръжени сили или полицейски контингенти при пренасянето им през границите
на Република България или пребиваването
им на територията на Република България
в случаите на:
а) изпълнение на задължения на Република България, произтичащи от международни
договори и от членството в международни
организации;
б) участие в операции по налагане, опазване
и поддържане и изграждане на мира;
в) участие в международни учения, провеждани на или извън територията на Република
България;
г) изпълнение на хуманитарни, природозащитни, спортни и демонстрационни задачи
с мирен характер;
2. за оказване на хуманитарна помощ в
случай на бедствие или са част от дарение
при извънредна ситуация.
Ч л. 4. М и н ис т ерск и я т с ъве т може да
въвежда ограничения и да налага забрани
за извършването на дейности с продукти,
свързани с отбраната, и с изделия с двойна
употреба, когато:
1. дейностите противоречат на целите и
задълженията, посочени в чл. 1, ал. 2;
2. продуктите или изделията са предназначени или могат да бъдат използвани за
създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение
и разпространение на оръжията за масово
унищожение;
3. съществуват ограничения или забрани,
произтичащи от меж д у народни договори
или от членството на Република България в
международни организации;
4. тези дейности засягат съществени интереси на Република България в областта на
сигурността или са налице съображения за
опазване на обществения ред.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗНОС, ВНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕМИНАВАНЕ, ПРЕВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРОДУКТИ,
СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И БРОКЕРСК А
ДЕЙНОСТ С ТЯХ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 5. Износ, внос и трансфер на продукти,
свързани с отбраната, могат да извършват:
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1. физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;
2. структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от
министри, Държавна агенция „Национална
сигу рност“, Националната разузнавателна
служба и Националната служба за охрана.
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 5, т. 1 могат да
извършват износ и/или внос на продукти,
свързани с отбраната, след получаване на
лиценз, издаден от Междуведомствения съвет
по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет, наричан по-нататък „Междуведомствения съвет“,
и разрешение за износ или внос, издадено от
Междуведомствената комисия за експортен
контрол и неразпространение на оръжията за
масово унищожение при министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричана
по-нататък „Междуведомствената комисия“.
(2) Лицата по чл. 5, т. 2 могат да извършват износ и/или внос на продукти, свързани
с отбраната, без лиценз по ал. 1 след регистриране на вноса и/или износа от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Лицата по чл. 5, т. 1 могат да извършват
трансфер на продукти, свързани с отбраната,
от територията на Република България за
територията на друга държава членка след
получаване на удостоверение за регистрация
за трансфер, издадено от Междуведомствения
съвет, и генерално, глобално или индивидуално разрешение за трансфер, издадено от
Междуведомствената комисия.
(4) Лицата по чл. 5, т. 1 могат да извършват трансфер от територията на Република
България за територията на друга държава
членка на продукти, свързани с отбраната, след
получаване на удостоверение за регистрация
за трансфер, издадено от Междуведомствения
съвет, и след регистриране на трансфера от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма или от оправомощени от него длъжностни лица, когато:
1. получателят е правителствена организация в държава членка;
2. трансферът се осъществява в рамките на
структури на Европейския съюз, на НАТО, на
Международната агенция за атомна енергия
или на други междуправителствени организации с цел изпълнение на техните задачи.
(5) Разпоредбите на ал. 4 се прилагат, при
условие че трансферът:
1. се осъществява при условия, които не
засягат обществения ред и сигурност;
2. не е в противоречие с международните
ангажименти, поети от Република България.
(6) Лицата по чл. 5, т. 2 могат да доставят
продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България до територията на
приемащата държава членка след регистриране
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на трансфера от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или от оправомощени
от него длъжностни лица.
(7) Лицата по чл. 5, т. 2 могат да получават
продукти, свързани с отбраната, от територията на държавата членка по произход след
деклариране на трансфера в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
(8) Лицата по чл. 5, т. 1 могат да получават
продукти, свързани с отбраната, посочени в
генерално разрешение за трансфер, издадено и
публикувано от държавата членка по произход,
след получаване на сертификат за получател,
издаден от Междуведомствения съвет, и след
деклариране на трансфера в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
(9) Лицата по чл. 5, т. 1 могат да получат
продукти, свързани с отбраната, от доставчик, който има издадено индивидуално или
глобално разрешение за трансфер от държавата членка по произход, след регистриране
на трансфера от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или от оправомощени
от него длъжностни лица по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 7. Транспортиране на продукти, свързани с отбраната, от територията на една
трета държава за територията на друга трета
държава без влизане на територията на Република България могат за извършват лицата
по чл. 5, т. 1 въз основа на лиценз, издаден
от Междуведомствения съвет.
Чл. 8. (1) Не се изисква разрешение за преминаване на продукти, свързани с отбраната,
през територията на Република България,
когато държавата на доставчика е издала
разрешение за трансфера или държавата на
доставчика не изисква издаването на разрешение за трансфера.
(2) Не се изисква разрешение за влизането на продукти, свързани с отбраната, на
територията на Република България, когато
получателят е лице по чл. 5 и държавата на
доставчика е издала разрешение за трансфера или държавата на доставчика не изисква
издаването на разрешение за трансфера.
(3) Превоз на продукти, свързани с отбраната, през територията на Република България, които се изнасят или внасят от държава
членка, различна от Република България,
съответно за и от трета държава, се извършва
въз основа на разрешение, издадено от Междуведомствената комисия.
Чл. 9. Транзит на продукти, свързани с
отбраната, се извършва въз основа на разрешение, издадено от Междуведомствената
комисия.
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Чл. 10. (1) Брокерска дейност с продукти,
свързани с отбраната, могат да извършват:
1. лицата по чл. 5, т. 1;
2. български граждани;
3. граждани на други държави членки,
пребиваващи на територията на Република
България;
4. граждани на Европейското икономическо
пространство, пребиваващи на територията
на Република България;
5. граждани на трета държава, които са
получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България.
(2) Брокерска дейност с продукти, свързани
с отбраната, се извършва след регистрация от
Междуведомствения съвет и след получаване
на разрешение за брокерска сделка, издадено
от Междуведомствената комисия.
(3) Разпоредбите на ал. 2 се прилагат и в
случаите, когато лицата по ал. 1, т. 1 и 2 извършват брокерска дейност извън територията
на Общността.
(4) Разпоредбите на ал. 2 се прилагат и в
случаите, когато лицата по ал. 1 извършват
брокерска дейност на територията на Република България от името на други физически
или юридически лица.
Чл. 11. Редът за издаване на лицензи,
извършването на регистрации и издаването
на сертификат за получател от Междуведомствения съвет, издаването на разрешения от
Междуведомствената комисия и извършването
на регистрации от министъра на икономиката, енергетиката и туризма се определя с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 12. (1) Междуведомственият съвет и
Междуведомствената комисия се ръководят
от министри.
(2) Съставът и редът за осъществяване
дейността на Междуведомствения съвет и на
Междуведомствената комисия се определят
от Министерския съвет, като съставът на
Междуведомствената комисия включва представители на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, Министерството на
външните работи, Министерството на отбраната и на Държавна агенция „Национална
сигурност“.
(3) При необходимост органите по ал. 1
могат да изискват становището на други
държавни органи.
(4) При изпълнение на своите функции органите по ал. 1 могат да извършват проверки
и да привличат експерти.
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Раздел II
Лицензиране за износ и внос, за транспор
тиране на продукти, свързани с отбраната,
сертифициране на получатели на продукти,
свързани с отбраната, и регистриране за
трансфер и за брокерска дейност с продукти,
свързани с отбраната
Чл. 13. (1) Лиценз за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната,
сертификат за получател на продукти, свързани
с отбраната, удостоверение за регистрация
за трансфер и удостоверение за регистрация
за брокерска дейност с продукти, свързани с
отбраната, се издават от Междуведомствения
съвет по образец за определен срок.
(2) Правата по лиценза, сертификатът за
получател и удостоверението за регистрация
не могат да се прехвърлят и преотстъпват,
включително при преобразуване на лицензирания, сертифицирания или регистрирания
търговец.
(3) Първоначалният лиценз за внос и износ
и сертификат за получател се издават със срок
на действие една година. След изтичането на
този срок всеки следващ лиценз или сертификат за получател се издава за срок три години.
(4) Удостоверение за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, се издава за срок три години.
(5) Лиценз за внос, износ и за транспортиране, сертификат за получател и удостоверение
за регистрация за трансфер се издава на лице
по чл. 5, т. 1, което отговаря на изискванията
за надеждност и икономическа стабилност.
(6) В лиценза, в сертификата за получател и
в удостоверението за регистрация се записват
наименованието на издаващия орган, името и
адресът на получателя, изявление на издаващия орган за това, че получателят отговаря на
условията за издаване на съответния документ,
датата на издаване и срокът на валидност на
документа, както и условията, отнасящи се
до предоставяне на информация, необходима
за проверка на съответствието с критериите
за издаване на съответния документ и до
спирането на действието или отнемането на
документа.
(7) Лиценз, сертификат за получател и
удостоверение за регистраци я се издават
в два екземпляра. Първият екземпляр се
предоставя на заявителя, а вторият остава в
Междуведомствения съвет.
Чл. 14. (1) Лицата, кандидатстващи за
издаване на лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, представят в
Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец;
2. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър;
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3. копие от разрешение за производство и/
или търговия, издадено по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, в слу чаите,
когато лицата осъществяват дейности, които
попадат в обхвата му;
4. документ, издаден от Държавна агенция
„Национална сигурност“, за съгласуване на
физическите лица, които са определени да
участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които са
определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен
образец от подписа им;
6. свидетелство за съдимост на едноличния
търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и
контролния орган на юридическото лице, а в
случай че членовете са юридически лица – на
техните представители в съответния управителен орган;
7. нотариално заверен образец на подписа
на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
8. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите за липсата на ликвидни и изискуеми
публични вземания;
9. декларация на едноличния търговец,
управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското
дружество, че заявителят няма ликвидни и
изискуеми задължения към физически или
юридически лица, когато задължението е
признато пред органа по принудително изпълнение;
10. декларация на едноличния търговец,
управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското
дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани
с отбраната, и с изделия с двойна употреба в
държавите членки и в трети държави;
11. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни
партньори с продукти, свързани с отбраната,
за период, не по-малък от една година;
12. документ за платена такса по чл. 71,
ал. 1.
(2) Лицата, кандидатстващи за издаване
на лиценз за транспортиране на продукти,
свързани с отбраната, представят в Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец;
2. документите по ал. 1, т. 2, 4 – 12;
3. удостоверение или свидетелство, издадено
от компетентен орган на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, да извършва съответния вид
транспортна дейност.
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Чл. 15. Лицата, кандидатстващи за издаване на сертификат за получател, представят
в Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец;
2. документите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 4 – 12;
3. копие от разрешение за производство и/
или търговия, издадено по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, в случаите, когато
продуктите, свързани с отбраната – обект на
трансфера, попадат в обхвата му, или адрес
на производствени обекти или складове за
съхранение на продукти, свързани с отбраната;
4. документи, предоставящи информация
за производствените възможности за интеграция на получаваните при трансфер продукти,
свързани с отбраната, в системи и подсистеми;
5. декларация от служител на висша ръководна длъжност, отговорен за трансферите и
износа, че дружеството:
а) ще предприеме всичк и необходими
стъпки за спазването и прилагането на специфичните условия, отнасящи се до крайната
употреба и износ на всеки получен конкретен
компонент или продукт;
б) ще спазва всички ограничения за последващ износ на продукти, свързани с отбраната,
получавани при трансфер;
в) предоставя на компетентните органи
под робна и изчерпат ел на информа ц и я в
отговор на искания и запитвания относно
крайните потребители или крайната употреба
на всички продукти, изнесени, трансферирани
или получени от дружеството по разрешение
за трансфер от друга държава членка;
6. описание на утвърдената от лицето по т. 5
система за вътрешен контрол и съответствие
или на системата за управление на износа
или трансфера; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и
техническите ресурси, заделени за управлението на трансферите и износа, веригата на
отговорност в структурата на дружеството,
процедурите за вътрешен одит, системата за
повишаване квалификацията на персонала,
правилата и реда за осигуряване на физическа
и техническа сигурност, водене на регистри и
проследяване на трансферите и износа.
Чл. 16. Лицата, кандидатстващи за регистрация за трансфер, представят в Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец;
2. документите по чл. 14, ал. 1, т. 2 – 12.
Чл. 17. (1) Лицата по чл. 5, т. 1, кандидатстващи за регистрация за брокерска дейност,
представят в Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец;
2. документите по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 4 – 12.
(2) Лицата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – 5, кандидатстващи за регистрация за брокерска дейност, представят в Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец;
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2. заверено копие на документ за самоличност;
3. нотариално заверен образец на подписа;
4. документ, издаден от Държавна агенция
„Национална сигурност“, за съгласуване на
лицето;
5. свидетелство за съдимост или еквивалентен документ, издаден от държавата на
постоянно пребиваване на лицето;
6. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите за липсата на ликвидни и изискуеми
публични вземания;
7. декларация, че лицето няма ликвидни
и изискуеми задължения към физически или
юридически лица, когато задължението е
признато пред органа по принудително изпълнение;
8. декларация, че лицето не е свързано
с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с
продукти, свързани с отбраната, и с изделия
с двойна употреба в държавите членки и в
трети държави;
9. информация от лицето за планираните
външнотърговски дейности с чуждестранни
партньори с продукти, свързани с отбраната,
за период, не по-малък от една година;
10. документ за платена такса по чл. 71,
ал. 1.
(3) Лицата по чл. 5, т. 1, притежаващи лиценз за износ и внос на продукти, свързани с
отбраната, или сертификат за получател могат
да получат удостоверение за регистрация за
брокерска дейност по чл. 10, като представят
само документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 12.
Раздел ІІІ
Издаване и изменяне на лиценз, сертификат за
получател или удостоверение за регистрация.
Отказ за издаване и регистриране, спиране,
прекратяване на действието или отнемане
на лиценз, сертификат за получател или
заличаване на регистрация
Чл. 18. (1) Междуведомственият съвет взема
мотивирано решение за издаване на лиценз,
сертификат за получател и/или удостоверение
за регистрация в 30-дневен срок от датата на
получаване на заявлението и придружаващите го документи. Решението се съобщава на
заявителя в срок до 7 работни дни от датата
на приемането му.
(2) При констатиране на непълноти и/или
нередности в представените документи в срок
до 7 работни дни от датата на получаване на
документите заявителят се уведомява писмено с указания за отстраняването им. В този
случай срокът по ал. 1 спира да тече от датата
на изпращане на съобщението до заявителя
и се възобновява от датата на постъпване на
документите, с които се удостоверява отстраняването на непълнотите и/или нередностите.
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Чл. 19. (1) Издадените лиценз, сертификат
за получател или удостоверение за регистрация
може да се изменят от Междуведомствения
съвет:
1. по искане на лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице;
2. при промяна на нормативните изисквания, свързани с лиценза, сертификата за получател или удостоверението за регистрация;
3. при промени в обстоятелствата, при които
е издаден лицензът, сертификатът за получател
или удостоверението за регистрация.
(2) Лицензираното, сертифицираното или
регистрираното лице е длъжно при промяна
на обстоятелствата, вписани в заявлението,
при които е издаден лицензът, сертификатът
за получател или удостоверението за регистрация, да подаде заявление в Междуведомствения
съвет в 14-дневен срок от настъпването им.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
документите, удостоверяващи промяната, и
документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.
(4) Представените документи се разглеждат
по реда и в сроковете по чл. 18, като Междуведомственият съвет вписва изменението
и издава актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация в
случаите, когато това е необходимо.
Чл. 20. (1) Меж ду ведомствени ят съвет
отказва с мотивирано решение издаването
или изменянето на лиценз или сертификат за
получател или извършването на регистрация,
когато:
1. са налице обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 цели
и задължения;
2. заявлението и приложените към него
изискуеми документи не съответстват на изискванията на чл. 14, 15, 16 и/или 17.
(2) При направен отказ ново заявление за
издаване на лиценз, сертификат за получател
или удостоверение за регистрация може да
бъде подадено само след отпадане на обстоятелствата за отказ за издаването на лиценз или
сертификат или извършването на регистрация.
Чл. 21. (1) Междуведомственият съвет спира
с мотивирано решение действието на лиценза,
сертификата за получател или удостоверението
за регистрация, когато:
1. е налице неизпълнение или нарушение на
условията в лиценза, в сертификата за получател или в удостоверението за регистрация;
2. са настъпили промени в обстоятелствата,
при които е издаден лицензът, сертификатът
за получател или удостоверението за регистрация, и лицензираното, сертифицираното или
регистрираното лице престане да отговаря на
изискванията за надеждност и икономическа
стабилност;
3. е налице неизпълнение на предвидено в
този закон задължение, установено с акт на
компетентен държавен орган.
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(2) Междуведомственият съвет спира действието на лиценза, сертификата за получател
или удостоверението за регистрация за срок
до 6 месеца, в който забранява извършването
на дейността до отстраняване нарушението
на изискванията.
(3) Ако Междуведомственият съвет не бъде
уведомен писмено от лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице в срока
по ал. 2, че нередностите, послужили като
основание за спиране действието на лиценза,
сертификата за получател или удостоверението
за регистрация, са отстранени, издаденият
лиценз или сертификат за получател се отнема
или извършената регистрация се заличава,
като издаденото удостоверение се обезсилва.
Чл. 22. (1) Меж ду ведомствени ят съвет
отнема с мотивирано решение лиценза или
сертификата за получател или заличава регистрацията:
1. при възникване на обстоятелства, които
противоречат на определените в чл. 1, ал. 2
цели и задължения;
2. когато лицензираното, сертифицираното
или регистрираното лице е представило неистински документи или неверни данни, които
са послужили като основание за издаването
на лиценза, сертификата за получател или
удостоверението за регистрация;
3. лицензираното, сертифицираното или
регистрираното лице е извършило системни
нарушения по този закон;
4. когато лице, което представлява лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице съгласно търговската регистрация,
е осъдено с влязъл в сила съдебен акт за
престъпление от общ характер;
5. в случаите по чл. 21, ал. 3.
(2) С решението за отнемане на лиценза
или сертификата за получател или за заличаване на регистрацията се определя срок,
не по-дълъг от две години, в който лицето
не може да кандидатства за издаване на нов
лиценз или сертификат за получател или регистрация за същата дейност.
Чл. 23. Междуведомственият съвет прекратява с мотивирано решение лиценза или
сертификата за получател или заличава регистрацията:
1. по писмена молба на лицензираното,
сертифицираното или регистрираното лице;
2. при заличаване на търговската регистрация на физическото или юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице – едноличен търговец;
4. при поставяне на физическото лице – едноличен търговец, под запрещение;
5. при обявяване на търговеца в несъстоятелност или в ликвидация.
Чл. 24. (1) Решенията по чл. 20, 21, 22 и
23 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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(2) Жалбата по ал. 1 не спира изпълнението
на административния акт.
Чл. 25. Междуведомственият съвет в срок
до 5 работни дни уведомява Централното митническо управление на Агенция „Митници“ и
Междуведомствената комисия за издадените
и изменените лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация, за
спрените, отнетите и прекратените лицензи и
сертификати за получател или за заличените
регистрации.
Чл. 26. (1) Междуведомственият съвет създава и поддържа публичен регистър, в който
се вписват издадените и изменените лицензи,
сертификати за получател и удостоверения за
регистрация, спрените, отнетите и прекратените лицензи и сертификати за получател
или заличените регистрации.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименованието, седалището и адресът на
управление; лицето, което съгласно търговската регистрация представлява лицензираното,
сертифицираното или регистрираното лице;
2. единният идентификационен код на
лицата по чл. 5, т. 1 или имената на лицата
по чл. 10, ал. 1, т. 2 – 5;
3. номерът и датата на издадения лиценз,
сертификат за получател, удостоверение за
регистрация и срокът им на валидност;
4. основанието и датата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване на лиценза
или сертификата за получател или заличаване
на регистрацията.
Чл. 27. (1) Меж д у ведомствени ят съвет
предоставя на Европейската комисия, на Европейския парламент и на другите държави
членки актуална информация за сертифицираните получатели на продукти, свързани с
отбраната.
(2) Междуведомственият съвет предоставя
на Европейската комисия и на другите държави членки актуална информация за спрените, отнетите и прекратените сертификати
за получател.
Раздел ІV
Разрешение за износ, внос, брокерска сделка,
превоз и транзит на продукти, свързани с
отбраната
Чл. 28. (1) Износ или внос на продукти,
свързани с отбраната, посочени в списъка
по чл. 2, ал. 1, се извършва след издаване
на индивидуално разрешение или глобално
разрешение.
(2) Индивидуалното разрешение се издава за
износ или внос за или от определена държава
чрез една доставка или частични доставки на
основание на договорни отношения между
износителя или вносителя и чуждестранния
контрагент. Издаденото разрешение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
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(3) Глобалното разрешение се издава за
износ или внос, съответно за вносители или
износители за или от една или повече държави
съгласно приложението, на определен тип или
категория продукти, свързани с отбраната,
посочени в списъка по чл. 2, ал. 1, с изключение на продукти, свързани с отбраната, които
попадат в обхвата на международни договори
и конвенции за забрана на разпространението
на оръжията за масово унищожение, както
и на продукти, свързани с отбраната, чието
разработване, характеристики, употреба и/
или регистрация попадат под разпоредбите
на Закона за защита на класифицираната
информация. Издаденото разрешение е със
срок на валидност до две години и може да
бъде продължено еднократно за срок до една
година.
(4) Разрешение за временен износ и реимпорт или за временен внос и реекспорт на
продукти, свързани с отбраната, предназначени за участие в търговски изложения, се
издава на лицата по чл. 5, т. 1, притежаващи
лиценз по чл. 13, ал. 1, по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 29. Разрешението за брокерска сделка
с продукти, свързани с отбраната, се издава
със срок на валидност до една година и може
да бъде продължено еднократно за срок до
6 месеца.
Чл. 30. Разрешението за превоз и за транзит на продукти, свързани с отбраната, през
територията на Република България се издава
по ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
Раздел V
Разрешение за трансфер на продукти, свър
зани с отбраната
Чл. 31. (1) Трансфер от територията на
Република България за територията на друга
държава членка на продукти, свързани с отбраната, посочени в списъка по чл. 2, ал. 1,
се извършва след издаване на индивидуално,
глобално или национално генерално разрешение за трансфер.
(2) Индивидуалното разрешение за трансфер се издава на лице по чл. 5, т. 1 за трансфер
на определено количество продукти, свързани
с отбраната, до определен получател в държава
членка чрез една или няколко частични доставки на основание на договорни отношения
между доставчика и получателя. Индивидуалното разрешение за трансфер е със срок
на валидност до две години и може да бъде
продължено еднократно с още една година.
(3) Индивидуалното разрешение се издава,
когато:
1. искането за разрешение за трансфер се
ограничава до един трансфер;
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2. са налице съображения за опазване на
интереси в сферата на сигурността или на
обществения ред;
3. това се налага в изпълнение на поети
международни задължения и ангажименти,
по които Република България е страна;
4. Междуведомствената комисия има основания да смята, че доставчикът не е в
състояние да изпълни условията и реда на
глобалното разрешение за трансфер.
(4) Глобалното разрешение за трансфер се
издава на лице по чл. 5, т. 1 за трансфер на
определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, до няколко получатели в
една или повече държави членки. Глобалното
разрешение за трансфер е със срок на валидност три години и може да бъде продължено
еднократно за същия срок.
(5) Националното генерално разрешение за
трансфер се издава от Междуведомствената
комисия и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, когато:
1. полу чателят е част от въоръжените
сили на друга държава членка или е договарящ орган в областта на отбраната, който
извършва покупки на продукти, свързани с
отбраната, предназначени за употреба само
от въоръжените сили на държавата членка;
2. получателят е сертифициран като получател на продукти, свързани с отбраната,
съгласно националното законодателство на
друга държава членка;
3. трансферът се извършва с цел оценяване,
изложение или демонстрация;
4. трансферът се извършва с цел поддръжка
или поправка на продукти, свързани с отбраната, до получател, който е бил първоначалният
им доставчик;
5. трансферът се извършва с цел изпълнение
на междуправителствена програма за сътрудничество при разработването, производството
или употребата на един или няколко продукта, свързани с отбраната, до други държави
членки, които са участници в програмата.
(6) В разрешението по ал. 5 се посочват
типът или категорията продукти, свързани с
отбраната, както и категорията или категориите получатели в друга държава членка.
(7) Разрешението по ал. 5 може да включва
получатели в повече от една държава членка,
когато трансферът е необходим за осъществяване на междуправителствена програма
за сътрудничество относно разработването,
производството или употребата на един или
няколко продукта, свързани с отбраната.
(8) Обхватът на разрешението по ал. 5 по
отношение на продуктите, свързани с отбраната, които се включват в него, и условията,
свързани с неговото използване, се определят
от Междуведомствената комисия.
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Раздел VІ
Регистриране на износ, внос и трансфер на
продукти, свързани с отбраната
Чл. 32. (1) Лицата, подаващи заявления за
издаване на удостоверение за внос, износ и
трансфер по чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9, представят
в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документи, удостоверяващи:
1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
2. вида и произхода на продуктите, свързани с отбраната;
3. крайната употреба и крайния потребител;
4. условията на доставката.
(2) Изискванията за вида и съдържанието
на документите по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) Издаването на удостоверението по ал. 1
се извършва в срок до 7 работни дни от датата на получаване на документите.
(4) Удостоверението по ал. 1 се издава в
4 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, вторият се изпраща в
Държавна агенция „Национална сигурност“,
третият се изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници“,
а четвъртият остава в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Издаденото удостоверение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за същия срок. То
може да бъде използвано само от лицето, на
което е издадено.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗНОС, ТРАНСФЕР, ТРАНЗИТ
И ВНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА И БРОКЕРСК А ДЕЙНОСТ С ТЯХ
Раздел І
Обхват на контрола върху износа, трансфера,
транзита и брокерските услуги с изделия с
двойна употреба
Чл. 33. Разпоредбите на тази глава относно
контрола върху износа, трансфера, транзита
и брокерските услуги с изделия с двойна
употреба се прилагат, доколкото в Регламент
(ЕО) № 428/2009 или в други закони не е
предвидено друго.
Чл. 34. (1) Разрешение за износ на изделия
с двойна употреба се изисква за:
1. изделия с двойна употреба, посочени в
Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009;
2. изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕО)
№ 428/2009, когато са налице условията на
чл. 4, параграфи 1 – 5 от същия регламент;
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3. определени с акт на Министерския съвет
изделия с двойна употреба извън посочените в
Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009,
представляващи заплаха за обществената
сигурност и човешките права.
(2) Разрешение за трансфер на изделия
с двойна употреба се изисква за изделия с
двойна употреба:
1. определени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, от територията на
Република България за територията на друга
държава членка;
2. които не са определени в Приложение
IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато към
момента на трансфера са налице условията
на чл. 22, параграф 2 от същия регламент.
(3) Разрешение за транзит на изделия с
двойна употреба, определени в Приложение
I на Регламент (ЕО) № 428/2009, се изисква,
когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4,
параграф 1 от същия регламент.
(4) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се изисква за изделия
с двойна употреба:
1. определени в Приложение I на Регламент
(ЕО) № 428/2009, когато изделията са или
могат да бъдат предназначени за употребите,
определени в чл. 4, параграфи 1 и 2 от същия
регламент;
2. които не са включени в Приложение I
на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато изделията са или могат да бъдат предназначени
за употребите, определени в чл. 4, параграф 1
от същия регламент.
Чл. 35. Износът на изделия с двойна употреба включва всички режими и дейности,
посочени в чл. 2, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 428/2009.
Чл. 36. (1) Междуведомствената комисия
прилага мерките, които са посочени в Регламент (ЕО) № 428/2009 като възложени на
държава членка.
(2) Междуведомствената комисия:
1. издава разрешения за износ и трансфер
на изделия с двойна употреба в рамките на
Общност та от територията на Република
България и брокерската дейност с тях;
2. осъществява сътрудничество с другите
органи и институции, компетентни по въпросите на експортния контрол в Република
България;
3. осъществява сътрудничество с компетентните органи на Общността и на държавите членки;
4. осъществява сътрудничество с международните институции и с органите на други
държави, отговарящи по въпросите на експортния контрол на изделия с двойна употреба;
5. предоставя информация в изпълнение на
задълженията по този закон и по Регламент
(ЕО) № 428/2009.
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Раздел ІІ
Регистрация за износ, брокерска дейност и
трансфер на изделия с двойна употреба
Чл. 37. (1) Износ и трансфер на изделия с
двойна употреба могат да извършват физически и юридически лица след регистриране
в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Брокерска дейност с изделия с двойна
употреба от Приложение I на Регламент (ЕО)
№ 428/2009 могат да извършват лицата по чл. 2,
параграф 6 от Регламент (ЕО) № 428/2009 след
регистриране в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 38. (1) За извършване на регистрацията
лицата по чл. 37 представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
документите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2, 5 – 10 и
12 и информация от лицето за планираните
външнотърговски дейности с чуждестранни
партньори с изделия с двойна употреба за
период, не по-малък от една година.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва за
срок три години, като всяка следваща регистрация се извършва за същия срок.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 10 работни дни от
датата на получаване на заявленията издава
удостоверение за регистрация по образец.
(4) При констатиране на непълноти и/или
нередности в представените документи в срок
до 7 работни дни от датата на получаване на
документите заявителят се уведомява писмено с указания за отстраняването им. В този
случай срокът по ал. 1 спира да тече от датата
на изпращане на съобщението до заявителя
и се възобновява от датата на постъпване на
документите, с които се удостоверява отстраняването на непълнотите и/или нередностите.
(5) Решението за регистрация или отказът
се съобщава на заявителя в срок до 7 работни
дни от датата на вземане на решението.
Чл. 39. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед отказва да
издаде удостоверение за регистрация, когато
заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията на
чл. 38, ал. 1.
Чл. 40. (1) При промяна на обстоятелствата,
вписани в регистъра по чл. 44, регистрираното
лице е длъжно да подаде заявление в Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма в 14-дневен срок от настъпване на
промяната.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите, удостоверяващи промяната, и
документ за платена такса за вписването є.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 10 работни дни
от датата на получаване на заявлението с
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приложените док у менти издава акт уално
удостоверение за регистрация и изменението
се вписва в регистъра.
Чл. 41. Регистрацията се заличава със
заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
1. при възникване на обстоятелства, които
противоречат на определените в чл. 1, ал. 2
цели и задължения;
2. при неизпълнение или нарушение на
условията на регистрацията;
3. при неизпълнение на предвидено в този
закон задължение, установено с акт на компетентен държавен орган;
4. когато регистрираният е представил
неверни данни, които са послужили като
основание за извършване на регистрацията.
Чл. 42. Регистрацията се прекратява със
заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
1. по искане на регистрирания;
2. при прекратяване дейността на регистрираното лице;
3. при смърт на регистрираното физическо
лице.
Чл. 43. (1) Заповедите по чл. 39, 41 и 42
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Жалбата по ал. 1 не спира изпълнението
на административния акт.
Чл. 44. Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма създава и поддържа
публичен регистър на лицата, регистрирани
за износ и трансфер и за брокерска дейност
с изделия с двойна употреба.
Раздел ІІІ
Износ на изделия с двойна употреба
Чл. 45. (1) Разрешението за износ може да е
индивидуално разрешение за износ, генерално
разрешение на Общността за износ, глобално
разрешение за износ или национално генерално
разрешение за износ съгласно определенията
в Регламент (ЕО) № 428/2009.
(2) За износ на изделия с двойна употреба
за държавите, посочени в Приложение II на
Регламент (ЕО) № 428/2009, се прилага генерално разрешение на Общността за износ
съгласно чл. 2, параграф 9 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009.
(3) Индивидуалното разрешение за износ,
глобалното разрешение за износ и националното генерално разрешение за износ се издават
от Междуведомствената комисия.
(4) Индивидуално разрешение се издава за
износ на изделия с двойна употреба, посочени
в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009,
за определена държава чрез една доставка или
частични доставки на основание на договорни
отношения между износителя и чуждестранния
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контрагент. Издаденото разрешение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(5) Глобално разрешение се издава за износ
на определен тип или категория изделия с
двойна употреба, посочени в Приложение I на
Регламент (ЕО) № 428/2009, с изключение на
изделия, посочени в част 2 от Приложение II
на Регламент (ЕО) № 428/2009, което е валидно
за износ за една или повече държави. Издаденото разрешение е със срок на валидност
до две години и може да бъде продължено
еднократно за срок до една година.
(6) Националното генерално разрешение
за износ на изделия с двойна употреба по
смисъла на Регламент (ЕО) № 428/2009 за
износителите по чл. 37, ал. 1 се издава от
Междуведомствената комисия и се публикува
на интернет страницата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма.
(7) При публикуване на национално генерално разрешение за износ Междуведомствената комисия информира износителите, че
разрешението не може да се използва, когато
изделията са или могат да бъдат предназначени,
изцяло или частично, за употреба в случаите
по чл. 4, параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009.
Чл. 46. Заявлението за издаване на разрешение по чл. 45, ал. 4 и 5 се подава от
износителя в Междуведомствената комисия
по образец. Износителят носи отговорност за
верността на декларираните данни.
Раздел ІV
Брокерска дейност с изделия с двойна употреба
Чл. 47. (1) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се изисква,
когато брокерът е бил информиран от контролен орган по чл. 67, ал. 1, че изделията
са предназначени изцяло или частично за
някоя от употребите по чл. 4, параграфи 1 и
2 от Регламент (ЕО) № 428/2009, както и в
случаите, когато брокерът има основания да
смята, че изделията с двойна употреба са или
могат да бъдат предназначени за употребите
по чл. 4, параграф 1 от същия регламент.
(2) За издаване на разрешение по ал. 1
брокерът подава в Междуведомствената комисия заявление по образец, придружено от
следните документи, съдържащи:
1. местонахождението на изделията с двойна
употреба в третата държава;
2. описание на съответните изделия и
количества;
3. третите страни, които участват в сделката;
4. третата държава на местоназначение на
изделията;
5. крайния потребител на изделията в държавата по т. 4 и точното му местонахождение;
6. декларация за верността на представените данни.
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(3) Изискванията за вида и съдържанието
на документите по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.
(4) Издаденото разрешение е със срок на
валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
Раздел V
Транзит на изделия с двойна употреба
Чл. 48. Митническите органи могат да
разрешат или да забранят транзит на изделия
с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато
те са или могат да бъдат предназначени за
употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от
същия регламент, на основание на решение
на Междуведомствената комисия.
Ч л. 49. (1) До взема не т о на решен ие
по чл. 48 от Междуведомствената комисия
митническите органи временно прекратяват
транзита на изделия с двойна употреба.
(2) Митническите органи до 24 часа уведомяват писмено Междуведомствената комисия
за временното прекратяване на транзита.
(3) В случаите на временно прекратен
транзит, когато са налице условията по чл. 4,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009,
Междуведомствената комисия изисква издаването на разрешение за транзит на изделия
с двойна употреба.
Чл. 50. Разрешение за транзит на изделия
с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за всеки конкретен случай
по ред, определен с правилника за прилагане
на закона. Издаденото разрешение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
Раздел VІ
Трансфер на изделия с двойна употреба
Чл. 51. (1) Разрешението за трансфер на
изделия с двойна употреба от територията на
Република България за територията на друга
държава членка може да е индивидуално разрешение за трансфер, глобално разрешение
за трансфер или генерално разрешение за
трансфер.
(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от
Междуведомствената комисия.
(3) Индивидуално разрешение за трансфер
се издава за трансфер в Общността на изделия
с двойна употреба, определени в Приложение
IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез
частични доставки на основание на договорни
отношения между изпращача и чуждестранния
контрагент. Издаденото разрешение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(4) Глобално разрешение за трансфер се
издава за трансфер в Общността на определен
тип или категория изделия с двойна употре-
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ба, определени в част 1 от Приложение IV
на Регламент (ЕО) № 428/2009. Издаденото
разрешение е със срок на валидност до две
години и може да бъде продължено еднократно
за срок до една година.
(5) Генералното разрешение за трансфер се
издава и публикува от Междуведомствената
комисия за лицата по чл. 37, ал. 1 за трансфер
в Общността на изделия с двойна употреба,
определени в част 1 от Приложение IV на
Регламент (ЕО) № 428/2009.
(6) За изделията, посочени в част 2 от Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, не
се издава генерално разрешение за трансфер.
(7) Министерският съвет може да определи
изделия с двойна употреба, които не са посочени в Приложение IV на Регламент (ЕО)
№ 428/2009, за които се изисква разрешение
за трансфер.
(8) Междуведомствената комисия издава
разрешение за трансфер за изделия с двойна
употреба, които не са посочени в Приложение
IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато към
момента на трансфера са налице условията
на чл. 22, параграф 2 на същия регламент.
(9) При трансфер на изделия с двойна
употреба, които са включени в категория 5,
част 2 от Приложение I на Регламент (ЕО)
№ 428/2009 и които не са посочени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009,
от територията на Република България за
територията на друга държава членка Междуведомствената комисия може да изисква от
лицето, извършващо трансфера, допълнителна
информация за изделията.
Раздел VІІ
Внос на изделия с двойна употреба
Чл. 52. (1) Вносът на изделия с двойна
употреба на територията на Република България от трети държави, определени с постановление на Министерския съвет, подлежи
на регистриране.
(2) Внос на изделия с двойна употреба по
ал. 1 могат да извършват физически и юридически лица след регистриране на вноса от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма или от оправомощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника
за прилагане на закона.
Чл. 53. (1) Удостоверението за регистриране на внос по чл. 52 се издава за внос на
изделия с двойна употреба от трета държава
чрез една доставка или чрез частични доставки
на основание на договорни отношения между
вносителя и чуждестранния контрагент.
(2) Лицето, кандидатстващо за удостоверение за внос, представя в Министерството
на икономиката, енергетиката и т у ризма
документи, удостоверяващи:
1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
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2. вида и произхода на изделията с двойна
употреба;
3. крайната употреба и крайния потребител;
4. условията на доставката.
(3) Изискванията за вида и съдържанието
на документите по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона.
(4) Регистриране на сделките по чл. 52 се
извършва в срок до 7 работни дни от датата
на получаване на документите.
(5) Удостоверението по ал. 1 се издава в
4 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, вторият се изпраща в
Държавна агенция „Национална сигурност“,
третият се изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници“,
а четвъртият остава в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Издаденото удостоверение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
То може да бъде използвано само от лицето,
на което е издадено.
(7) Лице, на което е издадено удостоверение
за внос, е длъжно да върне в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
оригинала на удостоверението за внос след
изпълнението на сделката или след изтичане
срока на валидността му, но не по-късно от
14 дни след изтичане срока на удостоверението
за внос. Лицето, на което е издадено удостоверението за внос, уведомява незабавно Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, в случай че удостоверението за внос
няма да се използва. В такъв случай лицето
представя писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма причините
за неизползването на удостоверението за внос
и връща издаденото удостоверение за внос.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСК А ПОМОЩ ЗА ВОЕННА КРАЙНА УПОТРЕБА
Чл. 54. (1) Предоставяне на техническа
помощ за военна крайна употреба съгласно
Съвместно действие на Съвета 2000/401/
ОВППС могат да извършват физически и
юридически лица, регистрирани по Търговския
закон. За целите на този закон предоставянето
на техническа помощ се смята за износ.
(2) За оказване на техническа помощ се
издава разрешение за износ от Междуведомствената комисия със срок на валидност до
една година, което може да бъде продължено
еднократно за срок до 6 месеца.
(3) Разрешение за износ се изисква в случаите на предоставяне на техническа помощ
извън Общността и когато техническата помощ е свързана с придвижване на хора и е
предназначена или лицето, което я предоставя,
знае, че тя е предназначена за:
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1. разработване, производство, употреба,
поддържане, съхраняване, откриване, идентифициране или разпространение на химически,
биологически или ядрени продукти, свързани
с отбраната, или други ядрени експлозивни
устройства или за разработването, производството, поддръжката или съхраняването на
ракети, способни да пренасят такива продукти,
свързани с отбраната, или
2. военна крайна употреба, различна от
тази по т. 1, в държава, която е обект на
оръжейно ембарго, въведено с обща позиция
или съвместно действие, приети от Съвета на
Европейския съюз, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа, или на оръжейно ембарго, наложено
по задължителна резолюция на Съвета за
сигурност на Организацията на обединените
нации.
(4) Разрешение за износ при предоставяне
на техническа помощ не се изисква, когато
тя се предоставя:
1. в държава, вк лючена в списъка по
част 3 от Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 428/2009;
2. във формата на обществено достъпна
информация или като част от базово научно
изследване, така както тези понятия са определени в международните режими за експортен
контрол, организации или договори;
3. устно и не е свързана с изделия с двойна
употреба, контролирани от един или повече
меж ду народни реж ими, организации или
договори.
(5) Разрешение за износ при предоставяне
на техническа помощ се издава от Междуведомствената комисия по реда, определен за
издаване на разрешение за износ на изделия
и технологии с двойна употреба.
(6) Отказването, отлагането, изменянето,
отнемането и продължаването на разрешение
за износ при предоставяне на техническа
помощ се извършват по реда на глава пета.
(7) Разрешението за износ при предоставяне
на техническа помощ не е предназначено за
митнически цели.
(8) Лицето, което използва разрешение за
износ при предоставяне на техническа помощ,
е длъжно да уведоми Междуведомствената
комисия в срок не по-късно от 5 работни дни
след извършването на износа.
Г л а в а

п е т а

ИЗД А ВА НЕ, ОТК АЗВА НЕ, ОТЛ А ГА НЕ,
ИЗМЕНЯНЕ, ОТНЕМАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
Чл. 55. (1) Лицата, подаващи заявление за
издаване на индивидуално или глобално разрешение, представят пред Междуведомствената
комисия заявление по образец и документи,
удостоверяващи:
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1. страните по конкретната сделка и правото им да извършват съответните дейности;
2. вида и произхода на продуктите, свързани с отбраната, или на изделията с двойна
употреба;
3. сделката или участието в изложение;
4. крайната употреба и крайния потребител;
5. условията на доставката.
(2) Изискванията за вида и съдържанието
на документите по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 56. (1) Разрешението по чл. 28, ал. 2,
3 и 4, чл. 29, 30, чл. 31, ал. 2 и 4, чл. 45, ал. 4
и 5, чл. 47, ал. 1, чл. 50, чл. 51, ал. 3 и 4 и
чл. 54, ал. 2 се издава в 4 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя,
вторият се изпраща в Държавна агенция
„Национална сигурност“, третият се изпраща
в Централното митническо управление на
Агенция „Митници“, а четвъртият остава в
Междуведомствената комисия.
(2) Разрешението може да бъде използвано
само от лицето, на което е издадено.
Чл. 57. (1) Междуведомствената комисия
може да отложи вземането на решение по
заявление за издаване на индивидуално или
глобално разрешение:
1. когато липсват някои от документите,
предвидени в правилника за прилагане на
закона, или представените документи не съдържат изискваните данни;
2. при необходимост от извършване на
проверка по чл. 64, ал. 2;
3. при необходимост от получаване на
допълнителна информаци я, свързана със
сделката.
(2) Междуведомствената комисия уведомява заявителя за отлагането и за мотивите за
отлагането в срока по чл. 64, ал. 7.
(3) Отлагането по ал. 1 е до отпадане на
основанието за него, но за срок, не по-дълъг
от 60 дни.
Чл. 58. (1) Междуведомствената комисия
отказва с мотивирано решение издаването на
разрешение, когато:
1. са налице обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 или
на посочените в чл. 12 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009 цели и задължения;
2. заявлението и приложените към него
документи не съответстват на изискванията,
предвидени в правилника за прилагане на
закона;
3. е налице несъответствие между заявените
и действителните обстоятелства по сделката;
4. заявителят е представил неистински
документи или неверни данни;
5. обявените в заявлението за издаване на
разрешение крайна употреба и краен потребител не могат да гарантират, че изделията
с двойна употреба няма да бъдат използвани
за разработване, производство, използване,
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поддържане, съхраняване, откриване, идентифициране или разпространение на химическо,
биологическо или ядрени оръжия или други
ядрени експлозивни устройства или за разработването, производството, поддръжката или
съхранението на ракети, способни да пренасят
такива оръжия;
6. съществуват ограничения или забрани,
произтичащи от меж д у народни договори
или от членството на Република България в
международни организации;
7. дейностите по разрешението засягат
съществени интереси на Република България
в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред;
8. не са изпълнени условията, предвидени
в други нормативни актове.
(2) При отказ по ал. 1 лицето няма право
да кандидатства за издаване на ново разрешение за срок 3 месеца от датата на отказа
на конкретната сделка.
(3) Заявление, по което е взето решение
за отказ в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 – 8,
може да се разгледа преди изтичането на срока
по ал. 2 по искане на заявителя в случай на
отпадане на обстоятелствата по тях.
Чл. 59. Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издаденото разрешение, не
по-късно от 30 дни преди изтичането на срока
заявителят може да поиска продължаване на
срока с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката,
и декларация, че не е настъпило изменение
в условията, при които разрешението е било
издадено.
Чл. 60. (1) Издаденото разрешение се изменя и/или допълва с мотивирано решение
от Междуведомствената комисия при:
1. промяна на нормативните изисквания,
свързани с разрешението;
2. промени в обстоятелствата, при които
е издадено разрешението;
3. съображения, свързани със защита на
съществени интереси на Република България
в областта на сигурността, по съображения
за опазване на обществения ред или обществената сигурност или в изпълнение на поети
международни ангажименти.
(2) В случай че издаденото разрешение се
изменя и/или допълва по инициатива на заявителя, той уведомява Междуведомствената
комисия в 14-дневен срок от настъпването
на промяна в обстоятелствата, при които
разрешението е издадено.
(3) Междуведомствената комисия в 30-дневен срок се произнася с решение по заявлението за изменение и/или допълнение на
разрешението.
Чл. 61. (1) Междуведомствената комисия
спира с мотивирано решение действието на
издадено индивидуално или глобално разрешение за срок до 60 дни при:
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1. възникване на обстоятелства, които
противоречат на определените в чл. 1, ал. 2
или на посочените в чл. 12 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009 цели и задължения;
2. промяна на нормативните изисквания,
свързани с разрешението;
3. промени в обстоятелствата, при които
е издадено разрешението;
4. съображения, свързани със защита на
съществени интереси на Република България
в областта на сигурността, по съображения
за опазване на обществения ред или обществената сигурност или в изпълнение на поети
международни ангажименти.
(2) В случаите на спиране действието на
разрешението по ал. 1 Междуведомствената
комисия информира лицето, на което то е
издадено, да преустанови дейностите по разрешението и да върне издаденото разрешение
в Междуведомствената комисия.
(3) Разрешение, чието действие е спряно,
може да бъде възстановено преди срока по ал. 1
при отпадане на обстоятелствата, послужили
за основание за спиране на действието му.
Чл. 62. (1) Междуведомствената комисия
анулира или ограничава с мотивирано решение
обхвата на публикувано национално генерално разрешение по отношение на включените
в него продукти, свързани с отбраната, или
изделия с двойна употреба или по отношение
на включените в него получатели, когато:
1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 цели
и задължения;
2. се въведат ограничения или забрани,
произтичащи от меж д у народни договори
или от членството на Република България в
международни организации;
3. дейностите по разрешението засягат
съществени интереси на Република България
в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред;
4. е налице неизпълнение или риск от неизпълнение на условия, с които е свързано
издаденото разрешение.
(2) Междуведомствената комисия информира държавите членки и Европейската комисия за наложените мерки по ал. 1, както
и за основанията за налагането им.
(3) Наложените ограничения в обхвата по
ал. 1 се отменят, в случай че обстоятелствата,
послужили за налагането им, отпаднат.
Чл. 63. (1) Междуведомствената комисия
отнема с мотивирано решение издаденото индивидуално или глобално разрешение, когато:
1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 цели
и задължения;
2. дейността, която се извършва, не съответства на условията, определени в издаденото
разрешение;
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3. заявителят не е изпълнил предвидено в
този закон задължение, като това неизпълнение е установено с акт на компетентен
държавен орган;
4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са послужили
като основание за издаване на разрешението;
5. се въведат ограничения или забрани,
произтичащи от меж д у народни договори
или от членството на Република България в
международни организации;
6. дейностите по разрешението засягат
съществени интереси на Република България
в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред;
7. на лицето, на което е издадено разрешение, е отнет лицензът за право за извършване
на износ и внос на продукти, свързани с отбраната, сертификатът за получател на продукти,
свързани с отбраната, или удостоверението
за регистрация за трансфер и за брокерска
дейност с продукти, свързани с отбраната,
или регистрацията за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия с двойна употреба
е заличена или прекратена.
(2) При отнемане на разрешението по ал. 1
лицето няма право да кандидатства за издаване на ново разрешение за срок три месеца
от датата на отнемането му.
(3) Разрешение, отнето по реда на ал. 1,
т. 1, 3, 5, 6 и 7, може да бъде възстановено
преди изтичането на срока по ал. 2 по искане
на заявителя в случай на отпадане на обстоятелствата по тях.
Чл. 64. (1) Междуведомствената комисия
се произнася по заявленията за издаване на
разрешения:
1. по чл. 28, ал. 2, 3 и 4, чл. 29, чл. 31,
ал. 2 и 4, чл. 45, ал. 4 и 5, чл. 47, ал. 1, чл. 50,
чл. 51, ал. 3 и 4 и чл. 54, ал. 2 – в 30-дневен
срок от датата на получаването им;
2. по чл. 30 – в срок до 7 работни дни от
датата на получаването им.
(2) При необходимост Междуведомствената
комисия може да изиска:
1. проверка на представените документи,
включително проверка по дипломатически
път;
2. допълнителна информация, която има
отношение към сделката;
3. становище от други държавни органи,
както и да привлича експерти, които да дават
становища по въпроси, за които се изискват
специални знания.
(3) При вземане на решение за издаване
на индивидуално, глобално или генерално
разрешение за трансфер на компоненти на
продукти, свързани с отбраната, Междуведомствената комисия отчита:
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1. естеството на компонентите по отношение на продуктите, в които ще бъдат включени,
и по отношение на всяка евентуална крайна
употреба на готовите продукти, която може
да даде повод за загриженост;
2. значението на компонентите по отношение на продуктите, в които те ще бъдат
включени.
(4) При трансфер на компоненти за продукти, свързани с отбраната, които не предизвикват загриженост, и когато получателят
предостави документи, удостоверяващи, че
компонентите – обект на този трансфер, се
интегрират или подлежат на интегриране в
негови собствени продукти и не могат на покъсен етап да бъдат трансферирани отново
или изнесени като такива освен за целите
на поддръжка или поправка, Междуведомствената комисия не налага ограничения за
последващ износ на тези компоненти.
(5) Междуведомствената комисия може
да определи допълнителни условия и ред
за осъществяването на износ или трансфер
на продукти, свързани с отбраната, когато
крайната им употреба може да предизвика
загриженост.
(6) Меж д у ведомствената комиси я взема решение с мнозинство от две трети от
всички членове на комисията в случаите,
когато присъстват представители на всички
министерства и ведомства, представени в
комисията. Меж дуведомствената комисия
взема решение с консенсус в случаите, когато не присъстват представители на всички
министерства и ведомства, представени в
комисията. Решение може да бъде взето по
изключение и неприсъствено, ако протоколът
е подписан с еднакво мнение от две трети
от всички членове на Междуведомствената
комисия в случаите, когато те представляват
всички министерства и ведомства, представени в комисията. В случай че протоколът
за вземане на неприсъствено решение не е
подписан от представител на министерство
или ведомство, представено в комисията,
решението се взема само при наличие на
еднакво мнение на всички останали членове.
(7) Решението на Меж дуведомствената
комисия се съобщава на заявителя в срок
до 7 работни дни от датата на вземането му.
(8) Междуведомствената комисия в срок до
5 работни дни уведомява Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Централното митническо управление на Агенция „Митници“
за издадените, продължените, изменените и
отнетите разрешения.
(9) Решенията на Междуведомствената комисия по чл. 58, 61 и 63 могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(10) Жалбата по ал. 9 не спира изпълнението на административния акт.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ
С ОТБРАНАТА, И С ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА
УПОТРЕБА
Чл. 65. Лицата, извършващи дейности с
продукти, свързани с отбраната, и с изделия
с двойна употреба по този закон, са длъжни:
1. да въведат вътрешни правила за организацията и контрола на извършваните от тях
дейности по ред, определен с правилника за
прилагане на закона;
2. да водят отделен регистър за сделките,
които сключват по този закон, и да съхраняват за срок, не по-кратък от 10 години, търговските, транспортните и други документи,
свързани с осъществяването на съответната
дейност, съдържащи информация и данни за:
а) описанието на продукта, свързан с отбраната, или на изделието с двойна употреба,
съответната им класификация съгласно списъците по чл. 2 и идентификация като сериен
номер, сертификат, спецификация;
б) количеството и стойността им;
в) датите на осъществяване на сделките;
г) името и адреса на износителя, доставчика
и вносителя или получателя, както и на неговия представител, отговорен за изпълнението
на задълженията по сделката;
д) крайната употреба и крайния потребител
на продуктите, свързани с отбраната, или на
изделията с двойна употреба;
е) документи, потвърждаващи, че информацията относно ограниченията за износ,
включително такива, с които е обвързано
разрешение за трансфер, е предадена на вносителя или получателя на продукта, свързан с
отбраната, или на изделието с двойна употреба;
3. при поискване от контролните органи по
чл. 67, ал. 1 да предоставят информацията и
данните по т. 2 и да оказват съдействие при
извършване на проверки от тях;
4. в определените срокове да представят на
Междуведомствената комисия информацията
и документите, изисквани по този закон и
правилника за прилагането му, свързани с
изпълнението на разрешените от нея дейности;
5. да спазват условията, при които е разрешена тази дейност;
6. незабавно да информират за всяка промяна в обстоятелствата по т. 2;
7. да отбелязват на документите по т. 2 и
на документа, представян пред митническите
органи, номера на издаденото разрешение или
удостоверение;
8. да информират Междуведомствената
комисия, когато имат информация за това,
че изделията с двойна употреба – обект на
брокерска сделка, са предназначени изцяло
или частично за някоя от употребите по чл. 4,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
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Чл. 66. (1) При изискване от Междуведомствената комисия износителите на продукти,
свързани с отбраната, или на изделия с двойна
употреба са длъжни да включват във външнотърговския договор клауза или във фактурата
по продажбата текст, задължаващи вносителя,
получателя и/или крайния потребител да
не прехвърля или реекспортира продукти,
свързани с отбраната, или изделия с двойна
употреба на други физически или юридически
лица без писменото съгласие на:
1. Междуведомствената комисия или националния компетентен орган на държавата – в
случай на последващ реекспорт, при износ
или трансфер за държави, които участват във
Васенаарската договореност;
2. Междуведомствената комисия при износ
за държави, които не участват във Васенаарската договореност.
(2) Доставчиците на продукти, свързани
с отбраната, са длъжни да включват във
външнотърговския договор клауза или във
фактурата по продажбата текст, с които информират получателите за условията и реда
на разрешението за трансфер и за наложени
ограничения, отнасящи се до крайната употреба или износа на продукти, свързани с
отбраната.
(3) За удостоверяване на крайната употреба
и крайния потребител лицата, извършващи
износ на продукти, свързани с отбраната, или
на изделия с двойна употреба за държави,
невключени в приложението, представят пред
Междуведомствената комисия сертификат за
крайна употреба и краен потребител и/или
международен сертификат за внос, издадени
от компетентните органи на държавата на
крайния потребител.
(4) За удостоверяване на крайната употреба
и крайния потребител лицата, извършващи
износ за държави, включени в приложението,
или трансфер с индивидуално или глобално
разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, или на изделия с двойна
употреба, представят пред Междуведомствената комисия сертификат за крайна употреба и краен потребител и/или заявление за
крайна употреба и краен потребител, и/или
международен сертификат за внос, издадени
от компетентните органи на държавата на
крайния потребител.
(5) Видът и съдържанието на документите
по ал. 3 и 4 се определят с правилника за
прилагане на закона.
(6) При поискване от Междуведомствената
комисия износителят е длъжен да включи в
договора клауза, позволяваща физическа проверка от оправомощени от нея лица на доставката в държавата на крайния потребител.
(7) При поискване от Междуведомствената
комисия износителите на продукти, свързани
с отбраната, или на изделия с двойна употреба
са длъжни да представят удостоверение за
осъществена доставка или еквивалентен до-
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кумент, издаден или заверен от компетентен
орган на държавата на крайния потребител
и потвърждаващ осъществяването на доставката.
(8) При подаване на заявление за износ
на продукти, свързани с отбраната, или на
изделия с двойна употреба, получени в резултат на трансфер, заявителите са длъжни да
информират Междуведомствената комисия за
наличието на ограничения за износ, с които е
обвързан трансферът и които са наложени от
държавата, издала разрешението за трансфер,
както и за това, че те са спазили условията
на тези ограничения, включително че са получили съгласие от държавата на доставчика.
(9) Доставчиците на продукти, свързани
с отбраната, са длъжни писмено да информират Междуведомствената комисия 10 дни
преди използването от тях за първи път на
публикувано от нея национално генерално
разрешение за трансфер.
(10) Превозвачите по чл. 8, ал. 1 са длъжни
при поискване от контролните органи по чл. 67,
ал. 1 да предоставят копие от разрешението
за трансфер или основанията за неиздаване
на такова.
(11) Износителите на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия с двойна употреба
са длъжни да представят разрешението за
износ в митническото учреждение, в което
се извършват митническите формалности по
износа.
(12) Лице, на което е издадено разрешение,
е длъжно да върне в Междуведомствената
комисия оригинала на разрешението след
изпълнението на сделката или след изтичане
срока на валидността му, но не по-късно от
14 дни след изтичане срока на разрешението.
Лицето, на което е издадено разрешението,
уведомява Междуведомствената комисия, в
случай че разрешението няма да се използва. В такъв случай лицето връща издаденото
разрешение в Междуведомствената комисия
преди изтичане срока на валидност.
Г л а в а
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КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕТО НА РЕЖИМА
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И С ИЗДЕЛИЯ С
ДВОЙНА УПОТРЕБА
Чл. 67. (1) Контролът по изпълнението на
този закон се извършва от Междуведомствения съвет, Меж дуведомствената комисия,
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, министъра на вътрешните работи,
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и директора на Агенция
„Митници“ или от оправомощени от тях
длъжностни лица.
(2) Контролът включва проверки преди
и след издаване на лиценз, сертификат за
получател, разрешение или удостоверение.
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(3) При извършване на контрола органите
по ал. 1 могат:
1. да изискват от лицата, осъществяващи
дейности с продукти, свързани с отбраната,
и/или с изделия с двойна употреба, информацията и данните, необходими за провеждането
на контрола;
2. при необходимост да изискват становището на други държавни органи;
3. да посещават зоните за граничен контрол и местата за съхраняване на стоки под
митнически надзор на територията на Република България при условията и по реда на
действащото законодателство;
4. да влизат в помещени я та на лица,
участващи в дейности с продукти, свързани с
отбраната, и/или с изделия с двойна употреба, при условията и по реда на действащото
законодателство;
5. да отправят искания до компетентните
органи на други държави за предоставяне на
информацията, необходима за провеждането
на контрол;
6. да предоставят свързана с упражняването на контрола информация в отговор на
искания от други държави и международни
организации в съответствие с поети от Република България международни задължения;
7. да установят пряко сътрудничество и
обмен на информация с компетентните национални органи на държави членки.
(4) Междуведомственият съвет извършва
веднъж годишно проверка за съответствието
на сертифицирания получател съгласно критериите по чл. 13, ал. 5, за актуалността на
информацията и данните, предоставени от
сертифицирания получател съгласно чл. 15,
т. 3 – 6, както и за спазването на условията
в сертификата съгласно чл. 13, ал. 6.
(5) Контролните органи са длъжни да не
разгласяват служебната, производствената и
търговската тайна на проверяваните лица,
освен когато това се налага по силата на
меж ду народни задъл жени я на Република
България.
(6) При осъществяването на конт рола
могат да участват представители на чужда
държава в съответствие с международните
задължения, поети от Република България
въз основа на международни договори или
участие в международни организации.
Чл. 68. (1) Митническите органи могат да не
разрешат режим износ или след разрешаването
на режима при необходимост да предотвратят напускането на митническата територия
на Общността през границите на Република
България на продукти, свързани с отбраната,
и/или на изделия с двойна употреба по Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009 за
срок до 30 дни в случаите, когато:
1. информация, която има отношение към
сделката, не е била взета предвид при издаването на разрешението;
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2. обстоятелствата са се променили съществено след издаване на разрешението, или
3. това е поискано от контролен орган по
чл. 67, ал. 1 или от компетентен орган на
държава членка.
(2) Митническите органи незабавно уведомяват Междуведомствената комисия за преустановяване на износа или за предотвратяване
напускането на митническата територия на
Общността с предложение за провеждане на
консултации. Провеждането на консултации
относно изделия с двойна употреба се извършва съгласно чл. 16, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 428/2009.
Чл. 69. (1) Директорът на Агенция „Митници“ може да определи митнически учреждения, в които се извършват митнически
формалности при дейностите с продукти,
свързани с отбраната, и с изделия с двойна
употреба по този закон.
(2) Агенция „Митници“ предоставя информация на Европейската комисия за определените по ал. 1 митнически учреждения.
Чл. 70. (1) Междуведомственият съвет и
Междуведомствената комисия представят в
Министерския съвет доклади за изпълнението
на закона в областта на компетентностите си
за изминалата календарна година до 30 юни
на следващата календарна година.
(2) Министерският съвет представя докладите по ал. 1 в Народното събрание.
(3) Докладите по ал. 1 се публикуват съгласно установения формат на консолидирания
доклад на Европейския съюз по изпълнението
на Кодекса за поведение на Европейския съюз
при износа на продукти, свързани с отбраната,
публикуван ежегодно в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
Чл. 71. (1) За разглеждане на заявления и
издаване на лиценз, регистрация, разрешение
и удостоверение за регистрация, за продължаване срока на валидност на издадено разрешение или удостоверение за регистрация,
за изменение или допълнение на издаден
лиценз, извършена регистрация и издадено
разрешение или удостоверение за регистрация се събират такси в размери, определени
с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) Приходите от таксите по този закон се
администрират от държавните органи, към
които са създадени и функционират Междуведомственият съвет и Междуведомствената
комисия.
(3) Приходите от таксите се изразходват за
обезпечаване на дейността по ал. 1 и извършването на контрол по спазване на условията на
издадените лицензи, сертификати, разрешения
и удостоверения.
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 72. На лицата, които осъществяват
износ, внос, трансфер, брокерска дейност,
транспортиране и/или транзит на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия с двойна
употреба без съответните лиценз, регистрация,
разрешение или удостоверение, се налага:
1. глоба от 1000 до 50 000 лв. – за физическите лица, както и за длъжностните лица на
търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 25 000
до 250 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер
от 50 000 до 500 000 лв. – за констатирано
повторно нарушение.
Чл. 73. На лицата, които осъществяват
дейности в нарушение на обхвата и условията
на издадено разрешение или удостоверение,
не спазват ограниченията за износ, поставени
при получаването на продуктите, свързани с
отбраната, или на изделията с двойна употреба вследствие на трансфер или внос или
не предоставят документи, данни, сведения и
справки, или възпрепятстват и/или откажат
достъп на длъжностно лице при упражняване
на контролна дейност по този закон, се налага:
1. глоба от 1000 до 10 000 лв. – за физическите лица, както и за длъжностните лица на
търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 5000
до 50 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер
от 10 000 до 100 000 лв. – за констатирано
повторно нарушение.
Чл. 74. На лицата, които не изпълняват
задълженията си по чл. 65 и 66, се налага:
1. глоба от 2000 до 20 000 лв. – за физическите лица, както и за длъжностните лица на
търговските дружества, в случай че извършеното не съставлява престъпление;
2. имуществена санкция в размер от 10 000
до 100 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци;
3. глоба или имуществена санкция в размер
от 20 000 до 200 000 лв. – за констатирано
повторно нарушение.
Чл. 75. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от длъжностните
лица, определени от съответния контролен
орган по чл. 67, ал. 1.
(2) Наказателните постановления се издават
от контролния орган по ал. 1, констатирал
нарушението, или от оправомощено от него
длъжностно лице.
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(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 76. Приходите от глоби и имуществени
санкции, наложени по този закон, постъпват
по бюджета на контролния орган по чл. 67,
ал. 1, издал съответното наказателно постановление.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В изключителни случаи, когато може
да възникне опасност за националната сигурност на страната, за нарушаване на нейните външнополитически интереси или за
изпълнението на поети от нея международни
задължения, Министерският съвет може да
забрани извършването на вноса, износа, трансфера, реекспорта или транзитния превоз на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
с двойна употреба независимо от издадените
лицензи и разрешения.
§ 2. По смисъла на този закон:
1. „Продукт, свързан с отбраната“ е продукт, включен в Общия списък на оръжията
на Европейския съюз.
2. „Изделия с двойна употреба“ е понятие
по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 428/2009.
3. „Трансфер“ е всяко предаване или движение на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия с двойна употреба или техническа
помощ от и за територията на Република България, без да напускат митническата територия
на Общността, от доставчик за получател в
друга държава членка.
4. „Доставчик“ е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по
националното законодателство на държава
членка, което носи отговорност за трансфера.
5. „Получател“ е физическо или юридическо
лице, регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка,
което носи отговорност за получаването на
трансфера.
6. „Износ“ е:
а) режим износ по смисъла на чл. 161 от
Регламент (ЕИО) № 2913/92 (Митнически
кодекс на Общността);
б) реексспорт по смисъла на чл. 182 от
този регламент с изключение на изделията
при транзит, както и
в) предаване на софтуер или технологии
по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други
електронни средства, до местоназначения
извън Европейската общност; включва се
предоставянето в електронен формат на такива софтуер и технологии на юридически и
физически лица и съдружия извън Общността;
износът се отнася също до устно предаване
на технологии, когато се дава описание на
технологиите по телефона.
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7. „Транзит“ е транспортиране на необщностни продукти, свързани с отбраната, които влизат и преминават през митническата
територия на Общността с местоназначение
извън Общността;
8. „Преминаване“ е т ранспортирането
на продукти, свързвани с отбраната, или на
изделия с двойна употреба през една или
повече държави членки, различни от държавата членка на произход и от приемащата
държава членка.
9. „Внос“ е всяко въвеждане на митническата територия на Република България на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия с
двойна употреба, които имат статут на необщ
ностни изделия, включително получаването
на допустимо митническо направление след
тяхното въвеждане.
10. „Необщностни продукти, свързани с
отбраната“ са продукти, свързани с отбраната,
попадащи в категорията необщностни стоки
по смисъла на чл. 4, т. 8 от Митническия
кодекс на Общността.
11. „Брокерски услуги“ са:
а) договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка
на продукти, свързани с отбраната, от трета
държава за друга трета държава, или
б) продаването или купуването на продукти, свързани с отбраната, които се намират
в трети държави с цел трансфер в друга трета
държава.
За целите на този закон предоставянето
само на спомагателни услуги се изключва
от настоящото определение. Спомагателните
услуги включват транспорт, финансови услуги, застрахователни или презастрахователни
услуги, или обща реклама или промоции.
12. „Брокерска дейност“ е дейност, която
обхваща предоставянето на брокерски услуги.
13. „Брокер“ е физическо или юридическо
лице или съдружие, пребиваващо или установено в Република България, което извършва
брокерски услуги от Общността за територията
на трета държава.
14. „Технология“ е техническата информация, необходима за разработването, производството или използването на изделия. Тази
информация взема формата на технически
данни или техническа помощ. Техническите
данни могат да бъдат под формата на проекти,
чертежи, диаграми, модели, формули, таблици,
инженерни чертежи и спецификации, писмени
или съхранени на друг носител команди.
15. „Техническа помощ“ е понятието по
чл. 1 (а), (б) от Съвместно действие на Съвета
2000/401/ОВППС.
16. „Военна крайна употреба“ е понятието
по чл. 4, параграф 2(a), (б), (в) от Регламент
(ЕО) № 428/2009.
17. „Държава членка“ е държава, която е
член на Европейския съюз.
18. „Трета държава“ е държава, която не е
член на Европейския съюз.
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19. „Международните режими за експортен
контрол, организации или договори“ е понятието по чл. 1 (в) от Съвместно действие на
Съвета 2000/401/ОВППС.
20. „Надеждност“ на лицата за извършване
на дейностите по този закон е налице, когато:
а) са съгласували с органите по сигурност
та списък на физическите лица, които пряко
участват в дейности с продукти, свързани с
отбраната по този закон;
б) управител, член на управителен и контролен орган или физическо лице по буква
„а“ не е осъдено с влязъл в сила съдебен акт
за престъпление от общ характер;
в) не са налице данни, че управител или
член на управителен или контролен орган,
или физическото лице, което пряко участва в
осъществяването на дейностите по този закон,
представлява заплаха за националната сигурност, икономическите и външнополитическите
интереси на Република България, укрепването
на международния мир и сигурност и изпълнението на международните задължения на
Република България.
21. „Икономическа стабилност“ на търговеца за извършване на дейностите по този
закон е налице, когато:
а) не е обявен в несъстоятелност или не
е в открито производство за обявяване в несъстоятелност;
б) не е вписано прекратяване на дейността
и обявяване в ликвидация;
в) няма ликвидни и изискуеми публични
задължения или те са разсрочени, отсрочени
или обезпечени;
г) няма ликвидни и изискуеми задължения
към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по
принудително изпълнение.
22. „Повторно“ е нарушението, което е
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което е наложено наказание за същия вид
нарушение.
23. „Системно нарушение“ е извършване
на три или повече нарушения от един и същи
вид в продължение на двегодишен период, за
които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни
постановления.
§ 3. С този закон се въвеж дат разпоредбите на Дирек тива 20 09/43/ЕО на Европейск и я парламент и на Съвета от 6 май
20 09 г. за опростяване на реда и услови ята
за т рансфер на прод у к ти, свързани с отбраната, вът ре в Общност та (ОВ, L 146/1
от 10 юни 20 09 г.).
§ 4. Разпоредбите на този закон по отношение на продуктите, свързани с отбраната,
които се прилагат за държавите – членки на
Европейския съюз, се прилагат и за държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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§ 5. Образците на документите по този закон
се утвърждават със заповед на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Законът за експортния контрол на
оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от
2009 г. и бр. 13 от 2010 г.) се отменя.
§ 7. (1) Издадените лицензи за извършване
на износ, внос и трансфер на оръжия или за
транспортиране на оръжие запазват действието си до изтичането на срока, за който
са издадени.
(2) Издадените удостоверения за регистрация за брокерска дейност с оръжия и
удостоверенията за регистрация за брокерска
дейност с изделия с двойна употреба запазват действието си до изтичането на срока, за
който са издадени.
(3) Издадените удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба запазват действието си
до изтичането на срока, за който са издадени.
(4) Издадените разрешения за участие в
изложения, износ, внос, транзит и трансфер
на оръжия и за брокерска сделка с оръжия
и разрешения за износ, трансфер, транзит и
брокерска сделка на изделия и технологии с
двойна употреба и удостоверенията за внос
на изделия с двойна употреба запазват действието си до изтичането на срока, за който са
издадени.
§ 8. Висящите производства по издаване
на лицензи, удостоверения за регистрация,
разрешения, удостоверения за внос или продължаване срока на валидност на издадени
разрешения или удостоверения за внос до
влизането в сила на закона се довършват по
досегашния ред.
§ 9. Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона в срок три месеца
от обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 10. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и
74 от 2009 г. и бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г.) в
чл. 15, ал. 4, т. 13, чл. 57, т. 6, чл. 124, т. 4 и
чл. 125, ал. 2 думите „Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии
с двойна употреба“ се заменят със „Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба“.
§ 11. В Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн.,
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ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г.,
бр. 11 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 6,
ал. 6, чл. 10, ал. 1 и чл. 11 думите „Закона
за експортния контрол на оръжия и изделия
и технологии с двойна употреба“ се заменят
със „Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба“.
§ 12. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; доп.,
бр. 88 от 2010 г.) в чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 3,
чл. 114, ал. 3 и чл. 121, ал. 4 думите „Закона
за експортния контрол на оръжия и изделия
и технологии с двойна употреба“ се заменят
със „Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба“.
§ 13. Този закон влиза в сила от 30 юни
2012 г. с изключение на § 9, който влиза в
сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение
към чл. 28, ал. 3
Австралия
Канада
Япония
Нова Зеландия
Швейцария
Съединени американски щати
3525

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Искра Радева Станулова с
орден „Св. св. Кирил и Mетодий“ огърлие
за особено значимия є принос в областта на
културата.
Издаден в София на 21 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3657
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 21 МАРТ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, и контрола над
тях в Националната служба за охрана
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,
и контрола над тях в Националната служба
за охрана.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с оръжията, боеприпа
сите, взривните вещества и пиротехническите
изделия, и контрола над тях в Националната
служба за охрана
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за осъществяване на дейностите с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ОБВВПИ) и
контролът над тях в Националната служба
за охрана при Президента на Република България (НСО).
Чл. 2. В НСО се осъществяват следните
дейности с ОБВВПИ:
1. придобиване и съхраняване на ОБВВПИ;
2. транспортиране на ОБВВПИ с автомобилен транспорт и пренасяне на оръжия и
боеприпаси (ОБ);
3. извършване на технически прегледи и
ремонт на оръжия, обслужване на боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия;
4. употреба на ОБ;
5. снемане от употреба, бракуване, утилизация и унищожаване на ОБВВПИ;
6. продажба на ОБВВПИ;
7. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.
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ПРИДОБИВА НЕ И СЪХРА Н ЯВА НЕ Н А
ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Чл. 3. (1) Националната служба за охрана
придобива ОБВВПИ безвъзмездно по реда
на Закона за държавната собственост или
възмездно – чрез закупуване при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки
и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Националната служба за охрана придобива възмездно ОБВВПИ:
1. чрез закупуване от лица, притежаващи
разрешения за производство и търговия, издадени при условията и по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от лица, притежаващи лиценз за износ, внос и трансфер
на оръжия, издаден при условията и по реда
на Закона за експортния контрол на оръжия
и изделия и технологии с двойна употреба и
на правилника за прилагането му;
3. ч р е з з а к у п у в а не о т ч у ж де с т ра н н и
лица – търговци, притежаващи съответни
национални разрешения за извършваните
дейности.
Чл. 4. При предаване на ОБВВПИ на
крайния получател от НСО продавачът и получателят изготвят предавателно-приемателен
протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка
на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите;
3. видът, количествата и производствените
данни на взривните вещества и пиротехническите изделия.
Раздел II
Съхраняване на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Чл. 5. Съхраняването на ОБВВПИ е дейност,
осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в
готовност за използване по предназначение.
Чл. 6. В зависимост от периодичността на
използване по предназначение съхраняването
на оръжията се определя като:
1. ежедневно – когато оръжието не се използва ежедневно;
2. кратковременно – когато оръжието не се
използва за срок от един месец до една година;
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3. дълговременно – когато оръжието не се
използва за срок, по-дълъг от една година.
Чл. 7. (1) Придобитите от Националната
служба за охрана ОБВВПИ се съхраняват за
текущо доволствие и за ведомствени военновременни запаси.
(2) Допустимото максимално количество
БВВПИ от различните условни групи, съхранявани в една сграда (хранилище), както и
изискванията за съвместното им съхраняване
и превозване са посочени в таблицата съгласно
приложение № 1.
Чл. 8. Изискванията към сградите за съхраняване на ОБВВПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията
и преустройството им се определят съгласно
Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 9. (1) Общите изисквания за съхраняване на ОБВВПИ в сградите (хранилищата)
са, както следва:
1. оръжията се съхраняват в неотопляеми
сгради (хранилища) или в специално оборудвани помещения;
2. опаковъчните сандъци с ОБВВПИ се
поставят с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;
3. между наредените в една фигура боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят
разстояния най-малко 10 см; разположеният
най-отдолу сандък се поставя на разстояние
от 12 до 18 см от пода върху дървени накладки
или палети;
4. на всеки стелаж или фигура се поставя
етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни (за боеприпасите); най-отгоре на фигурата се поставят
непълните сандъци с надпис „НЕПЪЛЕН“ и
се посочват видът и количеството на ОБВВПИ
в него; във всяка партида боеприпаси може
да има само една непълна опаковка;
5. в сградите (хранилищата) ОБВВПИ се
подреждат така, че да се използва най-добре
площта на хранилището, да се запази естественото осветление и да се осигури добра
вентилация и възможност за бързо изнасяне;
6. за нормална работа с ОБВВПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия
за използване на средства за механизация в
сградите (хранилищата) се оставят следните
проходи:
а) работен – срещу всяка врата с широчина
1,50 м по средата на сградата (хранилището)
или по протежение на едната от стените;
при съхраняване на ОБВВПИ в сандъци с
широчина, по-голяма от 1 м, широчината на
прохода може да се увеличи до 3 м;
б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБВВПИ с широчина от
0,6 до 0,8 м;
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7. боеприпасите и взривните вещества,
забранени за използване по предназначение
(бойно използване), но неопасни за съхраняване, се съхраняват на отделни фигури, на
които се поставя надпис „ЗАБРАНЕНИ!“;
8. боеприпасите в заводска опаковка се
подреждат в сградите (хранилищата) на височина, определена за всеки вид боеприпас,
съгласно приложение № 2;
9. конструкцията им не трябва да позволява
нерегламентиран достъп в тях;
10. подът трябва да е изграден от твърда
настилка (бетон, асфалтобетон, др.), да бъде
искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m 2;
11. пред фронта им по цялата им дължина
се построява бетонна или асфалтобетонна
площадка с широчина най-малко 8 м и с
товароносимост най-малко 4 t/m 2 , която да
бъде по-ниска от нивото на сградата (хранилището), и с наклон от 3 до 5° за осигуряване
нормално оттичане на дъждовната вода и нормална работа със средствата за механизация
при товарно-разтоварни работи;
12. пред фронта им се изграждат рампи
със следните размери:
а) дължина – дължината на хранилището;
б) широчина – от 1,50 до 2,00 м;
в) височина – от 1,20 до 1,40 м;
13. непосредствено около сградата (хранилището) се разполага тротоар от базалтови
плочки или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00
м и с наклон към отводнителната канавка 10°;
14. водата от канавките и улуците се извежда
по водосточни тръби в общата отводнителна
мрежа на района;
15. прозорците на всички помещения се
осигуряват с метални решетки с размери,
непозволяващи изваждането на ОБВВПИ,
съхранявани в помещението;
16. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения се боядисват с цел непропускане попадането на преки слънчеви лъчи
върху ОБВВПИ.
(2) В случаите, нерегламентирани в Закона
за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му, минималните
взриво- и пожаробезопасни разстояния (R)
в метри от сградите (хранилищата) за съхраняване на ОБВВПИ в населените места,
селищните образувания, в отделни сгради и
съоръжения и в транспортни средства се определят съгласно Методиката за определяне
на безопасните разстояния при взрив – приложение № 3.
Чл. 10. (1) При съхраняване на ОБВВПИ
сградите (хранилищата) се осигуряват със
сигнално-охранителна и пожароизвестителна
техника и система за физическа охрана.
(2) След приключване на работа вратите
на сградата (хранилището) се заключват и
запечатват единствено от материалноотго-
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ворното лице, на което се числят ОБВВПИ
(завеждащ склада), с печат, който се води на
отчет в съответната регистратура.
(3) По изключение с разрешение на прекия
началник на лицето по ал. 2 сградата (хранилището) може да бъде отворена от комисия,
назначена от началника на НСО. Комисията съставя протокол, в който се посочват
причината за отварянето, работата, която е
извършена, ОБВВПИ или имуществото, които
са взети или оставени, номер, количество и
категория на ОБВВПИ. Номерът на протокола
се вписва в книгата за посещение и работа в
сградата (хранилището). Сградата (хранилището) се запечатва с печат, чийто номер се
вписва в протокола.
(4) При отваряне на сградата (хранилището)
от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3
се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (хранилището).
(5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (хранилището) лицето по
ал. 2 незабавно уведомява прекия си началник.
В този случай проверка на фактическата наличност на ОБВВПИ се извършва от комисия,
назначена от началника на НСО.
(6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с ОБВВПИ, а на
лицата, работещи в сградата (хранилището),
се провежда ежедневен инструктаж.
Чл. 11. Територията, на която се разполагат сградите (хранилищата) за съхраняване
на ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да има суха и отцедлива почва;
2. да не е в зоната на поройни, заливни,
подпочвени и други води;
3. да е в оврази и скатове, осигуряващи
естествена защита и маскировка;
4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища)
за съхраняване на ОБВВПИ в зависимост от
характера и обема на съхраняваните ОБВВПИ;
5. да позволява изграждането на вкопан
или обвалован тип взривоопасни сгради и
съоръжения;
6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване
с националната пътна и железопътна мрежа
и с енергосистемите;
7. да позволява осигуряването на необходимото количество вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;
8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени
в близост до нея обекти и растителност;
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9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т. ч. газопроводи (открити и подземни),
електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
11. територията на 5 м от сградата (хранилището) да се поддържа винаги почистена от
растителност и други материали.
Чл. 12. (1) Зачислените на служителите
от НСО огнестрелни оръжия и боеприпаси
се съхраняват в метални каси в служебните
им помещения или в специално оборудвани
помещения, намиращи се под контрола на
съответните длъжностни лица. Огнестрелните
оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта
и без поставен пълнител (лента) със спуснати
части на ударно-спускателния механизъм и
поставени „на предпазител“.
(2) Служителите от НСО могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие
(пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях в домовете си само в периода
между два работни дни или две дежурства.
В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон
в патронника и без да е заредено с патрони
в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се
устройства.
(3) При изгубване или кражба на предоставените ОБВВПИ служителят незабавно уведомява прекия си началник, а при възникнала
невъзможност уведомяването се извършва
чрез група „Дежурна“ – НСО. В срок два
работни дни от установяване на събитието
служителят уведомява и писмено началника
на НСО чрез прекия си началник.
(4) Незабавно след узнаването за смърт на
служител, на когото е зачислено огнестрелно
оръжие или боеприпаси, прекият му началник
уведомява писмено началника на НСО.
Чл. 13. (1) Оръжията на секторите и групите от охранителните отдели на НСО се
съхраняват в специално определени места,
оборудвани с пирамиди, каси, маси и друг
инвентар, осигуряващ правилното им съхраняване и поддържане.
(2) Местата, определени за съхраняване
на оръжия, трябва да са под непрекъсната
охрана и да изключват всякаква възможност
за нерегламентиран достъп.
Чл. 14. Оръжията по чл. 13 се съхраняват
обслужени и в комплект с полагащите им се
индивидуални запасни инструменти и принадлежности.
Чл. 15. Оръжието на дежурните длъжностни
лица може да се съхранява в дежурните стаи
при условия, осигуряващи техническата му
изправност и опазване.
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ТРА НСПОРТИРА НЕ Н А ОР ЪЖ И Я, БОЕП РИ П АС И, В ЗРИ ВН И ВЕЩ ЕС Т ВА И
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА
ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 16. Превозване на ОБВВПИ включва
превоза им от едно място до друго и свързаните
с това дейности, като опаковане, маркиране,
престой, времето за престой при товарене и
разтоварване на ОБВВПИ в транспортните
средства и охраната им.
Чл. 17. (1) С автомобилен транспорт се
превозват:
1. оръжия;
2. боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни
изстрели;
в) взриватели и запалки;
г) пиропатрони и взривателни устройства;
д) капсул-детонатори и електродетонатори;
е) огнепроводен и детониращ шнур;
ж) осветителни и сигнални реактивни
патрони и ракети;
з) артилерийски гръмове и димки;
и) илюминационни и увеселителни кълба,
гръмове и фойерверки;
к) други, неуказани конкретно.
(2) Взривните вещества по ал. 1, т. 2 се
класифицират в зависимост от чувствителността им на външни въздействия съгласно
приложение № 4.
Чл. 18. (1) Структурното звено на НСО,
превозващо ОБВВПИ, осигурява въоръжена охрана за съпровождане на превозните
средства.
(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова
сигнализация, който се движи след превозните
средства с ОБВВПИ.
(3) Служителите от НСО, осъществяващи
превозване на ОБВВПИ, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа с тях и за
мерките за безопасни и здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна
безопасност, както и за работа с наличните
противопожарни уреди.
Чл. 19. (1) Дейностите по товаренето или
разтоварването на ОБВВПИ се извършват на
охранявани пунктове. В района на пунктовете
не се допускат лица, които не осъществяват
дейност по превозването.
(2) При работа на открито през нощта
пунктовете по ал. 1 трябва да са осветени.
Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние, не
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по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а
осветителните тела – на разстояние, не поблизо от 5 м от ОБВВПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да
се разполагат над ОБВВПИ.
(4) При превоз на ОБВВПИ не се допуска
превишаване на товароподемността на съответния вид превозно средство.
Чл. 20. (1) Всички дейности по товарене
или разтоварване на ОБВВПИ се извършват с технически изправни и обезопасени
средства за механизация (ролгани, верижни
транспортьори, повдигачи, ръчни колички,
електрокари, високоповдигачи, мотокари и
др.), а при невъзможност – ръчно.
(2) Служителите, работещи с подвижните
средства за механизация при товарене или
разтоварване на ОБВВПИ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на
електро- и мотокари, електроповдигачи и
друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване
на ОБВВПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да са инструктирани за
мерките за безопасност при товарене/разтоварване на ОБВВПИ от компетентно длъжностно лице;
2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковката
на товарените или разтоварваните от един
служител не трябва да превишават за:
а) боеприпасите – 40 кг;
б) негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване и забранени за стрелба, и взривни
вещества – 20 кг;
в) средствата за взривяване – 10 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси
и средства за взривяване в неизправна или
отворена опаковка.
Чл. 21. (1) При превозване опаковките с
ОБВВПИ се нареждат плътно една до друга
и се укрепват с цел недопускане на падане,
разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.
(2) Боеприпасите се товарят в превозните
средства така, че надлъжната ос на снарядите
(изстрелите) да е перпендикулярна на посоката
на движение.
Чл. 22. При товарене в едно превозно средство на ОБВВПИ от различни номенклатури
се спазват правилата за съвместно съхраняване
и превозване на ОБВВПИ по приложение № 1.
Чл. 23. Не се допуска наличието на открит
огън на разстояние, по-малко от 100 м от
мястото на товарене на ОБВВПИ в превозните средства.
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Раздел ІІ
Пренасяне на огнестрелни оръжия и бое
припаси
Чл. 24. (1) Пренасянето на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях калибър до 12,7
мм с обществен транспорт се извършва единствено от служители на НСО, определени
от ръководителя на съответното структурно
звено.
(2) Служителите по ал. 1 могат да пренасят
незаредени с боеприпас в цевта:
1. пистолети и револвери до 2 броя и до 50
броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие;
2. до 1 брой огнестрелно оръжие калибър
до 12,7 мм и до 120 броя боеприпаси за него.
(3) Не се допуска пренасянето на ОБВВПИ
във вид на пощенски колетни пратки по всички
видове транспорт.
Раздел IIІ
Превозване на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия с авто
мобилен транспорт
Чл. 25. (1) Превозните средства, определени за превозване на ОБВВПИ, трябва да
са осигурени с искроуловители и със защита
от статично електричество. На превозните
средства отпред и отзад се поставя неутрална
оранжева табела с размер 40 x 30 см с черен
кант по краищата с широчина 15 мм.
(2) Пред и за поч ва не на п ревозва не т о
водачите на автомобилите трябва да са инструктирани от компетентно длъжностно
лице за спазване на правилата за превозване
на ОБВВПИ по наредбата.
Чл. 26. За превозване на ОБВВПИ се използват само технически изправни, закрити
и оборудвани с пломбирани противопожарни
уреди превозни средства, както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг)
с прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител
в автомобила – само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под
3,5 т – 2 пожарогасителя от по 2 кг;
4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
5. ръчно фенерче без метален корпус за
всеки член на екипажа.
Чл. 27. При превозване на ОБВВПИ с автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждане на натоварените превозни
средства с гориво или преливане на гориво
от резервоара на едно превозно средство в
резервоара на друго превозно средство;
2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. едновременно превозване на ОБВВПИ и
на запалителни течности (бензин, газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
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5. превозване на взривни вещества или
боеприпаси в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства
или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ, в
населени места и престой на пътното платно
освен в случаите на внезапна авария, като
в тези случаи не се извършват действия по
отстраняването є до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото
на аварията;
7. превозване на ОБВВПИ при лоши метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и
др.); при внезапно настъпили такива условия
отговорното за превозването лице взема необходимите мерки за обезопасяване на товара;
8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях
на други лица при спиране и почивка освен
охраната;
9. най-горни ят ред на натоварените в
превозните средства опаковки (сандъци) с
ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията
с повече от една трета от размера на опаковката (сандъците).
Чл. 28. Дистанцията между отделните превозни средства, превозващи ОБВВПИ, трябва
да е не по-малка от 100 м, а скоростта на
движение – не по-голяма от 50 км/час – извън
населено място, до 40 км/час – в населено
място, и до 70 км/час – по автомагистрала.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ. РЕМОНТ НА
ОРЪЖИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХ
НИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел І
Технически прегледи и ремонт на оръжия
Чл. 29. Техническите прегледи на оръжия
се провеждат с цел:
1. установяване на техническото състояние
и комплектуването на оръжията;
2. определяне на неизправностите, получени
при използването на оръжията, причините за
тях и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията за
съхраняване на оръжията.
Чл. 30. Техническото обслужване на оръжия
се извършва с цел осигуряване на:
1. постоянна техническа изправност;
2. безотказност при работа;
3. максимален междуремонтен срок;
4. отстран яване на неизправностите и
причините за тях, водещи до преждевременно
износване и счупване на възли и механизми.
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Чл. 31. (1) Ремонтът на оръжия се провежда
с цел възстановяване на експлоатационните
характеристики съгласно техническата документация и запазването им за целия период
на експлоатация.
(2) Ремонтът на оръжия включва демонтажно-монтажни, шлосерски, ковашки, заваръчни,
термични, механични и други работи, в резултат на които детайлите придобиват първоначалната си форма и размери, а механичните
им свойства се привеждат в съответствие с
техническите изисквания.
Чл. 32. (1) Оръжията се предават за ремонт
заедно с индивидуалния комплект запасни инструменти и принадлежности и техническата
им документация.
(2) Служителите от структурното звено по
въоръжението на НСО извършват технически
прегледи и дават експертни оценки на техническата годност на огнестрелните оръжия и
боеприпасите – собственост на НСО.
(3) Технически преглед и даване на експертна оценка за техническата годност на
оръжията по ал. 1 се извършват от служители на НСО, притежаващи необходимата
квалификация по ремонта и експлоатацията
на огнестрелните оръжия.
(4) Извършеният ремонт и настъпилите
изменен и я в качес т вено т о с ъс т оя н ие на
оръжията се отразяват в индивидуалната им
техническа документация.
Чл. 33. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите за технически
преглед, обслужване и ремонт на оръжията,
използваните инструменти и принадлежности, смазочни и експлоатационни материали
и разходните норми се определят в ръководствата, наставленията, техническите описания
и инструкциите по експлоатация.
Чл. 34. (1) В зависимост от техническото
състояние и от характера на необходимия
ремонт оръжията се разделят на 5 категории
съгласно приложение № 5.
(2) Въз основа на категорията на оръжията
се извършва техният качествен отчет, определя
се степента им на годност и необходимият
ремонт за тяхното възстановяване.
(3) Категоризирането на оръжията се извършва от комисия, назначена от началника
на НСО, която изготвя протокол.
(4) Протоколът по ал. 3 за промяна на
категорията на оръжията се утвърждава от
началника на НСО.
Чл. 35. (1) В НСО се извършва ремонт на
огнестрелни оръжия.
(2) В зависимост от степента на износване,
характера на неизправностите и установените
междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ,
среден и основен.
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Чл. 36. (1) Текущият ремонт на огнестрелни
оръжия е непланов ремонт, минимален по
обем, след извършването на който се осигурява
нормална работа на огнестрелните оръжия до
поредния планов ремонт.
(2) При ремонта по ал. 1 се регулират
или заменят неизправни съставни части и се
извършват проверка и регулировка на огнестрелните оръжия. Ремонтът се извършва от
ремонтната работилница на НСО.
(3) Неизправности, за чието отстраняване
е необходим текущ ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са
основание за преминаване на огнестрелните
оръжия в по-ниска категория.
Чл. 37. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се
възстановяват тактико-техническите им характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в ремонтната работилница на НСО.
Чл. 38. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който се
възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички
съставни части на огнестрелните оръжия.
Той се извършва в ремонтната работилница
на НСО или чрез възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки или на подзаконовите
актове по прилагането му.
Раздел ІІ
Технически прегледи, обслужване на боепри
пасите, взривни вещества и пиротехнически
изделия
Чл. 39. Контролът върху техническото
състояние на боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия се провежда с цел
поддържането им в постоянна техническа изправност, годност за безопасно дългосрочно
съхраняване и готовност за бойно използване
по предназначение и включва:
1. планови или извънпланови технически
прегледи;
2. провеждане на техническо обслужване.
Чл. 40. Техническите прегледи и обслужването на боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия се провеждат с цел:
1. установяване на годността им за безопасно дългосрочно съхраняване и готовност
за бойно използване по предназначение;
2. установяване на измененията в техническото състояние, херметизацията и антикорозийните им защитни покрития и отстраняване
на причините, предизвикали тези изменения;
3. определяне на необходимите дейности
за ремонт и техния обем за привеждане на
БВВПИ в техническа изправност.
Чл. 41. При техническите прегледи на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се установява:
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1. техническото им състояние и съответствие на категорията;
2. измененията, настъпили в тях при съхраняването, и причините за тях;
3. наличието на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени
за стрелба или ограничено годни;
4. правилното им комплектуване и съответствието на маркировката;
5. характерът и обемът на необходимите
ремонтни работи;
6. правилното водене на отчета им;
7. изпълнението на изискванията по съхраняването им.
Чл. 42. Техническите прегледи се провеждат съгласно изискванията на техническите
описания и инструкциите за експлоатация.
Чл. 43. (1) При откриване на дефекти боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия се привеждат в по-ниска
категория.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са негодни за
дългосрочно безопасно съхранение и бойно
използване, се прекатегоризират в трета категория, снемат се от употреба и се предават
за утилизация или унищожаване.
Чл. 44. При техническото обслужване се
извършват:
1. почистване на стара и негодна смазка,
замърсявания и корозия;
2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;
3. замяна на негодни елементи;
4. херметизация;
5. възстановяване на маркировката;
6. ремонт на неизправна опаковка.
Чл. 45. Необходимост та от ремонт се
установява от резултатите на техническите
прегледи или се определя от установените междуремонтни срокове. Ремонтът на боеприпаси
се извършва чрез възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки или на подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 46. (1) Всички видове боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
се делят на 3 категории.
(2) Първа категория боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия са тези,
които отговарят на следните условия: нови,
годни за бойно използване и дългосрочно
съхраняване, на които техническият и експлоатационният ресурс не е изчерпан, отговарящи
по всички показатели на изискванията на
действащата техническа документация.
(3) Втора категория боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия са тези,
които отговарят на следните условия: годни
за бойно използване и дългосрочно съхраняване, на които техническият и експлоатационният ресурс не е изчерпан или е удължен
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след съответните полигонни и лабораторни
изпитвания, с несъществени отклонения от
изискванията на действащата техническа документация, които не пречат на нормалната
им експлоатация или се нуждаят от ремонт.
(4) Трета категория са боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,
които отговарят поне на едно от следните
условия:
1. забранени за стрелба;
2. oпасни за бойно използване и дългосрочно
съхраняване боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия и елементи за тях;
3. на които техническият и експлоатационният ресурс е изчерпан;
4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация,
които пречат на нормалната им експлоатация
и не подлежат на ремонт.
(5) Определянето на категориите на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия се извършва от комисия, назначена
от началника на НСО, въз основа на:
1. проведени технически прегледи;
2. качествения им отчет.
Г л а в а

п е т а

УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ
ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА
СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
Чл. 47. Служителите на НСО носят и употребяват служебно огнестрелно оръжие, което
е прието на въоръжение в НСО.
Чл. 48. (1) При изпълнение на служебните
си задължения служителите от НСО използват
оръжие като крайна мярка:
1. при въоръжено нападение или заплаха
с оръжие, насочени срещу охранявани лица
и/или обекти;
2. при неизбежна отбрана;
3. за предотвратяване на отвличане или
при освобождаване на заложници;
4. при пресичане на терористични или
други престъпни посегателства;
5. след предупреждение при задържане на
лице, ако то оказва съпротива.
(2) При изпълнение на служебните си
задължения служителите от НСО използват
оръжие и в следните случаи:
1. за спиране на транспортно средство
чрез неговото повреждане, когато водачът му
създава реална заплаха за безопасността на
охраняваните лица или обекти или възниква
опасност за живота и здравето на хора;
2. за защита от нападение на опасни животни.
(3) Служителите от НСО при използване
на оръжие са длъжни по възможност да пазят
живота на лицето, срещу което е насочено,
и да не застрашават живота и здравето на
други лица.
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Чл. 49. (1) За всички случаи на употреба на оръжие се съставя писмен доклад от
служителя, който ги е използвал, и/или от
ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителя;
2. мястото, датата и часът на използване
на оръжие;
3. обстоятелствата и основанието за използване на оръжие;
4. по възможност данни, идентифициращи
лицето (лицата), спрямо които е използвано
оръжие.
Г л а в а

ш е с т а

СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, БРАКУВАНЕ,
У ТИЛИЗАЦИЯ И УНИЩОЖ АВАНЕ Н А
ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Снемане от употреба
Чл. 50. (1) Оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
се снемат от употреба при наличие на някое
от следните условия:
1. заповед за снемане от въоръжение;
2. количества, надхвърлящи щатните потребности;
3. изчерпване на техническия и експлоатационния ресурс;
4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация,
които пречат на нормалната им експлоатация
и не подлежат на ремонт;
5. спряно производство и невъзможност за
осигуряване с резервни части.
(2) Снемането от употреба на ОБВВПИ се
извършва при условия и по ред, определени
от началника на НСО.
Раздел II
Бракуване и унищожаване на огнестрелни
оръжия. Утилизация и унищожаване на бое
припаси, взривни вещества и пиротехнически
изделия
Чл. 51. (1) Определянето на огнестрелните
оръжия и боеприпасите като негодни за използване се извършва от комисия, назначена от
началника на НСО, с протокол за изменяне на
качественото или техническото им състояние,
в който се констатира нецелесъобразността
на ремонта.
(2) На бракуване подлежат огнестрелните
оръжия от четвърта и пета категория, като
протоколите за изменение на качественото
или техническото състояние на огнестрелните
оръжия са неразделна част от протокола за
бракуване и трансформация.

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

(3) Взривните вещества, боеприпасите и
пиротехническите изделия не се бракуват.
Когато са негодни, те преминават в трета
категория с протокола по ал. 1 за изменение
на качественото или техническото им състояние и подлежат на сдаване за утилизация
или унищожаване.
Чл. 52. Бракуване на огнестрелни оръжия
в НСО се извършва от комисия от експерти,
назначена от началника на НСО. Комисията
изготвя протокол за бракуване и трансформация, в който се записват точните наименования (модели), калибри, серии и номера
и/или уникалната маркировка.
Чл. 53. (1) Бракуваните огнестрелни оръжия се разглобяват, като годните части се
заприходяват с квитанция.
(2) Негодните части се трансформират в
отпадъци по механичен начин чрез счупване,
смачкване и други методи и се претопяват в
присъствието на комисията по чл. 51, ал. 1.
Чл. 54. (1) Взривните вещества, боеприпасите за оръжия и пиротехническите изделия
се унищожават на специални площадки при
спазване изискванията на Закона за управление
на отпадъците чрез взривяване или изгаряне.
(2) Унищожаването на взривните вещества,
боеприпасите и пиротехническите изделия се
извършва от лица, притежаващи необходимата
квалификация и придобита правоспособност
за безопасност на труда при взривни работи.
Чл. 55. (1) Утилизацията на боеприпаси
се възлага съгласно Закона за обществените
поръчки и действащата нормативна уредба
в обекти, отговарящи на изискванията за
безопасност и охрана и на изискванията на
действащото законодателство за опазване на
околната среда.
(2) Използваните технологии в обектите
по ал. 1 трябва да осигуряват:
1. комплексност на преработка на боеприпасите и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на боеприпасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на
опазването на околната среда.
(3) Сроковете за извършване на утилизация
се определят от началника на НСО.
(4) В процедурите по утилизация на боеприпаси могат да у частват лица, които
притежават разрешение за производство на
боеприпаси, издадено при условията и по реда
на ЗОБВВПИ, което не е задължително да
включва всички номенклатури боеприпаси,
подлежащи на утилизация по съответната
процедура.
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(5) Лицата по ал. 4 трябва да представят
технологични карти за всички номенклатури
боеприпаси, подлежащи на утилизация по
съответната процедура.
Г л а в а

с е д м а

ПРОДАЖБА НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ,
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 56. (1) На продажба по наредбата
подлежат ОБВВПИ, разрешени от закона и
снети от употреба.
(2) Продажбата на ОБВВПИ се извършва
на физически и юридически лица, които притежават разрешение за производство, търговия
или придобиване, издадено при условията и
по реда на ЗОБВВПИ, и на лица, притежаващи лицензия или разрешение по смисъла
на Закона за експортния контрол на оръжия
и изделия и технологии с двойна употреба и
на правилника за прилагането му.
Чл. 57. Ежегодно до 31 януари структурното звено по въоръжението в НСО изготвя и
представя за утвърждаване от началника на
НСО списък на излишните ОБВВПИ, подлежащи на продажба.
Чл. 58. (1) Началникът на НСО назначава
постояннодействаща комисия, която в срок,
определен с негов акт, от получаване на списъка по чл. 57 определя началните продажни
цени. Определената от комисията стойност на
ОБВВПИ без данък върху добавената стойност
е началната продажна цена франко местонахождението им при продажбата.
(2) На всеки 3 месеца комисията по ал. 1
може да намалява началната продажна цена
на номенклатурите от списъка, които в съответния период не са продадени. С решение
на комисията по ал. 1 цената може да бъде
намалена при първите две оценки с не повече
от 20 на сто, а при третата – с не повече от
30 на сто. Решението на тази комисия влиза
в сила от датата на утвърждаването му от
началника на НСО.
Чл. 59. Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се продават
от НСО чрез способа на пряката продажба.
Чл. 60. (1) При пряка продажба на ОБВВПИ
поканата за участие в процедурите по покупко-продажба на ОБВВПИ се публикува на
интернет страницата на НСО и в един централен всекидневник до 5 работни дни след
определянето на началните продажни цени.
(2) Лицата, отговарящи на изискванията
на чл. 56, ал. 2, могат да представят писмено съгласие за участие в процедурата по
договаряне, като прилагат заверено копие
на документите, удостоверяващи правото им
да извършват съответния вид дейност, а за
търговците, които не са пререгистрирани по
Закона за търговския регистър – и удостоверение за актуално състояние.
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(3) На лицата, представили документите
по ал. 2, комисията по чл. 58, ал. 1 осигурява
достъп до списъка по чл. 57.
(4) Всеки месец до 10-о число лицата по
ал. 2 могат да подават предложения за закупуване на ОБВВПИ в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на НСО. Предложението за цена се поставя в малък непрозрачен
запечатан плик с надпис „Предлагана цена“.
(5) Предложението по ал. 4 съдържа: вида,
количествата, предложението за цена, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с
надпис „Предлагана цена“, заверено копие от
лицензията или разрешението за съответния
вид дейност и оригинал от платежно нареждане за внесен депозит по сметка на НСО
в размер 10 на сто от размера на началната
продажна цена на номенклатурите, за които се подава предложение, а за търговците,
които не са пререгистрирани по Закона за
търговския регистър – и удостоверение за
актуално състояние.
Чл. 61. (1) Всеки месец между 10-о и 20-о
число при наличие на постъпили предложения
по реда на ал. 4 началникът на НСО назначава
комисия за разглеждане, оценка и класиране
на постъпилите предложения за закупуване
на ОБВВПИ.
(2) Комисията по ал. 1 заседава след 20-о
число на съответния месец.
(3) Процедурата по продажба на ОБВВПИ
може да се проведе, в случай че поне един
кандидат е подал предложение за закупуване
по чл. 60, ал. 4.
(4) Комисията съставя протокол за дейността си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на подадените предложения;
3. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;
4. класираните кандидати и предложените
от тях цени.
(5) Комисията извършва оценка и класиране
на предложенията по критерия „най-висока
предложена цена“.
(6) В случай на две еднакви най-високи
ценови предложения за една и съща позиция
от списъка по чл. 57 комисията определя срок,
в който участниците с еднакви най-високи
ценови предложения представят нови ценови
предложения, които са равни или по-високи
от достигнатото най-високо предложение.
(7) Протоколът по ал. 4 се утвърждава от
началника на НСО и копие от него се предоставя на комисията по чл. 58, ал. 1.
(8) Началникът на НСО или упълномощено
от него длъжностно лице сключва договор за
покупко-продажба с кандидата, предложил
най-висока цена.
(9) Ако кандидатът или негов упълномощен представител не се яви за сключване
на договор в указаните в поканата време и
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място, депозитът му се задържа, като се поканва класираният на второ място кандидат
за сключване на договор.
(10) Ако и класираният на второ място
кандидат откаже да сключи договор, депозитът
му се задържа и процедурата се прекратява.
(11) Ако лицето, с което е сключен договор,
не заплати стойността на ОБВВПИ, договорът
се прекратява, а депозитът му се задържа.
(12) На всички останали кандидати депозитите се освобождават в срок 10 работни дни
от сключването на договора.
Г л а в а

о с м а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 62. Ръководителите на структурни
звена в НСО осъществяват пряк контрол по
извършването на дейностите с ОБВВПИ в
подчинените им структурни звена.
Чл. 63. Началникът на структурното звено
по въоръжението в НСО извършва контрол
във всички структурни звена на НСО по дейностите с ОБВВПИ.
Чл. 64. Началникът на структурното звено по въоръжението в НСО кон т ролира
съхраняването и превозването на ОБВВПИ
с автомобилен транспорт, извършването на
технически прегледи и даването на експертна
оценка за техническа годност на ведомствените
военновременни запаси от ОБВВПИ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия.
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2 и чл.22
ТАБЛИЦА
за разпределение на взривните вещества, бое
припасите, средствата за взривяване и пиротех
ническите изделия, както и изискванията към
съвместното им съхраняване в едно помещение
и транспортирането им
№ Наименование
по
на взривните
ред вещества и боеприпасите

Допус- Поредни номера
тимо на БП и ВВ, доколипустими за
чество
съвсъвВВ в
местно местно
едно
съхра- транспоме- няване портищение
ране

1. Димен барут в 100 t
чист вид и изделия от него (огнепроводен шнур)

1; 5

1; 2; 5
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2. Бездимни бару- 100 t
ти, заряди от тях,
стартови, реактивни двигатели
(с различно предназначение, в
щатна опаковка)

2; 5

3. Пиротехнически 50 t*1
състави и изделия със запалителен, димен,
звуков, сълзотворен и светлинен
ефект

3; 5

4. Бризантни ВВ в 150 t
чист вид и техните сплави и
смеси и във взривателни изделия,
противотанкови
мини без взриватели, подривни
заряди, детониращи шнурове

2; 4; 5

5. Патрони за всич- 150 t
ки видове стрелково оръжие

2; 5; 7; 8 2; 5; 7; 8
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*2 Преизчислено към количество взривно
вещество тротил (бризантно и метателно ВВ).

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1, т. 8

3; 5

ТАБЛИЦА
за доп устимите височини за нареж дане на
взривните вещества и боеприпасите в
заводска опаковка в складови помещения (в м)
№
по
ред

6. Капсул-детона- 2 0 0 0 3; 5; 6
тори, електроде- 000 бр.
тонатори, взриватели и запалки
за ръчни гранати
и мини (противотанкови), детониращи шнурове
7. Окончателно и 150 t*2
неокончателно
снарядени фугасни, осколочнофугасни, бронебойни изстрели,
снаряди, мини и
гранати за всички видове артилерийски оръжия,
минох въргачки,
челни части за
реактивни снаряди и ръчни гранати с комплект
запалки

2; 5
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2; 4; 5; 8

3; 5; 6

2; 4; 5; 2; 4; 5;
7; 8
7; 8

8. К у м у л а т и в н и , 120 t
2; 4; 8; 5 2; 4; 8; 5
управляеми и
неуправляеми
реактивни снаряди, изстрели и
противотанкови
гранати
*1 Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството
пиротехническа смес плюс удвоеното количество
бризантно взривно вещество.

Наименование на взривните вещества и боеприпасите

Допустима
височина
(в м)

1.

Артилерийски, минохвъргачни и 3,00
гранатохвъргачни изстрели, челни
и бойни части, снаряди и мини
в неокончателно снаряден вид с
калибър до 200 мм включително,
освен кумулативните

2.

Кумулативни изстрели, снаряди 2,00
и челни части в неокончателно и
окончателно снаряден вид, управ
ляеми реактивни снаряди, кумулативни гранати за леки и тежки
гранатохвъргачки в окончателно
снаряден вид; ръчни гранати със
запалки в сандъците

3.

Ръчни гранати без запалки в сандъ- 3,00
ците, гранати за гранатохвъргачки
без капсул-детонатори, пиротехнически средства, патрони за стрелково оръжие

4.

Взриватели, запалки, средства за 2,00
възпламеняване (капсулни втулки,
запалки за ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други)

5.

Взривни вещества, допълнителни 2,00
детонатори, разривни заряди, детониращ и огнепроводен шнур в
щатна опаковка

6.

Детонатори, капсул-детонатори и 1,50
електродетонатори

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 2
МЕТОДИКА
за определяне на безопасните разстояния при
взрив (в м)
Разстоянието, на което възникващите при
взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват
способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него
обекти и съоръжения, се определя по формулата:
R = K » q,
където R е безопасното разстояние в метри;
q – масата на активното взривно вещество
(ВВ) на заряда в к илог рами, отнесено към
тротила.
Активното взривно вещество за боеприпасите
се определя като сума от разривния заряд и 50
на сто от метателния заряд. Коефициентите за
привеждане на различните видове ВВ и барути
към тротила са:
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– тротил

1,0;

– хексоген

1,8 – 2,0;

– аматол

0,7 – 0,8;

– тетрил

1,1 – 1,2;

– тен

1,8 – 2,0;

– октоген

1,8 – 2,0;

– пикринова киселина

1,1 – 1,2;

– барут

0,4 – 0,5;

К е коефициентът, зависещ от характера на
поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от
характера на терена и местността между взрива и
обекта. Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните видове
разрушения са дадени в таблицата. Значение на
коефициента К при открито разположение на
боеприпасите и ВВ
№ Характеристика на поражението
по (разрушението) на обектите (съоред
ръженията)

К

1.

Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове,
кораби)
50 – 80

2.

Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове,
кораби)
10 – 15

3.

4.

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на
рамките на прозорците, вратите,
леките прегради и покривите
Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства
(автобуси, влакове, кораби)

5 – 8

3 – 4

5.

Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове) 25 – 30

6.

Разрушаване на бараки, навеси,
вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и керемидените покриви

7.

8.

9.

2 – 3

Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки (автобуси, влакове, кораби) и
скъсване на въздушни електропроводи
1,5 – 2,0
Разрушаване на масивни тухлени
постройки и предаване на детонация по влияние
0,8 – 1,0
Разрушаване на масивни постройки
с железобетонна и бетонна конструкция
0,3 – 0,5
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При определяне на безопасното разстояние
трябва да се отчитат също и местните условия – най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения
обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия
на взрива може да има насочено действие и
там разстоянието на разрушаващото действие
е 1,5 – 2 пъти по-голямо или по-малко. Ако
между склада (взрива) и застрашения обект
има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена,
земен вал) или хранилището е вкопано в земята,
безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 – 2 пъти, а при наличие на
просека на гора и дефиле се увеличава 1,5 – 2
пъти. В направление на необвалованата страна
на хранилището действието на взривната и въздушната ударна вълна е 1,5 – 2 пъти по-голямо.
Това изисква хранилищата да са четиристранно
обваловани или вкопани. Необвалованата страна
на хранилищата не трябва да е насочена към
стопанските и битовите сгради на склада (базата)
или към други хранилища и обекти. Стойностите
на коефициента К са за открито разположени и
ВВ боеприпаси или под навеси и в бараки. При
разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се намалява, като
получените стойности се делят, както следва:
– при необваловани полумасивни
хранилища

с 1,1 – 1,2;

– при необваловани масивни
тухлени хранилища

с 1,2 – 1,3;

– при необваловани железобетонни
хранилища

с 1,3 – 1,4;

– при обваловани полумасивни и
масивни хранилища

с 1,5 – 1,7;

– при вкопани в земята полумасивни
и масивни хранилища

с 1,8 – 2,0;

– при котловини и ниши

с 1,8 – 1,9;

– при надземни обваловани пло- с 1,4 – 1,5.
щадки и навеси
Безопасното разстояние до разположените
около склада (базата) обекти зависи от възможното прелитане на снаряди, мини и осколки при
евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в
следната таблица:
Калибър на артилерийските снаряди и мини в
милиметри

Възможна далечина на разлитане на
осколките в метри

37 – 76

до 500

76 – 105

до 700

105 – 150

до 1000

150 – 200

до 1200

200 – 300

до 1500

300 – 400

до 1500

Над 400

до 1500
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Приложение № 4
към чл. 17, ал. 2
Класификация на взривните вещества (ВВ)
в зависимост от чувствителността им към
външни въздействия
№
по
ред
1.

Видове
взривни
вещества
(ВВ)

Основни представители

И н и ц и и - – гърмящ живак (живачен флур а щ и В В минат);
(първични)
– оловен азид;
– тенерес (оловен тринитрорезорцинат или ТНРС);
– иницииращи състави – смеси
от гърмящ живак, калиев хлорат (бертолетова сол), амониев
сулфид (антимон) и др.

2.

Бризантни
ВВ (вторични)
а ) ч и с т и – тен, хексоген, октоген, тетрил,
химически тротил, нитроглицерин, нитросъединения гликол, пикринова киселина,
динитронафталин, нитропентан
и др.;
б) механич- – нитроселитрени (динамити);
ни смеси
– динамони;
– пластични;
– амониевоселитрени;
– нафтселитрени;
– водонапълнени;
– емулсионни и др.

3.

Метателни – димен барут (всички видове);
ВВ (бару- – бездимен барут – пироксилити)
нов и нитроглицеринов
(всички видове);

4.

Пиротех
нически
състави и
изделия

– други.
– състави и изделия със запалителни, димни, сълзотворни,
звукови, светлинни и други
ефекти

Приложение № 5
към чл. 34, ал. 1
Критерии за определяне категориите на огне
стрелните оръжия – собственост на НСО
Огнестрелно оръжие:
а) стрелково оръжие:
– първа категория – ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за
бойно използване, на което в канала на цевта и
патронника няма следи от ръжда или раковини
и откъртване на хрома; полетата и браздите в
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дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър, оръжие, удовлетворяващо
изискванията за нормален бой;
– втора категория – намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване,
чийто канал на цевта и патронника имат слаби
следи от ръжда или раковини и откъртване на
хрома; полетата и браздите в дулната част са
износени на дълбочина повече от един калибър;
при това оръжието удовлетворява изискванията
за нормален бой;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – изискващо основен
ремонт;
– пета категория – негодно оръжие, чието
възстановяване е технически невъзможно или
икономически нецелесъобразно.
Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да
се считат:
– цевта с цевната кутия – за пушки и карабини;
– цевната кутия – за автомати и картечници;
– цевта и затворната кутия – за картечни
пистолети;
– ложата (рамката) – за пистолети и револвери;
б) ръчни и станочни (тежки) противотанкови
гранатохвъргачки (РПГ-7; СПГ-9):
– първа категория – нови, както и намиращи
се в експлоатация, изправни и годни за бойно
използване, на които в канала на тялото няма
следи от ръжда или раковини и откъртване на
хрома;
– втора категория – намиращи се в експлоатация, изправни и годни за бойно използване,
чиито канали на тялото имат слаби следи от
ръжда и раковини и откъртване на хрома;
– за СПГ – дюзата на соплото е износена
и откатът при изстрел е не повече от 15 мм, а
накатът – не повече от 20 мм;
– механизмите за насочване са износени
и имат невъзвратимо хоризонтално к латене
на тялото не повече от 0 – 08, а вертикално –
не повече от 0 – 06;
– трета категория – изискващи среден ремонт;
– четвърта категория – не се установява;
– пета категори я – негодни за бойно използване, чието възстановяване е технически
невъзможно или икономически нецелесъобразно;
в) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:
– първа категория – ново, както и намиращо
се и било в експлоатация, изправно и годно за
използване;
– втора категория – не се установява;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – не се установява;
– пета категория – негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически
нецелесъобразно.
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Забележка. При преминаване на въоръжение
в по-долна категория с виновност се заплаща
стойността на повредените детайли, по които се
определя категорията. При раздуване на цевите
те се заплащат в пълен размер.
3613

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 21 МАРТ 2011 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, които
се събират от Агенция „Пътна инфраструк
тура“, приета с Постановление № 219 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр.
79 от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100
и 102 от 2009 г. и бр. 82 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В таблицата към чл. 8 т. 1 се изменя
така:
„
№
по
ред

Видове пътни превозни средства

1

2

1.

Евро

3

Превозни средства за превоз на 2,00
пътници с до 8+1 места за сядане,
включително мястото на шофьора
(леки автомобили)
Товарни автомобили с общо мак- 6,00
симална допустима маса (ОМДМ),
по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето

“
§ 2. В таблицата към чл. 15 т. 1 се изменя
така:
„
№
по
ред

Видове пътни превозни средства

1

2

1.

Лева

3

Превозни средства за превоз на път- 4,00
ници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки
автомобили)
Товарни автомобили с общо максимал- 12,00
на допустима маса (ОМДМ), по-малка
или равна на 3,5 т, включително на
ремаркето

“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юни 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3614
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
АДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за взаимното признаване на служебни книжки
(Одобрено съгласно извлечение от Протокол
№ 42 от заседанието на Министерския съвет
от 24 ноември 2010 г. В сила за Република
България от 1 юли 2011 г.)
Преамбюл
Централната комисия за корабоплаването
по Рейн (занапред наричана „ЦККР“)
и следните национални администрации:
Министерството на транспорта, иновациите
и технологията на Република Австрия,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на
Република България,
Министерството на националното развитие
на Унгария,
Министерството на инфраструктурата на
Република Полша,
Министерството на транспорта на Румъния,
Министерството на транспорта на Чешката
република,
Министерството на транспорта, пощенските
услуги и съобщенията на Република Словакия
(занапред наричани „договарящите се администрации“),
желаейки да облекчат задълженията, възложени на специалистите по вътрешноводни
пътища, и да улеснят свободното движение
на плавателния състав,
имайки предвид, че взаимното признаване
на служебните книжки в Европа, като улеснява свободното движение на плавателния
състав в Европа, е мярка, която ще помогне
за справянето с липсата на кадри в сектора,
отбелязвайки голямото сходство между
служебните книжки, използвани в Европа, по
отношение на всичката информация, отбелязвана в тях с изключение на квалификациите,
желаейки бързо да предприемат действия
на колкото е възможно по-широка европейска основа,
и в този смисъл стремейки се да ускорят
паневропейското сът рудничество с оглед
либерализирането и утвърждаването на вътрешноводния транспорт съгласно паневропейските конференции в Ротердам (2001) и
Букурещ (2006),
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отбелязвайки, че сключването на многостранно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки по никакъв начин не
възпрепятства сключването успоредно и в допълнение на двустранни споразумения между
ЦККР и някои договарящи се администрации
или между договарящи се администрации за
взаимно признаване на квалификациите,
убедени в полезността на стремежа същевременно да се работи за взаимно признаване
на квалификациите въз основа на дипломи и
тренировъчни курсове за корабоплаване по
вътрешните водни пътища,
отбелязвайки, че за взаимното признаване
на служебните книжки трябва да има механизми за административно сътрудничество,
най-вече да се определят начините за вписване
в такива книжки, да се разработят начини за
общи действия и да се установят надеждни
системи за обмен на информация,
оценявайки, че в дългосрочен план е желателно да се направи така, че всяко лице да
има само една служебна книжка,
се съгласиха за следното:
Член 1
Компетентни органи
Компетентните органи са органите, имащи право да издават и подпечатват служебни
книжки.
Компетентните органи по река Рейн за
издаване и подпечатване на служебни книжки
за река Рейн са изброени в приложение 1 към
това споразумение.
Компетентните органи на договарящите се
администрации за издаване и подпечатване на
национални служебни книжки са изброени в
приложение 2 към това споразумение.
Член 2
Взаимно признаване
1. Централната комисия за корабоплаването по Рейн признава валидността на служебните книжки за река Рейн, издадени от
компетентните органи на договарящите се
администрации.
2. Договарящите се администрации приз
нават валидността на служебните книжки
за водните пътища, намиращи се на тяхната
територия, издадени от компетентните органи
по река Рейн, както и от компетентните органи
на другите договарящи се администрации.
Член 3
Регистри, водени към издаващите органи
1. Всеки компетентен орган трябва да
поддържа регистър на служебните книжки,
които е издал. Този регистър задължително
включва следните данни:
– пореден номер на служебната книжка;
– дата на издаване;
– собствено и фамилно име на притежателя;
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– дата и място на раждане на притежателя;
– националност и вид на предоставените
лични документи;
– квалификация на притежателя.
2. Всеки компетентен орган трябва да
поддържа и досие на всеки притежател на
служебна книжка, издадена от него, което
трябва да съдържа:
– копия от сертификатите и дипломите,
които доказват квалификациите на притежателя, вписани в книжката;
– копие от удостоверение за плавателния
ста ж на притежател я при положение, че
тази квалификация е получена въз основа
на изискуемия плавателен стаж;
– медицинско удостоверение, удостоверяващо физическа и умствена годност на
притежателя.
Член 4
Обмен на информация
1. При поискване екземпляр на всяка служебна книжка трябва да бъде предоставен
на орган от изброените в приложения 1 и 2,
който иска да ги получи.
2. При поискване всеки компетентен орган
трябва да предостави всяка информация, посочена в член 3, отнасяща се до служебните
книжки, които е издал на другите компетентни органи.
Член 5
Вписвания от компетентните органи в приз
натите служебни книжки
1. Медицинска годност
– Компетентните органи по река Рейн са
единствените, имащи право да правят вписвания в служебна книжка, валидна за река
Рейн, относно медицинска годност на притежателя и тези вписвания трябва да отговарят
на правилата за корабоплаване по река Рейн.
Вписванията ще бъдат признати валидни за
водните пътища на територията на всички
договарящи се администрации.
– Компетентните органи на държавата,
издала служебната книжка, са единствените,
имащи право да правят вписвания в националната служебна книжка относно медицинската
годност на притежателя и тези вписвания трябва да отговарят на изискванията на държавата,
издаваща служебната книжка. Договарящите
се администрации ще признават валидността
на тези вписвания за водните пътища, намиращи се на тяхна територия, а ЦККР ще
признава тези вписвания за река Рейн.
2. Отбелязване на проверката за извършените
рейсове и плавателния стаж
Извършените рейсове и плавателният стаж
се отбелязват в служебните книжки от който
и да е от компетентните органи, посочен в
член 1.
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3. Квалификация
– Единствено компетентните органи по
река Рейн имат право да вписват в служебните книжки (за Рейн или друга) означенията
относно квалификациите на притежателя
на книжката в съответствие с правилата за
корабоплаване по река Рейн. Тези квалификации се вписват на страницата на служебната
книжка – специално определена за вписване
на квалификациите, съгласно правилата за
корабоплаване по река Рейн. Тези вписвания
са единствените, които се признават за валидни по река Рейн.
– Единствено компетентните национални
органи на държавата, издаваща служебни
книжки, могат да вписват в националните
служебни книжки означенията, отнасящи
се до квалификациите на притежателя на
книжката, в съответствие с изискванията на
националното законодателство. Те се вписват
на страницата от националната служебна
книжка, предназначена за тази цел. Могат
също да се вписват и в служебната книжка за река Рейн на страницата, специално
определена за вписване на квалификациите
съгласно изискванията за корабоплаване по
водни пътища, различни от река Рейн. Тези
вписвания няма да бъдат признавани за валидни по река Рейн.
Член 6
Съвместни срещи
Винаги когато е необходимо, се свикват
съвместни срещи, на които присъстват държавни експерти от ЦККР и договарящите се
администрации. Речните комисии и Европейската комисия могат да излъчат свои представители, които да вземат участие. Целите
на съвместните срещи ще включват:
– да допринесат за постигане в бъдеще на
съответствие на изменените и усъвършенствани законови разпоредби с останалите законови актове;
– да бъдат дискутирани и разрешени всякакви възникнали при изпълнението трудности
и забелязани нарушения;
– да се разгледат и развият процедурите
за обмен на информация;
– да координират механизми за надзор в
съответните държави;
– да разглеждат начините на придобиване
на квалификации и постигане на прогрес
благодарение на тяхното взаимно признаване.
Член 7
Секретариат на споразумението
Основава се Секретариат на споразумението
(занапред наричан „Секретариатът“). Той ще
се финансира от Секретариата към ЦККР и
ще се помещава в Страсбург. Основните му
задължения включват:
– предоставяне на необходимата логистична
помощ при организирането на съвместните
срещи по член 6;
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– поддържане на актуални списъци с органите по приложения 1 и 2;
– улесняване на обмена на информация
между договарящите се администрации, както
и между тях и ЦККР;
– поддържане на страница на интернет
страницата на ЦККР относно прилагането
на споразумението;
– извършване на други задачи, които може
да са необходими за функционирането на
споразумението.
Член 8
Задължение за информираност и съгласувани
действия при промяна законодателството на
договарящите се администрации
Централната комисия за корабоплаването
по Рейн и договарящите се администрации
трябва да се информират взаимно по най-бърз
начин независимо от съвместните срещи,
които се провеждат, относно промени в националното законодателство на договарящите
се администрации. Те трябва да се консултират взаимно преди влизането в сила на
промените в националното законодателство
на договарящите се администрации, за да
избегнат възможността някои от промените
да поставят под въпрос взаимното признаване
на служебните книжки. В случай на промени
в националното законодателство на договарящите се администрации договарящите се
администрации трябва незабавно да запознаят
Секретариата с тази промяна, уточнявайки
датата на влизане в сила. Секретариатът
отговаря за разпространяването на тази информация до ЦККР и другите договарящи се
администрации.
Член 9
Прекратяване на взаимното признаване
1. Ако договарящите се администрации
или ЦККР смятат, че промяна в законовите
разпоредби, приета от друга страна по споразумението, или някое от действията на
договаряща се администрация поставя под
въпрос взаимното признаване, договарящата
се администрация трябва незабавно да информира Секретариата и Секретариатът предава
тази информация на ЦККР и другите договарящи се администрации. Страните трябва
да направят всичко възможно да намерят
решение за запазване на взаимното признаване на служебните книжки. За целта може
да се свика съвместна среща.
2. В случай че в края на преговорите ЦККР
или някоя от договарящите се администрации
все още е убедена, че взаимното признаване
застрашава безопасността на корабоплаването,
ЦККР или някоя от договарящите се администрации могат да сложат край на взаимното
признаване по отношение на въпросната договаряща се администрация. Това решение
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ще влезе в сила спрямо съответната страна
12 месеца, след като Секретариатът получи
уведомление за това.
Член 10
Изменения
1. Изменение на приложенията към това
споразумение
Централната комисия за корабоплаването
по Рейн и договарящите се администрации
незабавно уведомяват Секретариата за всякакви промени по отношение на компетентните
органи в приложения 1 и 2. Секретариатът
съответно ще поправи въпросното приложение
и ще го препрати към Централната комисия
за корабоплаването по Рейн и договарящите
се администрации възможно най-бързо.
2. Изменение на споразумението
Централната комисия за корабоплаването
по Рейн или договарящата се администрация
може да направи предложение за изменение
на споразумението до Секретариата. Централната комисия за корабоплаването по Рейн и
договарящите се администрации уведомяват
Секретариата за своята позиция и изпращат
коментарите си в рамките на два месеца,
след като са били уведомени от Секретариата
за направеното предложение. В отговора си
конкретно трябва да съобщят дали смятат, че
трябва да се свика съвместна среща. Липса
на отговор в рамките на два месеца се счита
за съгласие с предложението. Измененията
влизат в сила шестдесет дни след приемането
им. Секретариатът разпространява изменената
версия на споразумението до ЦККР и всички
договарящи се администрации преди датата,
на която изменението влиза в сила.
Член 11
Заключителни разпоредби
1. Споразумението влиза в сила на 1 юли
2011 г.
Централната комисия за корабоплаването
по Рейн и договарящите се администрации
трябва да информират писмено Секретариата
възможно най-бързо и не по-късно от 1 юли
2011 г. за влизането в сила на споразумението
съгласно националното законодателство на
договарящите се администрации. Секретариатът ще информира ЦККР и останалите
договарящи се администрации.
2. Всяка национална администрация, чиито
служебни книжки изпълняват условията, посочени в Резолюция на ЦККР 2008-II-8, може да
се включи към споразумението при единодушно съгласие на ЦККР и всички договарящи се
администрации. Присъединяването става без
забележки и се отнася до споразумението във
вида му към момента на присъединяването.
Официалната молба за присъединяване се
регистрира към Секретариата, който незабавно информира ЦККР и договарящите се
администрации. Присъединяването се счита
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за прието, освен ако ЦККР или някоя от
договарящите се администрации не изпрати
писмен протест в срок шест месеца от уведомяването от Секретариата. Всеки протест ще
бъде разгледан на съвместна среща. След това
присъединяването подлежи на единодушно
приемане от страна на страните, присъстващи на съвместната среща. Страните, които
не присъстват, имат един месец, в който да
отправят протест. Присъединяването влиза в
сила три месеца след приемането от ЦККР
и всички договарящи се администрации по
реда, описан по-горе.
3. Централната комисия за корабоплаването по Рейн или всяка от договарящите се
администрации може да се оттегли от това
споразумение чрез писмено уведомление до
Секретариата, който информира ЦККР и договарящите се администрации. Денонсирането
ще влезе в сила 12 месеца след получаване
на уведомлението от другата страна.
4. Споразумението не представлява договор
или международно споразумение съгласно
меж д у народ но т о п у бл и ч но п ра во, кое т о
поражда отговорности за договарящите се
администрации като държави или за ЦККР
като международна организация. Споразумението се сключва, без да се засягат правата
и задълженията, произтичащи от което и да
е международно споразумение или регламент
на ЕС.
5. Френските, немските, холандските и
английск ите текстове на споразу мението
са еднакво достоверни. Подписаните копия
трябва да бъдат депозирани в Секретариата.
Завереното точно копие на всеки език трябва
да бъде дадено на ЦККР и на всяка от договарящите се администрации. Всяка договаряща се администрация трябва да осигури
превода на споразумението на официалния
си национален език.
Подписано на 8 декември 2010 г.
3537

НАРЕДБА № Н-3
от 15 март 2011 г.

за определяне на методиката за изчисляване
на разходите за потребление на енергия, еми
сии на въглероден диоксид, азотни оксиди,
неметанови въглеводороди и прахови частици
през целия експлоатационен период на път
ните превозни средства
Чл. 1. С наредбата се определя методиката
за изчисляване на разходите за потребление
на енергия, емисии на въглероден диоксид,
азотни оксиди, неметанови въглеводороди и
прахови частици през целия експлоатационен
период на превозните средства.
Чл. 2. (1) При възлагане на обществена
поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории М и N възложителите са
длъжни да вземат предвид енергийните ас-

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

пекти и въздействието върху околната среда
през целия експлоатационен период на превозните средства, които включват най-малко
изисквания за:
1. потребление на енергия;
2. емисии на въглероден диоксид (CO 2);
3. емисии на азотни оксиди (NOx), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.
(2) Методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на
въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през
целия експлоатационен период на превозните
средства се използва, когато възложителите
прилагат изискванията на ал. 1 като показатели при критерий за оценка „икономически
най-изгодната оферта“.
Чл. 3. За целите на чл. 2, ал. 2 разходите
през целия експлоатационен период на превозни средства, придобити чрез покупка, за
потребление на енергия, както и за емисии на
CO 2 и на замърсители, посочени в таблица 2
от приложението, които са свързани с тяхната
експлоатация, се представят в парично изражение и се изчисляват съгласно методиката,
определена в чл. 4.
Чл. 4. (1) Оперативните разходи за пот
ребление на енергия на превозно средство
през целия му експлоатационен период се
изчисляват въз основа на следната методика:
1. разходът на гориво на километър за
превозно средство, в съответствие с ал. 2, се
изчислява в единици потребление на енергия
на километър независимо от това дали това
става пряко, какъвто е случаят с автомобилите на електричество, или не; когато разходът
на гориво е даден в други единици, те се
преобразуват в потребление на енергия на
километър, като се използват коефициентите
на преобразуване, определени в таблица 1 от
приложението, относно енергийното съдържание на различните горива;
2. използва се само една-единствена парична
стойност за единица енергия; тя се равнява на
по-ниския от разходите за единица енергия от
бензин или дизелово гориво преди облагането
с данъци, когато енергията е използвана като
гориво за пътни превозни средства;
3. оперативните разходи за потребление на
енергия на превозно средство през целия му
експлоатационен период се изчисляват, като
се умножи пълният пробег, при необходимост,
като се отчита направеният до този момент
пробег, в съответствие с ал. 6 по потреблението на енергия на километър в съответствие
с т. 1 и по разходите за единица енергия в
съответствие с т. 2.
(2) Оперативните разходи за емисиите на
CO 2 на превозно средство през целия му експлоатационен период се изчисляват, като се
умножи пълният пробег, при необходимост,
като се отчита направеният до този момент
пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите
на CO 2 в килограми на километър в съот-
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ветствие с ал. 5 и по разходите на килограм
в съответствие с границите, определени в
таблица 2 от приложението.
(3) Оперативните разходи за емисиите на
замърсители, изброени в таблица 2 от приложението, на превозно средство през целия му
експлоатационен период се изчисляват чрез
събиране на оперативните разходи през целия
му експлоатационен период за емисиите на
NO x , NMHC и прахови частици. Оперативните
разходи за емисиите на всеки един замърсител през целия експлоатационен период
на превозно средство се изчисляват, като се
умножи пълният пробег, при необходимост,
като се отчита направеният до този момент
пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите в
грамове на километър в съответствие с ал. 5
и по съответните разходи на грам. Разходите
се вземат от средните стойности за Европейската общност, определени в таблица 2 от
приложението.
(4) Възложителите по чл. 7 от Закона за
обществените поръчки в случаите по ал. 2 и
3 могат да прилагат по-високи разходи, при
условие че тези разходи не надвишават съответните стойности, определени в таблица 2
от приложението, умножени по 2.
(5) Разходът на гориво, както и емисиите на
CO2 и на замърсителите, посочени в таблица 2
от приложението, на километър, свързани с
експлоатацията на превозното средство, се
определят въз основа на стандартизирани за
Европейската общност процедури за изпитване
на пътните превозни средства, за които такива
процедури са утвърдени в общностното законодателство за одобрение на типа. За пътни
превозни средства, за които не са предвидени
стандартизирани за Европейската общност
процедури за изпитване, сравнимостта между
различните оферти се постига чрез използване на общопризнати процедури за изпитване,
на резултатите от изпитвания, извършени за
компетентните органи, или на информация,
предоставена от производителя.
(6) Пълният пробег на превозното средство,
ако не е посочено друго, се взема от таблица 3
от приложението.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Пълен пробег на превозното средство“
е пробегът през целия експлоатационен период
на съответното превозно средство.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26а, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки.
§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/33/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 120 от
15.05.2009 г.).
Министър: Ал. Цветков
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Приложение
към чл. 3 и 4
Данни за изчисляване на оперативните раз
ходи през целия експлоатационен период на
пътните превозни средства
Таблица 1: Енергийно съдържание на горивата за
двигатели с вътрешно горене
Гориво

Енергийно съдържание

Дизел

36 MJ/1

Бензин

32 MJ/1

Природен газ/биогаз

33 – 38 MJ/Nm 3

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 24 MJ/1
Етанол

21 MJ/1

Биодизел

33 MJ/1

Емулсионни горива

32 MJ/1

Водород

11 MJ/Nm 3

Таблица 2: Разходи за емисии в автомобилния
транспорт (по цени от 2007 г.)
CO2

NO x

0,03 – 0,04 0,0044
EUR/kg
EUR/g

NMHC
0,001
EUR/g

Прахови
частици
0,087
EUR/g

Таблица 3: Пробег през целия експлоатационен
период на пътните превозни средства
Категория на превозното сред- Пробег за цество (категории М и N съгласно лия експлоатаопределенията на Директива ционен период
2007/46/ЕО)
Леки автомобили (М1)

200 000 km

Лекотоварни пътни превозни 250 000 km
средства (N1)
Тежкотоварни пътни превозни 1 000 000 km
средства (N2 , N3)
Автобуси (M 2 , M 3)

800 000 km
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Наредба за изменение на Наредба № 6 от
2008 г. за изискванията и параметрите на
качеството за универсалната услуга, специ
алните мерки за хора с увреждания и реда
за избор на предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, и за възлагане на задължение
то за предоставяне на универсалната услуга
(ДВ, бр. 32 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 11 става ал. 1.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. фактор за оценка на преноса на глас (R
фактор) – не по-малък от 75, когато услугата
се предоставя чрез фиксирани електронни
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съобщителни мрежи, и не по-малък от 70,
когато услугата се предоставя чрез безжични
електронни съобщителни мрежи.“
3. В т. 3 след тирето се добавят думите
„не по-малко от“.
4. Създава се ал. 2:
„(2) Допуска се параметрите на качеството
да бъдат с по-ниски стойности от посочените
в ал. 1 само в случай на ремонт, претоварване
и повреди на мрежата, както и при спиране на работа на мрежата по независещи от
предприятието причини.“
§ 2. В чл. 12, т. 2 думите „брой повреди
на абонатна линия“ се заменят с „процент
повреди на абонатна линия“.
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 12 се изменя така:
„12. „Процент повреди на абонатна линия“
е съотношението между броя на получените
основателни съобщения (оплаквания) за повреди на абонатната линия и средния брой на
абонатните линии за периода на отчитане.“
Министър: Ал. Цветков
3495

ИНСТРУКЦИЯ № Ин-1

от 21 януари 2010 г.
за критериите и правилата за прилагането
им при вписвания в регистрите на инфор
мационните обекти и електронните услуги
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази инструкция съдържа критериите и правилата за прилагането им при
вписвания в регистрите на информационните
обекти и електронните услуги относно начина
на формиране наименованията и конструкцията на данните на дефинициите в информационните обекти в XML формат.
(2) Критериите за формиране наименованията и конструкцията на данните на дефинициите на информационните обекти в XML
формат са уредени в приложението.
Раздел II
Проверка на заявлението
Чл. 2. След постъпване на заявление за
вписване в регистрите на информационните
обекти и електронните услуги се проверява
дали заявлението е подадено от административен орган, лице, осъществяващо публични
функции, или организация, предоставяща
обществени услуги, както и неговия идентификатор. Обстоятелствата относно заявителя
се проверяват служебно чрез справки от съответния регистър, в който заявителят е вписан.
Чл. 3. Когато се установи, че заявител не
е административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация,
предоставяща обществени услуги, както и
когато заявителят, поискал вписване на елек-
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тронна услуга, не е първичен администратор,
заявлението не се разглежда, а на заявителя
се изпраща съобщение за това.
Чл. 4. Когато заявлението не е подадено от
оправомощено лице – представител на административния орган, на лицето, осъществяващо публични функции, или на организацията,
предоставяща обществени услуги, на заявителя
се изпраща съобщение за отстраняване на
нередовността.
Чл. 5. (1) При проверка на редовността
на заявлението се установява дали броят на
посочените приложения по вид приложение
отговаря на броя на приложенията, като се
отчита дали са заявени всички изискуеми
обстоятелства в съответните приложения.
(2) Във всяко приложение трябва да има
попълнен пореден номер в заявлението.
Раздел III
Проверка на приложение за вписване на
набор от данни
Чл. 6. (1) Когато е заявено първоначално
вписване на набор от данни, който е вече
вписан, на заявителя се изпраща уведомление
за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ (уникалния регистров
идентификатор) на вече вписания обект.
Чл. 7. (1) При проверката на приложението
се установява дали са заявени всички изискуеми обстоятелства и дали те отговарят на
изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на набор от данни са:
1. наименование на набора от данни;
2. наименование на раздел от набора от
данни;
3. предназначение на набора от данни;
4. лица по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ, поддържащи
набора от данни;
5. вид на регистрацията;
6. статус на набора от данни;
7. списък „Видове обстоятелства“;
8. списък „Унифицирани данни“.
Чл. 8. При успешни проверки по чл. 6 и
7 се проверява:
1. дали наборът от данни следва да се
поддържа в съответствие с нормативната
уредба и дали е допустимо статусът на набора
от данни да бъде „използваем“; определя се
„източникът“ – наименованието на стандарта,
нормативният акт или друг документ, с който
е въведено определението на набора от данни,
за вписването му по партидата на обекта;
2. да ли наименованието на набора от
данни и на раздела от набора от данни са
отразени по начина, установен в съответния
нормативен акт;
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3. дали посоченото лице по чл. 2, ал. 1
ЗЕУ има право да поддържа набора от данни
съгласно закона;
4. дали заявителят е посоченото лице по
чл. 2, ал. 1 ЗЕУ съгласно закона; когато това
не е така, се уведомява лицето по чл. 2, ал. 1
ЗЕУ и при наличие на бележки те се вземат
предвид;
5. дали посоченото лице по чл. 2, ал. 1
ЗЕУ е вписано или е заявено вписването му
с приложение от същото заявление; ако лицето не е вписано, се извършва служебното
му вписване;
6. дали посочените видове обстоятелства
и унифицираните данни подлежат на поддържане от посоченото лице по чл. 2, ал. 1
ЗЕУ съгласно закона и кои измежду тях са
първичните данни;
7. дали видовете обстоятелства и унифицираните данни, посочени в заявлението, са
вече вписани или са заявени за вписване с
приложение към разглежданото заявление;
8. дали е налице дублиран вид обстоятелство
в списъка „Видове обстоятелства“, посочен в
заявлението;
9. дали са налице дублирани унифицирани данни в списъка „Унифицирани данни“,
посочен в заявлението.
Чл. 9. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 8 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 10. (1) Извън проверките по предходните членове Съветът по вписванията проверява
дали съгласно нормативната уредба различни
лица по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ заявяват за вписване
еднотипни набори от данни от този тип. В
този случай се прави съгласуване с представители на тези групи лица. Представителите
на всяка група лица по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ се
утвърждават със заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията и се публикуват на интернет
страницата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщения.
(2) В случай че има вече вписан набор
от данни от този тип, за него се прилагат
резултатите от съгласуването за него или по
преценка на Съвета по вписванията се прави
ново съгласуване.
Чл. 11. При наличие на вече вписан набор
от данни заявяването на промяна или допълване се извършва, като се посочи УРИ на
набора от данни, а за обстоятелството, което
се променя, се въвежда пълното съдържание,
което следва да бъде вписано. В този случай
проверки се извършват само по отношение на
променените и допълнените обстоятелства.
Чл. 12. (1) Наборът от данни може да се
заяви за първоначално вписване с посочване
на унифицираните данни, необходими за реа-
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лизиране на заявените за вписване електронни
услуги и най-важните видове обстоятелства
към тях.
(2) При заявяване за вписване на нова
електронна услуга трябва да се допълнят
унифицираните данни, необходими за нейната
реализация.
Раздел IV
Проверка на приложение за вписване на вид
обстоятелство
Чл. 13. (1) При попълнено приложение за
вписване на вид обстоятелство се проверява
дали видът обстоятелство, заявен за първоначално вписване, е вече вписан. При наличие
на вече вписан такъв на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 14. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на вид обстоятелство са:
1. наименование на вид обстоятелство;
2. статус на информационен обект.
Чл. 15. При успешни проверки по чл. 13
и 14 се проверява:
1. дали видът обстоятелство следва да се
поддържа в съответствие с нормативната
уредба и дали е допустимо статусът на вида
обстоятелство да бъде „използваем“; определя
се „източникът“ – наименованието на стандарта, нормативният акт или друг документ,
с който е въведено определението на вид обстоятелство, за вписването му по партидата
на обекта;
2. дали наименованието на вида обстоятелство е отразено по начина, установен в
съответния нормативен акт.
Чл. 16. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 15 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 17. Съветът по вписванията определя
уникалния регистров идентификатор на унифицирано определение на данни, което следва
да се използва вместо вид обстоятелство, по
който е вписано.
Чл. 18. Когато видът обстоятелство е вече
вписан, заявяването на промяна или допълване се извършва, като се посочи УРИ на вида
обстоятелство, а за обстоятелството, което
се променя, се въвежда пълното съдържание,
което следва да бъде вписано. В този случай
проверки се извършват само по отношение на
променените и допълнените обстоятелства.
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Раздел V
Проверка на приложение за вписване на
унифицирани данни
Чл. 19. (1) При попълнено приложение за
вписване на унифицирани данни се проверява дали унифицираните данни, заявени за
първоначално вписване, са вече вписани. При
наличие на вписани такива на заявителя се
изпраща уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 20. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на унифицирани данни са:
1. наименование на унифицираните данни;
2. определение на унифицираните данни;
3. вид или състав на данните.
Чл. 21. При успешни проверки по чл. 19
и 20 се проверява:
1. дали унифицираните данни следва да
се поддържат в съответствие с нормативната уредба и дали е допустимо статусът на
унифицираните данни да бъде „използваем“;
определя се „източникът“ – наименованието
на стандарта, нормативният акт или друг
документ, с който е въведено определението
на унифицираните данни, за вписването му
по партидата на обекта;
2. дали наименованието на унифицираните
данни е уникално по отношение на наименованията на останалите вписани унифицирани
данни, които са със статус „използваем“;
3. дали посочените вид и състав на данните
отговарят на изискванията на нормативната
уредба;
4. списъкът от унифицирани данни, ако
такъв е посочен в обстоятелството „Вид или
състав на данните“ в заявлението, за наличие на дублирани унифицирани данни и за
наличието на циклична свързаност;
5. дали посочените лица с право на достъп
до данните отговарят на изискванията на
нормативната уредба или дали не са посочени
лица с право на достъп до данните, но такива
следва да бъдат посочвани.
Чл. 22. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 21 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 23. Когато унифицираните данни са
вече вписани, заявяването на промяна или
допълване се извършва, като се посочи УРИ
на унифицираните данни, а за обстоятелството, което се променя, се въвежда пълното
съдържание, което следва да бъде вписано.
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В този случай проверките се извършват само
по отношение на променените и допълнените
обстоятелства.
Раздел VI
Проверка на приложение за вписване на
унифициран етап
Чл. 24. (1) При попълнено приложение за
вписване на унифицирания етап се проверява
дали етапът, заявен за първоначално вписване,
е вече вписан. При наличие на вече вписан
етап на заявителя се изпраща уведомление
за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 25. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на унифициран етап са:
1. наименование на унифицирания етап;
2. определение на унифицирания етап.
Чл. 26. При успешни проверки по чл. 24
и 25 се проверява:
1. дали унифицираният етап следва да
се поддържа в съответствие с нормативната уредба и дали е допустимо статусът на
унифицирания етап да бъде „използваем“;
определя се „източникът“ – наименованието
на стандарта, нормативният акт или друг
документ, с който е въведено определението
на унифицирания етап, за вписването му по
партидата на обекта;
2. дали наименованието на унифицирания
етап е уникално по отношение на наименованията на останалите вписани унифицирани
етапи, които са със статус „използваем“.
Чл. 27. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 26 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 28. Когато унифицираният етап е вече
вписан, заявяването на промяна или допълване
се извършва, като се посочи УРИ на унифицирания етап, а за обстоятелството, което се
променя, се въвежда пълното съдържание,
което следва да бъде вписано. В този случай
проверките се извършват само по отношение
на променените и допълнените обстоятелства.
Раздел VII
Проверка на приложение за вписване на
пакет от данни
Чл. 29. (1) При попълнено приложение за
вписване на пакет от данни се проверява дали
пакетът, заявен за първоначално вписване,
е вече вписан. При наличие на вече вписан
пакет на заявителя се изпраща уведомление
за отказ от вписване.
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(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 30. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на пакет от данни са:
1. наименование на пакет от данни;
2. определение на пакета от данни;
3. съдържание на пакета от данни.
Чл. 31. При успешни проверки по чл. 29
и 30 се проверява:
1. дали пакетът от данни следва да се
поддържа в съответствие с нормативната
уредба и дали е допустимо статусът на пакета
от данни да бъде „използваем“; определя се
„източникът“ – наименованието на стандарта,
нормативният акт или друг документ, с който
е въведено определението на пакет от данни,
за вписването му по партидата на обекта;
2. дали наименованието на пакета от данни
е уникално по отношение на наименованията
на останалите вписани пакети от данни, които
са със статус „използваем“;
3. дали е предоставен като приложение
документ с файловото съдържание на пакета
от данни; проверява се дали приложеният документ съответства на документ, регистриран
в регистъра на информационните обекти или
заявен за вписване със същото заявление;
проверява се дали документът е подписан от
административния орган, заявил вписването;
4. дали съгласно нормативната у редба
заявителят е първичен администратор на
данни по отношение на заявения пакет от
данни; когато това не е така, се уведомява
първичният администратор и при наличие на
бележки те се вземат предвид.
Чл. 32. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 31 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 33. Когато пакетът от данни е вече
вписан, заявяването на промяна или допълване се извършва, като се посочи УРИ на
пакета от данни, а за обстоятелството, което
се променя, се въвежда пълното съдържание,
което следва да бъде вписано. В този случай
проверките се извършват само по отношение
на променените и допълнените обстоятелства.
Раздел VIII
Проверка на приложение за вписване на лица
по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ
Чл. 34. (1) При попълнено приложение
за първоначално вписване на лице по чл. 2,
ал. 1 ЗЕУ се проверява дали същото не е
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вече вписано. При наличие на вече вписано
такова на заявителя се изпраща уведомление
за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 35. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на лице по чл. 2, ал. 1 са:
1. наименование, съответно име на лицата
по чл. 2 ЗЕУ;
2. адрес на електронната поща и телефон
на лицето.
Чл. 36. При успешни проверки по чл. 34
и 35 се проверява:
1. дали посоченото лице е такова по чл. 2,
ал. 1 ЗЕУ в съответствие с нормативната уредба; определя се „източникът“ – наименованието на стандарта, нормативният акт или друг
документ, с който е въведено определението
на лицето по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ, за вписването
му по партидата на обекта;
2. дали наименованието на лицето е нормативно регламентирано и дали е заявено
точно по начина, установен в нормативния акт;
3. дали за лицето по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ има
установен със закон идентификатор; при
наличие на такъв се проверява дали същият
е вписан и дали на него отговаря заявеното
наименование.
Чл. 37. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 36 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 38. Когато лицето по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ
е вече вписано, заявяването на промяна или
допълване се извършва, като се посочи УРИ
на лицето по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ, а за обстоятелството, което се променя, се въвежда пълното
съдържание, което следва да бъде вписано. В
този случай проверките се извършват само
по отношение на променените и допълнените
обстоятелства.
Раздел IX
Проверка на приложение за вписване на термин
Чл. 39. (1) При попълнено приложение за
първоначално вписване на термин се проверява дали същият не е вече вписан. При
наличие на такъв на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 40. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
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(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на термин са:
1. наименование на информационен обект;
2. предназначение на информационен обект;
3. указания за обработка на информационен обект.
Чл. 41. При успешни проверки по чл. 39
и 40 се проверява:
1. дали терминът следва да се поддържа в
съответствие с нормативната уредба и дали
е допустимо статусът на термина да бъде
„използваем“;
2. дали наименованието е нормативно
регламентирано и ако е така, дали е заявено
точно по начина, установен в нормативния
акт; определя се „източникът“ – наименованието на стандарта, нормативният акт или друг
документ, с който е въведено определението
на термина, за вписването му по партидата
на обекта;
3. дали наименованието на термина е уникално по отношение на наименованията на
останалите вписани термини, номенклатури,
стойности и сегменти, които са със статус
„използваем“.
Чл. 42. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 41 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 43. Когато терминът е вече вписан,
заявяването на промяна или допълване се
извършва, като се посочи УРИ на термин,
а за обстоятелството, което се променя, се
въвежда пълното съдържание, което следва
да бъде вписано. В този случай проверките се
извършват само по отношение на променените
и допълнените обстоятелства.
Раздел X
Проверка на приложение за вписване на
номенклатура
Чл. 44. (1) При попълнено приложение за
първоначално вписване на номенклатура се
проверява дали същата не е вече вписана. При
наличие на такава на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 45. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на номенклатура са:
1. наименование на информационен обект;
2. предназначение на информационен обект;
3. УРИ на данни;
4. указания за обработка на информационен обект;
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5. XML дефиниция на номенклатура;
6. указания за проверка на валидност на
номенклатурата;
7. номенклатура на грешките.
Чл. 46. (1) При успешни проверки по чл. 44
и 45 се проверява:
1. дали номенклатурата следва да се поддържа в съответствие с нормативната уредба
и дали е допустимо статусът на номенклатурата да бъде „използваема“; определя се
„източникът“ – наименованието на стандарта,
нормативният акт или друг документ, с който
е въведено определението на номенклатурата,
за вписването му по партидата на обекта;
2. дали наименованието на номенклатурата
е уникално по отношение на наименованията
на останалите вписани термини, номенклатури, стойности и сегменти, които са със статус
„използваем“;
3. дали има вписано или заявено за вписване
с приложение към същото заявление унифицирано определение на данни, съответстващо на
информационния обект от вид „номенклатура“;
проверява се дали съответстващото унифицирано определение на данни не се използва
от друг информационен обект; проверява се
дали наименованието и предназначението на
номенклатурата са заявени за вписване със
същото съдържание като наименованието и
определението на съответните унифицирани
данни;
4. да ли X ML описанието от говаря на
изискван ията на тази инструкция;
5. дали са дадени валидни спрямо изискванията на нормативната уредба указания
за обработка и за проверка на валидността
на номенклатурата и дали са дадени всички
възможни грешки, които могат да възникнат
при посочената проверка на валидността;
6. дали за всички грешки има вписани
или заявени за вписване в приложение към
разглежданото заявление термини; проверява
се списъкът от грешки за наличие на дублиран термин.
(2) Указанията за проверка на валидност
на номенклатура трябва да включват проверки, които се отнасят само за данните в конкретната номенклатура и могат да използват
единствено данни от информационни обекти,
вписани в регистъра на регистрите и данните
и регистъра на информационните обекти.
(3) Правилата за проверка на валидност на
номенклатура във формализиран вид съгласно
стандарт, вписан в регистъра на стандартите,
трябва да бъдат придружени от разбираемо
по смисъл словесно описание на проверките.
Чл. 47. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 46 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
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Чл. 48. Когато номенк лат у рата е вече
вписана, заявяването на промяна или допълване се извършва, като се посочи УРИ на
номенклатура, а за обстоятелството, което
се променя, се въвежда пълното съдържание,
което следва да бъде вписано. В този случай
проверките се извършват само по отношение
на променените и допълнените обстоятелства.
Раздел XI
Проверка на приложение за вписване на
стойност
Чл. 49. (1) При попълнено приложение за
първоначално вписване на стойност се проверява дали същата не е вече вписана. При
наличие на такава на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 50. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на стойност са:
1. наименование на информационен обект;
2. предназначение на информационен обект;
3. УРИ на данни;
4. указания за обработка на информационен обект;
5. XML дефиниция на стойността;
6. указания за проверка на валидност на
стойността;
7. номенклатура на грешките.
Чл. 51. (1) При успешни проверки по чл. 49
и 50 се проверява:
1. дали стойността следва да се поддържа
в съответствие с нормативната уредба и дали
е допустимо статусът на стойността да бъде
„използваема“; определя се „източникът“ –
наименованието на стандарта, нормативният
акт или друг документ, с който е въведено
определението на стойността, за вписването
му по партидата на обекта;
2. дали наименованието на стойността е
уникално по отношение на наименованията на
останалите вписани термини, номенклатури,
стойности и сегменти;
3. дали има вписано или заявено за вписване
с приложение към същото заявление унифицирано определение на данни, съответстващо
на информационния обект от вид „стойност“;
проверява се дали съответстващото унифицирано определение на данни не се използва
от друг информационен обект; проверява се
дали наименованието и предназначението на
стойността са заявени за вписване със същото
съдържание като наименованието и определението на съответните унифицирани данни;
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4. да ли X ML описанието от говаря на
изискван ията на тази инструкция;
5. дали са дадени валидни спрямо изискванията на нормативната уредба указания
за обработка и за проверка на валидността
на стойността и дали са дадени всички възможни грешки, които могат да възникнат при
посочената проверка на валидността;
6. дали за всички грешки има вписани
или заявени за вписване в приложение към
разглежданото заявление термини; проверява
се списъкът от грешки за наличие на дублиран термин.
(2) Указанията за проверка на валидност на
стойност трябва да включват проверки, които
се отнасят само за данните в конкретната
стойност и могат да използват единствено
данни от информационни обекти, вписани в
регистъра на регистрите и данните и регистъра
на информационните обекти.
(3) Правилата за проверка на валидност
на стойност във формализиран вид съгласно
стандарт, вписан в регистъра на стандартите,
трябва да бъдат придружени от разбираемо
по смисъл словесно описание на проверките.
Чл. 52. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 51 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 53. Когато стойността е вече вписана,
заявяването на промяна или допълване се
извършва, като се посочи УРИ на стойността,
а за обстоятелството, което се променя, се
въвежда пълното съдържание, което следва
да бъде вписано. В този случай проверките се
извършват само по отношение на променените
и допълнените обстоятелства.
Раздел XII
Проверка на приложение за вписване на
сегмент
Чл. 54. (1) При попълнено приложение за
първоначално вписване на сегмент се проверява дали същият не е вече вписан. При
наличие на такъв на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 55. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на сегмент са:
1. наименование на информационен обект;
2. предназначение на информационен обект;
3. УРИ на данни;
4. указания за обработка на информационен обект;
5. XML дефиниция на сегмента;
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6. указания за проверка на валидност на
сегмента;
7. номенклатура на грешките.
Чл. 56. (1) При успешни проверки по чл. 54
и 55 се проверява:
1. дали сегментът следва да се поддържа в
съответствие с нормативната уредба и дали
е допустимо статусът на сегмента да бъде
„използваем“; определя се „източникът“ –
наименованието на стандарта, нормативният
акт или друг документ, с който е въведено
определението на сегмента, за вписването му
по партидата на обекта;
2. дали наименованието на сегмента е уникално по отношение на наименованията на
останалите вписани термини, номенклатури,
стойности и сегменти;
3. дали има вписано или заявено за вписване
с приложение към същото заявление унифицирано определение на данни, съответстващо
на информационния обект от вид „сегмент“;
проверява се дали съответстващото унифицирано определение на данни не се използва
от друг информационен обект; проверява се
дали наименованието и предназначението на
сегмента са заявени за вписване със същото
съдържание като наименованието и определението на съответните унифицирани данни;
4. да ли X ML описанието от говаря на
изискван ията на тази инструкция;
5. дали информационните обекти в състава
на сегмента според XML описанието отговарят
на списъка от данни в състава на унифицираното определение на данни, съответстващо
на сегмента;
6. дали са дадени валидни спрямо изискванията на нормативната уредба указания за
обработка и за проверка на валидността на
сегмента и дали са дадени всички възможни
грешки, които могат да възникнат при посочената проверка на валидността;
7. дали за всички грешки има вписани
или заявени за вписване в приложение към
разглежданото заявление термини; проверява
се списъкът от грешки за наличие на дублиран термин.
(2) Указанията за проверка на валидност
на сегмент трябва да включват проверки,
които се отнасят само за данните в конкретния сегмент и могат да използват единствено
данни от информационни обекти, вписани в
регистъра на регистрите и данните и регистъра
на информационните обекти.
(3) Правилата за проверка на валидност
на сегмент във формализиран вид съгласно
стандарт, вписан в регистъра на стандартите,
трябва да бъдат придружени от разбираемо
по смисъл словесно описание на проверките.
Чл. 57. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 56 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
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Чл. 58. Когато сегментът е вече вписан,
заявяването на промяна или допълване се
извършва, като се посочи УРИ на сегмента,
а за обстоятелството, което се променя, се
въвежда пълното съдържание, което следва
да бъде вписано. В този случай проверките се
извършват само по отношение на променените
и допълнените обстоятелства.
Раздел XIII
Проверка на приложение за вписване на
документ
Чл. 59. (1) При попълнено приложение за
първоначално вписване на документ се проверява дали същият не е вече вписан. При
наличие на такъв на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 60. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на документ са:
1. наименование на информационен обект;
2. предназначение на информационен обект;
3. УРИ на сегмент;
4. УРИ на приложение.
Чл. 61. При успешни проверки по чл. 59 и
60 се проверява:
1. дали документът следва да се поддържа
в съответствие с нормативната уредба и дали
е допустимо статусът на документа да бъде
„използваем“; определя се „източникът“ – наименованието на стандарта, нормативният
акт или друг документ, с който е въведено
определението на документа, за вписването
му по партидата на обекта;
2. дали наименованието на документа е
уникално по отношение на наименованията
на останалите вписани документи;
3. дали има вписан или заявен за вписване
с приложение към същото заявление сегмент,
с който се представят данните в документа;
4. дали има сертифицирано приложение в
списъка на сертифицираните информационни
системи, даващо възможност за пълно, точно
и вярно възпроизвеждане на съдържанието на
данните в сегмента; ако заявителят е посочил, че такова е в процес на сертификация,
се проверява дали посоченото акредитирано
лице е започнало сертификацията; в този
случай за статус на документа се посочва
„приложение за визуализация в процедура
по сертификация“; Съветът по вписванията
служебно следи за сертификацията на приложението; ако поради сертификацията има
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промяна във вписаните за сегмент и документ
обстоятелства, заявителят е длъжен да заяви
тази промяна.
Чл. 62. Ако при извършване на някоя от
проверките по чл. 61 се установи несъответствие, на заявителя се изпраща съобщение за
отстраняването му.
Чл. 63. Когато документът е вече вписан,
заявяването на промяна или допълване се
извършва, като се посочи УРИ на документа,
а за обстоятелството, което се променя, се
въвежда пълното съдържание, което следва
да бъде вписано. В този случай проверките се
извършват само по отношение на променените
и допълнените обстоятелства.
Раздел XIV
Проверка на приложение за вписване на услуга
Чл. 64. (1) При попълнено приложение
за първоначално вписване на услуга се проверява дали същата не е вече вписана. При
наличие на такава на заявителя се изпраща
уведомление за отказ от вписване.
(2) В обстоятелствата на всички свързани
обекти номерът на приложението в заявлението се заменя с УРИ на вече вписания обект.
Чл. 65. (1) При проверката на приложението се установява дали са заявени всички
изискуеми обстоятелства и дали те отговарят
на изискванията на тази инструкция.
(2) Задължителни обстоятелства за заявяване в приложение за първоначално вписване
на услуга са:
1. наименование на електронната услуга;
2. предназначение на електронната услуга;
3. комплексна услуга (само за комплексни
услуги);
4. списък на доставчици.
Чл. 66. При успешни проверки по чл. 66
и 67 се проверява:
1. дали услугата следва да се поддържа в
съответствие с нормативната уредба и дали
е допустимо статусът на услугата да бъде
„използваема“; определя се „източникът“ –
наименованието на стандарта, нормативният
акт или друг документ, с който е въведено
определението на услугата, за вписването му
по партидата на обекта;
2. дали наименованието на услугата е
уникално по отношение на наименованията
на останалите вписани услуги със статус
„използваема“;
3. дали е налице административна услуга,
вписана в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги,
или е заявена за вписване с приложение към
същото заявление, когато електронната услуга
се предоставя от администрации; проверява
се дали наименованието и предназначението
на електронната услуга са същите като тези
на административната услуга;
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4. дали има вписан или заявен за вписване
с приложение към същото заявление сегмент,
с който се представят данните в заявлението
за електронната услуга; ако няма, проверява
се дали закон предвижда особена форма за
заявяване на електронната услуга;
5. дали заявлението, съответно отговорите
по услугата, отговарят на изискванията на
нормативната уредба по отношение на предоставянето на конкретната услуга;
6. дали е вписано сертифицирано приложение в списъка на сертифицираните информационни системи, даващо възможност за пълно,
точно и вярно редактиране на съдържанието на
данните в заявлението за електронната услуга;
тази проверка не се прави, ако закон предвижда
особена форма за заявяване на електронната
услуга; ако заявителят е посочил, че такова
приложение е в процес на сертификация, се
проверява дали посоченото акредитирано лице
е започнало сертификацията; в този случай за
статус на услугата се посочва „приложение за
редактиране в процедура по сертификация“;
Съветът по вписванията служебно следи за
сертификацията на приложението; ако поради
сертификацията има промяна във вписаните
за услугата и съответстващите информационни
обекти обстоятелства, заявителят е длъжен
да заяви тази промяна;
7. дали има вписани или заявени за вписване с приложения към същото заявление
документи, с които се представят данните
в отговор по заявена електронна услуга или
когато резултатът от изпълнението на услугата
е административен акт, изразяващ се в действие по вписване в публичен регистър, дали е
посочен уникалният регистров идентификатор
на регистъра, в който се извършва вписването;
проверява се списъкът с документи – отговори
за наличие на дублиран документ; при липса
на такъв се проверява дали нормативен акт
не предвижда особена форма за отговор на
електронната услуга;
8. дали има вписан или заявен за вписване
с приложение към същото заявление документ, с който се отказва извършването на
електронната услуга; при липса на такъв се
прави проверка дали съгласно нормативната
уредба за административната услуга не може
да се прави отказ;
9. ако услугата е вътрешна електронна
административна услуга, се проверява дали
нормативен акт определя само определен кръг
от лица по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ да имат право
на достъп до данните, предоставяни с нея; в
този случай се определя списъкът от лицата,
нормативният акт и условията, при които
могат да ги получат;
10. дали в списъка с доставчици е посочен
поне един доставчик на електронната услуга;
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11. ако заявената услуга се предоставя от
повече от едно лице по чл.2, ал. 1 ЗЕУ, се
прави съгласуване с представители на групите
лица по чл. 2, ал. 1 ЗЕУ;
12. в случай, че има вече вписана услуга
със същото съдържание, се допълва само списъкът с доставчици на услугата; ако услугата
се заяви с различно съдържание, за нея се
прилагат резултатите от съгласуването при
първоначалното вписване или по преценка
на Съвета по вписванията се прави ново
съгласуване;
13. при заявено вписване на комплексна
услуга се проверява дали в описанието на
комплексната услуга са посочени УРИ на
всички услуги, които участват в описанието
на процедурите за предоставянето на комплексната услуга.
Чл. 67. Ако при извършване на някоя от
проверките по предходния член се установи
несъответствие, на заявителя се изпраща
съобщение за отстраняването му.
Чл. 68. Когато услугата е вече вписана,
заявяването на промяна или допълване се
извършва, като се посочи УРИ на услугата,
а за обстоятелството, което се променя, се
въвежда пълното съдържание, което следва
да бъде вписано. В този случай проверките се
извършват само по отношение на променените
и допълнените обстоятелства.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция използваните думи и изрази имат следното значение:
1. „Енкодинг“ е кодова таблица, определяща съответствието между даден набор от
символи и съответстващия на всеки символ
числен код.
2. „Фасет“ е понятие, част от XML Schema
стандарта, което задава определен вид ограничение за дефиниция на тип, базиран на
вече дефиниран тип.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията се приема на основание
чл. 10 от Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги,
приета с ПМС № 98 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48
от 2008 г.; изм., бр. 58 и 102 от 2010 г.).
Министър: Ал. Цветков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Критерии за формиране наименованията и
конструкцията на данните на дефинициите
на информационните обекти в XML формат
I. Общи изисквания
1. За описание на XML структурата на информационните обекти трябва да се използва
стандартът XML Schema Definition Language
(XSD) 1.0, основан на Препоръка XML Schema
на Работна група „XML Schema Working Group“
на консорциума W3C.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

Допълнителна информация:
Вж. http://www.w3.org/XML/Schema
2. Обстоятелството „XML дефиниция“ на всеки един информационен обект от вид „номенклатура“,
„стойност“ и „сегмент“ трябва да съдържа добре формиран и валиден XML Schema документ. В случай
че се използват дефиниции на други информационни обекти, тези обекти трябва да са вече вписани в
регистъра на информационните обекти или да са обекти, заявени за вписване със същото заявление.
3. За енкодинг на XML дефиницията трябва да се използва UTF-8:
Пример:
1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema ......
UTF-8 е Unicode базиран енкодинг, който позволява използване на всички букви не само от българския език, но от всички езици, които се поддържат от него.
4. За всеки глобален тип и глобален елемент в рамките на XML дефиницията трябва да е предоставено описание на български език, поясняващо предназначението на съответния тип или елемент.
Описанието трябва да е предоставено чрез използването на „documentation“ елемент в рамките на
„annotation“ елемента, определен от XML Schema стандарта. Атрибутът „xml:lang“ на елемента
„documentation“ трябва да присъства задължително със стойност „bg“.
Пример:
1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000022“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000022“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:simpleType name=“pseudonim“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation xml:lang=“bg“>Псевдоним на регистрирано →
физическо лице
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
<xsd:restriction base=“xsd:string“/>
14
</xsd:simpleType>
15 </xsd:schema>
II. Изисквания към типовете данни
1. В XML дефиницията на един информационен обект трябва да се използват типове данни, които
възможно най-точно описват характера на данните, съдържащи се в информационния обект:
а) за описание на дати трябва да се използва вграденият в XML Schema тип „date“ или производен на него;
б) за описание на дати с час трябва да се използва вграденият в XML Schema тип „datetime“
или производен на него;
в) за описание на числени обекти трябва да се използват вградените в XML Schema типове
„decimal“, „float“ или „double“ или производни на тях.
2. XML дефиницията на информационен обект от вид „номенклатура“ трябва да съдържа на глобално ниво дефиницията на един прост тип („simpleType“), производен от вградения в XML Schema
тип „string“. Допълнително XML дефиницията може да съдържа и декларацията на един елемент
от този тип. Типът трябва да съдържа списъка от уникалните регистрови идентификатори (УРИ) на
термините в състава на номенклатурата.
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Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/nomenclature/0007-000022“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/ nomenclature/0007-000022“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:simpleType name=“Gender“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation>Пол на физическо лице
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
<xsd:restriction base=“xsd:string“>
14
<xsd:enumeration value=“0006-000003“/>
15
<xsd:enumeration value=“0006-000004“/>
16
<xsd:enumeration value=“0006-000005“/>
17
</xsd:restriction>
18
</xsd:simpleType>
19 </xsd:schema>
3. XML дефиницията на информационен обект от вид „стойност“ трябва да съдържа на глобално
ниво дефиницията на един тип от изброените по-долу варианти. Допълнително XML дефиницията
може да съдържа и декларацията на един елемент от този тип:
а) прост тип („simpleType“):

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000033“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000033“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:simpleType name=“Age“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation>Възраст на физическо лице
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
<xsd:restriction base=“xsd:integer“>
14
<xsd:minInclusive value=“0“/>
15
<xsd:maxInclusive value=“150“/>
16
</xsd:restriction>
17
</xsd:simpleType>
18 </xsd:schema>
б) съставен тип („complexType“), определящ празен елемент:

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000034“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000034“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:complexType name=“EmptyType“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation>Пример за празен елемент
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
</xsd:complexType>
14 </xsd:schema>

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

в) съставен тип („complexType“), определящ елемент само с текст:

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000035“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000035“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:complexType name=“TextOnlyType“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation>Пример за елемент, съдържащ само текст
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
<xsd:simpleContent>
14
<xsd:extension base=“xsd:unsignedByte“>
15
<xsd:attribute name=“used“/>
16
</xsd:extension>
17
</xsd:simpleContent>
18
</xsd:complexType>
19 </xsd:schema>
4. XML дефиницията на информационен обект от вид „сегмент“ трябва да съдържа на глобално
ниво дефиницията на един или повече съставни типа („complexType“). Допълнително XML дефиницията може да съдържа и декларацията на един елемент от един от тези типове.
5. Списъци, които съдържат йерархия или код, трябва да се заявят за вписване като пакет от данни
в регистъра на регистрите и данните.
6. Списъци, които не съдържат йерархия или код, трябва да се заявят за вписване като номенклатури. По изключение такъв списък може да се заяви за вписване като информационен обект от
вид стойност.
III. Конвенция за именуване
1. Имената на типове или елементи в XML дефинициите на информационните обекти трябва да
включват символи само от следния набор:
а) „A – Z“ – големи букви от латинската азбука;
б) „a – z“ – малки букви от латинската азбука;
в) „0 – 9“ – цифри от 0 до 9;
г) „–“ – тире;
д) „.“ – точка;
е) „_“ – знак за подчертаване.
Пример:
1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000022“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000022“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:simpleType name=“pseudonim“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation>Псевдоним на регистрирано физическо лице
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
<xsd:restriction base=“xsd:string“/>
14
</xsd:simpleType>
15 </xsd:schema>
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2. Пространството от имена на самата XML Schema („http://www.w3.org/2001/XMLSchema“)
трябва да се използва с префикса „xsd “.
Пример:
1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000022“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000022“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
...........
IV. Изисквания към пространствата от имена (namespaces)
1. XML дефиницията на всеки информационен обект трябва да определя собствено, уникално
пространство от имена („namespace“). Начинът на формиране на пространството от имена се определя по следния начин, в зависимост от вида на информационния обект: (по-долу <objectURI> е
уникалният регистров идентификатор (УРИ) на съответния информационен обект):
а) за информационен обект от вид „номенклатура“ пространството от имена има вида:
http://ereg.egov.bg/nomenclature/<objectURI>,
например за номенклатура с УРИ 0007-000041 пространството от имена е
http://ereg.egov.bg/nomenclature/0007-000041;

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/nomenclature/0007-000041“ ...
б) за информационен обект от вид „стойност“ пространството от имена има вида:
http://ereg.egov.bg/value/<objectURI>,
например за стойност с УРИ 0008-000276 пространството от имена е
http://ereg.egov.bg/value/0008-000276;

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000276“
...
в) за информационен обект от вида „сегмент“ пространството от имена има вида:
http://ereg.egov.bg/segment/<objectURI>,
например за сегмент с УРИ 0009-000203 пространството от имена е
http://ereg.egov.bg/segment/0009-000203.

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/segment/0009-000203“ ...
2. При заявления за вписване на нов информационен обект неговият УРИ е все още неопределен.
В тези случаи в описанието на пространството от имена, свързано със заявения за вписване обект,
се използва поредният номер на информационния обект в заявлението за вписване във формата
„R-<NNNN>“, където <NNNN> e поредният номер на информационния обект в заявлението. Например:
http://ereg.egov.bg/nomenclature/R-0023
http://ereg.egov.bg/value/R-0034
http://ereg.egov.bg/segment/R-0012

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/segment/R-0023“ ...
3. Горните правила за определяне на пространството от имена не се прилагат, когато вписваните
схеми на информационни обекти са предмет на авторско право или по друга причина не допускат
използването им чрез пространство на имена, различно от оригиналното. Изключение са и служебните пространства от имена „http://www.w3.org/2001/XMLSchema“ и „http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance“.

V. Референции към други информационни обекти
1. XML дефинициите на вече вписани в регистрите други информационни обекти, използвани в
дефинициите на даден информационен обект, трябва да се включват чрез използване на XML Schema
елемента <import>:
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Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/segment/0009-000090“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/segment/0009-000090“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
xmlns:m=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000004“
6
elementFormDefault=“qualified“
7
attributeFormDefault=“unqualified“>
8
9
<xsd:import namespace=“http://ereg.egov.bg/value/0008-000004“>
10
…………
2. При използването на „import“ елемента не трябва да присъства атрибутът „schemaLocation“.
3. В случай на необходимост от рефериране на информационен обект, заявен за вписване със
същото заявление, в XML дефинициите вместо УРИ на реферирания обект трябва да се използва
поредният номер на този обект от заявлението за вписване чрез следния формат:
„R-<NNNN>“, където <NNNN> e поредният номер на информационния обект в заявлението за вписване.
Например: нов информационен обект от тип „стойност“ с пореден номер в заявлението „15“ се
реферира чрез следното пространство от имена:
http://ereg.egov.bg/value/R-0015

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/segment/R-0012“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/segment/R-0012“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
xmlns:m=“http://ereg.egov.bg/value/R-0015“
6
elementFormDefault=“qualified“
7
attributeFormDefault=“unqualified“>
8
9
<xsd:import namespace=“http://ereg.egov.bg/value/R-0015“>
10
…………
4. Ако в XML дефиницията на номенклатура се използват термини, заявени за вписване със същото
заявление, то вместо УРИ на съответния термин се използва форматът „R-<NNNN>“, където <NNNN>
e поредният номер на термина в заявлението за вписване.

Пример:

1 <?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
2 <xsd:schema targetNamespace=“http://ereg.egov.bg/nomenclature/R-0043“
3
xmlns=“http://ereg.egov.bg/ nomenclature/R-0043“
4
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“
5
elementFormDefault=“qualified“
6
attributeFormDefault=“unqualified“>
7
8
<xsd:simpleType name=“PropertyType“>
9
<xsd:annotation>
10
<xsd:documentation>Вид на имот
11
</xsd:documentation>
12
</xsd:annotation>
13
<xsd:restriction base=“xsd:string“>
14
<xsd:enumeration value=“R-0040“/>
15
<xsd:enumeration value=“R-0041“/>
16
<xsd:enumeration value=“R-0042“/>
17
</xsd:restriction>
18
</xsd:simpleType>
19 </xsd:schema>
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VI. Ограничения в използването на възможни
конструкции от XML Schema
1. Не се допуска използването на възможността, предоставена от XML Schema стандарта,
за предефиниране на типове чрез употребата на
„redefine“ елемента от XML Schema.
2. Не се допуска използването на възможности
те, предоставени от XML Schema стандарта, за
заместване на вече декларирани елементи с други
елементи в рамките на дефинираните структури
чрез използване на механизма „substitution
groups“.
3. Не се допуска използването на атрибути,
декларирани със стойности по подразбиране
(use=“optional“ default=“defaultValue“).
4. Не се допуска използването на атрибути,
които са декларирани едновременно като опционални и с фиксирани стойности (use=“optional“
fixed=“fixedValue“).
5. Не се допуска използването на елементи,
декларирани със стойности по подразбиране
(default=“defaultValue“).
6. Не с е доп уск а и зпо л зва не т о н а е ле менти, дек ларирани с фиксирани стойности
(fixed=“fixedValue“). Изключение се прави в
случаите, в които не е възможно в конкретен
XML документ елементът да бъде използван с
празна стойност (например елементът/типът
на елемента със сигурност не съдържа празен
низ, дефинирано чрез използване на фасета
<xsd:minLength value=“1“/>).
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 2 март 2011 г.

за условията и реда за приемане във Военна
академия „Г. С. Раковски“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, оценяване, класиране и
приемане на офицери за слушатели и студенти
във Военна академия „Г. С. Раковски“, наричана
за кратко „академията“.
(2) Приемането на цивилни служители и
граждани за студенти в академията се извършва в съответствие с Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България, приета с Пос
тановление № 79 от 2000 г. на Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм., бр. 78
от 2004 г., бр. 47 от 2005 г. и бр. 79 от 2009 г.),
при условия и по ред, определени със заповед
на началника на академията.
Чл. 2. (1) Командирите/началниците/ръководителите на структури от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
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на министъра на отбраната и Българската армия ежегодно до края на ноември изпращат в
дирекция „Управление на човешките ресурси“
заявки за броя на необходимите им места за
обучение на офицери като слушатели и студенти
по професионални направления и специалности
през следващата учебна година.
(2) Началникът на академията по решение
на академичния съвет ежегодно до края на
декември изпраща в дирекция „Управление на
човешките ресурси“ заявка за броя на местата
за приемане на цивилни служители и граждани за студенти в професионално направление
„Национална сигурност“ по форми на обучение.
Чл. 3. (1) Дирекция „Управление на човешките ресурси“ ежегодно до края на януари
изпраща в Министерството на образованието,
младежта и науката заявка за броя на местата за обучение на слушатели и студенти през
следващата учебна година по професионални
направления и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите слушатели и студенти в академията по професионални нап
равления и форми на обучение се обявява
ежегодно с решение на Министерския съвет за
утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ съгласувано с началника на академията ежегодно до края на февруари представя
на министъра на отбраната проект на заповед,
с която се обявяват:
1. заявеният по ал. 1 брой места по специалности и форми на обучение;
2. броят на местата за обучение на офицери
като студенти в професионално направление
„Национална сигурност“ по специалности в
задочна форма на обучение срещу заплащане;
3. периодите за провеждане на конкурсните
изпити за приемане на офицери за обучение
като слушатели и студенти;
4. изискванията към офицерите – кандидати
за обучение, като слушатели и студенти за степента на владеене на английски или френски
език по стандарта на НАТО STANAG 6001.
Чл. 4. Кандидатите за обучение в академията
заплащат такса за кандидатстване в размер, определян ежегодно с акт на Министерския съвет.
Раздел II
Приемане на офицери за слушатели по специал
ност „Стратегическо ръководство на отбраната
и въоръжените сили“ (Генералщабен курс) във
факултет „Национална сигурност и отбрана“
Чл. 5. Броят на заявените места за слушатели
по специалност „Стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“ (Генералщабен
курс) в професионално направление „Военно
дело“ се обявява в заповедта по чл. 3, ал. 3.
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Чл. 6. До конкурсен изпит се допускат
офицери, които отговарят на следните условия:
1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от
професионално направление „Военно дело“,
придобита в академията, или приравнена на
нея специалност, придобита във висше училище
и колеж в чужбина;
2. отговарят на изискванията за обучение,
определени в Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
3. към момента на кандидатстването не са
освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра
на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание
„строго мъмрене“ и по-тежко в предходната
година на годината на кандидатстването и към
момента на кандидатстването не изтърпяват
такова наказание при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация
за сигурност „Секретно“ или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравос
ловно състояние за обучение в академията
съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба
в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001 на ниво, определено с ежегодната заповед
на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3.
Чл. 7. (1) Кандидатите, които отговарят на
условията, подават рапорт по команден ред
до министъра на отбраната в срок до 20 март.
(2) В рапорта по ал. 1 се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността,
местослуженето, военно-пощенският номер
на военното формирование и гарнизонът, в
който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
специалността от професионално направление
„Военно дело“ в дипломата от академията или
приравнена на нея специалност, придобита във
висше училище и колеж в чужбина.
Чл. 8. Към рапорта по чл. 7 се прилагат
следните документи:
1. копие на дипломата от академията или
приравнена на нея специалност, придобита във
висше училище и колеж в чужбина, заверена
нотариално или от съответния кадрови орган;
2. копия на документите по атестирането
в годината на кандидатстването, заверени от
кадровия орган;
3. медицинско свидетелство, издадено от
съответната многопрофилна болница за активно
лечение към Военномедицинска академия, която
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обслужва военното формирование (структурата), където служи кандидатът, и удостоверение
за психологическа пригодност, издадено от
Центъра по психично здраве и превенция към
Военномедицинска академия;
4. кадрова справка на кандидата и прогноза
за служебно развитие, изготвени от съответния
кадрови орган;
5. копие на притежаваното разрешение на
кандидата за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверението за владеене
на английски език или френски език съгласно
STANAG 6001, заверено от кадровия орган.
Чл. 9. (1) Ежегодно в Съвместното оперативно командване и в щабовете на видовете
въоръжени сили се назначават комисии за
допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисиите по ал. 1, които изготвят
протоколи за допускането на кандидатите до
конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисиите
по ал. 1.
(4) Решенията на комисиите и комплектите
документи на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен носител, а протоколите – и на
магнитен носител, в дирекция „Управление на
човешките ресурси“ – МО, в срок до 30 април.
Чл. 10. (1) Ежегодно дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, предлага на
министъра на отбраната проект на заповед за
назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от административните звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисията по ал. 1, която изготвя
протокол за допуснатите до конкурсни изпити
кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисията
по ал. 1.
Чл. 11. Директорът на дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО:
1. ежегодно до 10 май организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за
допускане до конкурсни изпити на кандидатите
за обучение;
2. ежегодно до 20 май организира изпращането на документите на кандидатите, допуснати
до конкурсни изпити в академията.
Чл. 12. Началникът на академията ежегодно
до края на май издава заповед за организация
на провеждането на конкурсните изпити с кан-
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дидатите за слушатели, състава на комисиите за
провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране
на общия състезателен бал, условията и реда за
оценяване и съхранение на писмените работи
и протоколите от изпитите.
Чл. 13. В 10-дневен срок от издаването на
заповедта на министъра на отбраната по чл. 3,
ал. 3 в интернет страницата на академията се
публикуват програмите за конкурсните изпити.
Чл. 14. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по оперативно изкуство;
2. устен изпит по оперативно изкуство;
3. изпит по физическа подготовка съгласно
действащата нормативна уредба.
(2) Писменият изпит по оперативно изкус
тво е анонимен, провежда се в продължение
на четири астрономически часа по тема от
програмата за изпита, изтеглена от случайно
избран кандидат.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от
„среден 3,00“, на който и да е от изпитите,
отпада от конкурса.
Чл. 15. (1) Резултатите от писмения изпит по
оперативно изкуство се обявяват пред всички
кандидати преди провеждането на устния изпит
по оперативно изкуство, а от останалите изпити – непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае
с писмената си работа, оценката и мотивите
на комисията след обявяване на резултатите
от писмения изпит в периода до завършването
на конкурсните изпити.
Чл. 16. Ежегодно до края на юли директорът
на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, запознава членовете на Съвета по
отбрана с резултатите от конкурсните изпити и
с прогнозите за служебното развитие на всеки
кандидат. След обсъждане и предложения от
членовете на Съвета по отбрана министърът на
отбраната взема решение и обявява поименно
приетите кандидати за обучение.
Чл. 17. (1) В едноседмичен срок след обявяване на решението на министъра на отбраната
пред Съвета по отбрана директорът на дирекция
„Управление на човешките ресурси“ – МО,
организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване на приетите
за обучение в академията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се оправомощават
длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна
служба с приетите за обучение офицери.
(3) Не се приема за обучение кандидат,
който откаже да подпише допълнителното
споразумение по ал. 2.
Чл. 18. Приемане на офицери за обучение
в чуждестранни военни академии и колежи,
квалификацията от които се приравнява на
квалификацията по специалност „Стратегическо
ръководство на отбраната и въоръжените сили“
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(Генералщабен курс или академия), се извършва
при условията и по реда на тази наредба и на
заповедите на министъра на отбраната, с които
са обявени съответните конкурси.
Раздел III
Приемане на офицери за слушатели във
факултет „Командно-щабен“
Чл. 19. Броят на заявените места за слушатели по специалности от професионално
направление „Военно дело“ във факултет
„Командно-щабен“ се обявяват в заповедта по
чл. 3, ал. 3.
Чл. 20. До конкурсни изпити се допускат
офицери, които отговарят на следните условия:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по специалност от професионално направление
„Военно дело“, придобита във висше военно
училище в страната или във военно училище
в чужбина, образованието от което се приравнява на такова от военно училище в страната,
съгласно държавните изисквания;
2. отговарят на изискванията за обучение,
определени в Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
3. към момента на кандидатстването не са
освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра
на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание
„строго мъмрене“ и по-тежко в предходната
година на годината на кандидатстването и към
момента на кандидатстването не изтърпяват
такова наказание при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация
за сигурност „Поверително“ или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравос
ловно състояние за обучение в академията
съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба
в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001 на ниво, определено с ежегодната заповед
на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;
8. не се обучават по държавна поръчка за
придобиване на друго висше образование към
датата на започване на обучението.
Чл. 21. (1) Кандидатите, които отговарят
на условията по чл. 20, подават рапорт по
команден ред до министъра на отбраната в
срок до 20 март.
(2) В рапорта се посочват: военното звание,
трите имена, длъжността, която заемат, военнопощенският номер на военното формирование
и гарнизонът, в който служат, административ-
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ното звено в Министерството на отбраната или
структурата на пряко подчинение на министъра
на отбраната, желаната специалност/специалности и форма/форми на обучение, подредени
по реда на предпочитание.
(3) Към рапорта се прилагат следните документи:
1. копия на дипломата от военното училище
и на приложението към нея или на документа за
приравнено образование, придобито в чужбина,
заверени нотариално или от кадровия орган,
където се съхранява оригиналът;
2. медицинско свидетелство, издадено от
съответната многопрофилна болница за активно лечение към Военномедицинска академия,
която обслужва военното формирование или
съответната структура, където служи кандидатът;
3. копия на документите по атестирането
в годината на кандидатстването, заверени от
кадровия орган;
4. кадрова справка на кандидата, изготвена
от съответния кадрови орган;
5. обосновано становище от съответния
командир/началник/ръководител на военното
формирование или структурата, където служи
кандидатът, за необходимостта от обучението и
прогнозното кариерно развитие след завършване
на обучението;
6. копие на притежаваното разрешение на
кандидата за достъп до класифицирана информация;
7. копие на удостоверение за владеене на
английски или френски език съгласно STANAG
6001, заверено от кадровия орган.
Чл. 22. (1) Ежегодно в Съвместното оперативно командване в щабовете на видовете
въоръжени сили и във военните формирования
и структурите с ранг не по-нисък от бригада
се назначават комисии за допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисиите по ал. 1, които изготвят
протоколи за допускането до конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисиите
по ал. 1.
(4) Решенията на комисиите и комплектите
документи на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен носител, а протоколите – и на
магнитен носител, в дирекция „Управление на
човешките ресурси“ – МО, в срок до 30 април.
Чл. 23. (1) Ежегодно дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, предлага на
министъра на отбраната проект на заповед за
назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от административните звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
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(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектованост от комисията по ал. 1, която изготвя
протокол за допуснатите до конкурсни изпити
кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не
са допуснати, се връщат с писмо, в което се
посочват мотивите за решенията на комисията
по ал. 1.
Чл. 24. Директорът на дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО:
1. ежегодно до 10 май организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за
допускане до конкурсни изпити на кандидатите
за обучение;
2. ежегодно до 20 май организира изпращането на документите на кандидатите, допуснати
до конкурсни изпити в академията.
Чл. 25. Началникът на академията ежегодно
до края на май издава заповед за организация
на провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за
провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране
на общия състезателен бал, условията и реда за
оценяване и съхранение на писмените работи
и протоколите от изпитите.
Чл. 26. В 10-дневен срок от издаването на
заповедта на министъра на отбраната по чл. 3,
ал. 3 в интернет страницата на академията се
публикуват програмите за конкурсните изпити.
Чл. 27. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по тактическа (тактикоспециална) подготовка по специалността, за
която се кандидатства по първо желание;
2. устен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка по специалността, за която
се кандидатства по първо желание;
3. изпит по физическа подготовка съгласно
нормативната уредба.
(2) Изпитът по ал. 1, т. 1 е анонимен.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от
„среден 3,00“, на който и да е от изпитите,
отпада от конкурса.
Чл. 28. Кандидат, направил опит за преписване, или опит по друг начин да заблуди изпитна
комисия, се отстранява от участие в конкурса.
Чл. 29. (1) Резултатите от писмения изпит
по тактическа (тактико-специална) подготовка
се обявяват на кандидатите преди провеждането
на устния изпит, а от останалите изпити – непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае
с писмената си работа, оценката и мотивите
на комисията след обявяване на резултатите
от писмения изпит в периода до завършването
на конкурсните изпити.
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Чл. 30. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити академията извършва
класирането на кандидатите по специалности
и форми на обучение в низходящ ред на получения състезателен бал.
(2) Класирането се обявява със заповед на
началника на академията и се публикува на
интернет страницата на академията при спазване
на изискванията на Закона за защита на личните данни. В деня на обявяване на класирането
екземпляр от заповедта се изпраща в дирекция
„Управление на човешките ресурси“ – МО, на
хартиен и магнитен носител.
(3) В едноседмичен срок след обявяване на
класирането от началника на академията директорът на дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване
имената на приетите за обучение, а директорът
на дирекция „Връзки с обществеността“ – МО,
организира публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната
при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни.
(4) Със заповедта по ал. 3 се оправомощават
длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна
служба с приетите за обучение офицери.
(5) До започване на обучението в редовна
форма приетите офицери сдават заеманите от
тях длъжности и ползват платен годишен отпуск.
(6) Кандидати, за които към момента на
издаването на заповедта на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за
обучение са настъпили изменения в служебното
положение или в здравословното състояние,
водещи до несъответствие с условията на чл. 21,
т. 3, 4 и 6, не се зачисляват за обучение.
Чл. 31. Резултатите от изпитите и класирането са окончателни и важат само за годината,
през която е проведен конкурсът.
Чл. 32. Писмените работи на кандидатите
за обучение във факултет „Командно-щабен“
и протоколите от изпитите се съхраняват в
академията не по-малко от една година.
Чл. 33. Приемането на офицери за обучение във военни академии, колежи или военни
училища в чужбина, квалификацията от които
се приравнява на квалификацията от факултет
„Командно-щабен“ на академията, се извършва
при условията и по реда на тази наредба, на
двустранните спогодби и на министерските заповеди, с които са обявени съответните конкурси.
Раздел IV
Приемане на офицери за студенти по спе
циалности от професионално направление
„Национална сигурност“
Чл. 34. За студенти по специалности от професионално направление „Национална сигурност“ се приемат офицери от Министерството на
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отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
които отговарят на изискванията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България за
обучение в задочна форма, срещу заплащане по
условията на Закона за висшето образование.
Чл. 35. (1) Броят на приеманите офицери
по чл. 34 се обявява в ежегодната заповед на
министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3.
(2) Началникът на академията ежегодно до
10 януари изпраща в дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, решението на
академичния съвет за броя на местата за обучение на офицери за студенти по специалности
в задочна форма на обучение от професионално
направление „Национална сигурност“ и годишния размер на таксата за обучение.
Чл. 36. До конкурсни изпити се допускат
офицери, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 20, и имат успех от дипломата за
висше образование не по-нисък от „добър 4,00“.
Чл. 37. Редът и сроковете за подаване на
документите, работата на комисиите и обявяването на допуснатите до конкурсни изпити
кандидати се провеждат по реда на чл. 21 – 23.
Чл. 38. Конкурсните изпити с кандидатите за
обучение се провеждат по реда на чл. 27 – 29.
Чл. 39. Началникът на академията:
1. ежегодно до 1 юни издава заповед за
организация на провеждането на конкурсните
изпити, сроковете и реда за записването на
приетите офицери, състава на комисиите за
разглеждане на документите за кандидатстване и провеждането на конкурсните изпити,
процедурите за работа на комисиите, начина
на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на
писмените работи и протоколите от изпитите;
2. организира публикуването в интернет
страницата на академията на адрес: http://nda.
md.government.bg, програмите за конкурсните
изпити, материалите за подготовка на кандидатите и образеца на рапорта за кандидатстване;
3. осигурява достъп на кандидатите до библиотеката на академията и консултации при
подготовката им за конкурсните изпити;
4. определя реда за заплащане на таксите
за кандидатстване и обучение.
Чл. 40. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити академията извършва
класирането на офицерите по специалности в
задочна форма на обучение от професионално
направление „Национална сигурност“ срещу
заплащане в низходящ ред на получения състезателен бал.
(2) Класирането се обявява със заповед на
началника на академията и се публикува в
интернет страницата на академията при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни.
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Чл. 41. (1) Ежегодно в срок до 30 септември
началникът на академията организира изпращането в дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, на списък на офицерите, записали се за студенти по специалности в задочна
форма на обучение от професионално направление „Национална сигурност“, на хартиен и
на магнитен носител за обявяване на имената
им в заповед на министъра на отбраната.
(2) В едноседмичен срок след получаването на имената на записалите се офицери за
обучение директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, организира
изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за
обучение, а директорът на дирекция „Връзки
с обществеността“ – МО, организира публикуване на заповедта на интернет страницата на
Министерството на отбраната при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 2. До 3 дни след издаване на наредбата
директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ – МО, организира нейното публикуване
на интернет страницата на Министерството на
отбраната, а началникът на академията – на
интернет страницата на академията.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата
се възлага на директора на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО.
Министър: А. Ангелов
3550

НАРЕДБА № Н-6
от 2 март 2011 г.

за условията и реда за приемане във висшите
военни училища
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите
условия и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, класиране, приемане и
записване на курсанти в Националния военен
университет „Васил Левски“ (НВУ „Васил
Левски“) и Висшето военноморско училище
„Никола Й. Вапцаров“ (ВВМУ „Никола Й.
Вапцаров“).
Чл. 2. (1) Ръководителите на съответните
структури от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и командирите (началниците) на
военните формирования от Българската армия
ежегодно до края на ноември изпращат в дирек-
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ция „Управление на човешките ресурси“ – МО,
заявки за броя на необходимите им места за
обучение на курсанти по специалности и специализации през следващата учебна година.
(2) Началниците на висшите военни училища
по решение на академичните съвети ежегодно
до края на декември изпращат в дирекция
„Управление на човешките ресурси“ заявка
за броя на местата за приемане на граждани
за студенти по професионални направления,
образователно-квалификационни степени и
форми на обучение.
Чл. 3. (1) Дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, ежегодно до края на януари
изпраща в Министерството на образованието,
младежта и науката заявка за броя на местата за обучение на курсанти и студенти през
следващата учебна година по професионални
направления, образователно-квалификационни
степени и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите курсанти и студенти
във висшите военни училища по професионални
направления, образователно-квалификационни
степени и форми на обучение се обявява ежегодно с решение на Министерския съвет за
утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ съгласувано с началниците на висшите военни училища ежегодно до 10 февруари
представя на министъра на отбраната проект
на заповед, с която се обявяват:
1. заявеният по ал. 1 брой места по професионални направления, специалности, специализации, образователно-квалификационни
степени и форми на обучение;
2. периодите за провеждане на конкурсните
изпити за приемане на курсанти.
Чл. 4. Приемането на студенти във висшите
военни училища се извършва в съответствие с
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България, приета с Постановление
№ 79 от 2000 г. на Министерския съвет (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм., бр. 8 от 2004 г., бр.
47 от 2005 г. и бр. 79 от 2009 г.), при условия
и по ред за кандидатстване, провеждане на
конкурсни изпити, оценяване, класиране и приемане, определени със заповед на началниците
на НВУ „Васил Левски“ и на ВВМУ „Никола
Й. Вапцаров“.
Чл. 5. При кандидатстване във висше военно училище кандидатите заплащат такса за
кандидатстване в размер, определян ежегодно
в акт на Министерския съвет.
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Раздел II
Условия и ред за кандидатстване
Чл. 6. (1) В НВУ „Васил Левски“ и във
ВВМУ „Никола Вапцаров“ се приемат курсанти
за обучение с цел придобиване на висше образование на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“.
(2) Обучението се провежда в редовна форма
по специалности и специализации, посочени в
заповедта по чл. 3, ал. 3.
(3) При успешно завършване на обучението
си курсантите придобиват висше образование
и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в съответствие с утвърдените учебни
планове, по които е проведено обучението.
Чл. 7. (1) Кандидат-курсантите трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено средно образование;
2. да са граждани на Република България и
да нямат друго гражданство;
3. да не са осъждани за умишлено престъп
ление от общ характер и срещу тях да няма
образувано наказателно производство;
4. да не са освобождавани от военна служба
(за тези, които са били кадрови войници или
сержанти) поради наложено дисциплинарно
наказание „уволнение“;
5. да не страдат от психично заболяване,
удостоверено по съответния ред;
6. да са пълнолетни и не по-възрастни от
23 години към 31 декември в годината на
кандидатстване; кандидати, по-възрастни от 23
години, могат да бъдат допуснати до конкурсни
изпити по решение на министъра на отбраната;
7. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст
150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а
тези за специализация „летец-пилот“ да бъдат
с максимален ръст 185 см и максимално тегло
80 кг;
8. да бъдат със зрителна острота 1,0 без
корекция за всяко око и без смущение в цветното зрение;
9. да са с нормален слух – шепотна реч 6
метра за всяко ухо отделно.
(2) Кандидатите – военнослужещи (войници
или сержанти), кандидатстват при условията и
по реда, определени в Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили,
като трябва да отговарят на изискванията на
ал. 1 и на следните допълнителни условия:
1. да не изтърпяват дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ и по-тежко съгласно
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
2. да имат разрешение от министъра на
отбраната да се обучават във висше военно
училище.
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(3) Кандидатите могат да подават документи
за всички специалности и специализации, по
които е обявен прием, по реда на предпочитанието.
Чл. 8. (1) Кандидатите, които не са военнослужещи в момента на кандидатстване, подават
заявление по образец до началника на висшето военно училище с приложени документи,
както следва:
1. автобиография в свободен текст – 2 броя;
2. копие на дипломата за средно образование
(завършилите средно образование в чужбина
представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на
образованието, младежта и науката) – 2 броя;
3. копие на удостоверението за раждане;
4. медицинско свидетелство от областния
диспансер за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
5. свидетелство за съдимост, необходимо
за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация – оригинал и копие;
6. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата
на образувани предварителни производства за
извършени умишлени престъпления от общ
характер;
7. състезателен картон по образец от висшето
военно училище;
8. декларация, че нямат друго гражданство
освен българско;
9. заявление до началника на висшето военно
училище, което съдържа писменото съгласие на
кандидата по чл. 43, ал. 2 от Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ);
10. нотариално заверена декларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
11. съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закона за
кредитните институции;
12. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата.
(2) Кандидатстващите военнослужещи подават заявление по образец до началника на
висшето военно училище с приложени документи, както следва:
1. копие на дипломата за средно образование, заверено от кадровия орган на поделението – 2 броя;
2. копие на удостоверението за раждане;
3. здравна книжка;
4. кадрова справка;
5. служебна бележка, удостоверяваща, че
кандидатът има разрешение от министъра на
отбраната да кандидатства и да се обучава във
висше военно училище;
6. медицинско свидетелство от областния
диспансер за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
7. свидетелство за съдимост;
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8. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата на
образувани предварителни производства;
9. заявление до началника на училището,
което съдържа писменото съгласие на кандидата
по чл. 43, ал. 2 ЗЗКИ;
10. нотариално заверена декларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
11. съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закона за
кредитните институции;
12. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата;
13. състезателен картон по образец от вис
шето военно училище.
(3) Кандидатите, притежаващи разрешение
за достъп до класифицирана информация с ниво
на класификация за сигурност не по-ниско от
„Поверително“, прилагат и копие на съответния
документ, заверено от кадровия орган. Същите
не прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 8 – 12.
(4) Кандидат-курсантите, лауреати на национални и международни олимпиади по
предмет, който съответства на предмета на
писмения конкурсен изпит, и завършили средно образование в годината на провеждане на
олимпиадата, прилагат и документ, издаден от
Министерството на образованието, младежта
и науката, удостоверяващ това обстоятелство.
(5) Формулярите на заявлението, състезателния картон и на документите по ал. 1, т. 7 – 12
или по ал. 2, т. 9 – 13 могат да бъдат получени
от висшето военно училище, от съответното
военно окръжие по местоживеене или от интернет страницата на висшето военно училище.
Чл. 9. (1) Кандидат-курсантите, които не са
военнослужещи, подават документите по чл. 8,
ал. 1 лично във висшето военно училище, в
което кандидатстват, или чрез началника на
съответното военно окръжие по местоживеене.
(2) Подробна информация за кандидатстване се публикува на официалните страници на
висшите военни училища:
1. за НВУ „Васил Левски“ – www.nvu.bg;
2. за ВВМУ „Никола Вапцаров“ – www.
naval-acad.bg.
(3) Кандидатите – военнослужещи, подават
документите по чл. 8, ал. 2 чрез командира на
военното формирование, в което служат.
(4) Заявления, към които не са приложени
всички необходими документи по чл. 8, ал. 1 и 2,
не се приемат от висшето военно училище и от
съответното военно окръжие по местоживеене.
(5) Кандидат-курсанти, представили документи с невярно съдържание или направили опит
да заблудят комисиите по наредбата или по друг
начин, се отстраняват от участие в конкурса.
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(6) Началниците на висшите военни училища
организират изпращането на документите по
чл. 147 от Правилника за прилагане на Закона
за защита на класифицираната информация
(ППЗЗКИ) до Държавна агенция „Национална
сигурност“ с искане за започване на процедура
за проучване.
Чл. 10. Сроковете за подаване на документите от кандидат-курсантите са, както следва:
1. в съответното военно окръжие по местоживеене – до 15 юли;
2. в съответното висше военно училище – до
18 юли.
Чл. 11. (1) Пътните разходи, разходите за
храна и нощувки за времето на конкурсните
изпити са за сметка на кандидатите. Висшите
военни училища осигуряват нощувки на желаещите кандидат-курсанти срещу заплащане.
(2) Кандидат-курсантите имат право да получат служебни бележки за отчитане на ползвания
от тях отпуск за явяване на конкурсните изпити.
Раздел III
Конкурсни изпити
Чл. 12. (1) Приемането за обучение на курсантите се извършва чрез полагане на конкурсни
изпити във висшето военно училище, в което
са кандидатствали.
(2) Началникът на висшето военно училище
решава окончателно всички въпроси по приемането за обучение на курсантите в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища на
Република България, приета с Постановление
№ 79 от 2000 г. на Министерския съвет, с правилниците за устройството и дейността на съответното висше военно училище, с тази наредба
и издава ежегодна заповед за организация на
кандидатстването, провеждането на конкурсните
изпити и приемането на кандидатите.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава до 1 юни и
се публикува на интернет страницата на висшето
военно училище при спазване на изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Чл. 13. (1) Провеждането на конкурсните
изпити се извършва по предварително обявен
график от комисии, назначени със заповедта
на началника на висшето военно училище по
чл. 12, ал. 2.
(2) Информирането на кандидат-курсантите
за датата и часа за явяването им във висшето
военно училище за извършване на инструктаж
по провеждане на конкурсните изпити се организира от началника на училището.
(3) На инструктажа кандидатите се запознават със специалностите, по които ще се
приемат курсанти, със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и с
правилника за неговото прилагане, както и с
устройството и дейността на висшето военно
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училище. Кандидат-курсантите се запознават с
условията за провеждане на учебния процес и
за настаняването им по време на обучението,
с графика, условията и местата за провеждане
на конкурсните изпити, реда за проверка на
здравословното състояние и психичната им
пригодност за обучение във висше военно
училище.
Чл. 14. (1) Кандидат-курсантите полагат:
1. писмен конкурсен изпит по предмет от
учебния план на средното училище;
2. тест за проверка на физическата годност;
3. писмен тест по английски, френски или
немски език.
(2) Предметът на писмения конкурсен изпит
и тестът по ал. 1, т. 3 за всяка специалност се
определя със заповедта по чл. 12, ал. 2.
Чл. 15. (1) Учебното съдържание за кандидат-курсантските изпити и тестове се определя,
както следва:
1. за писмените конкурсни изпити – в съответствие с действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми
на средните училища в Република България;
2. за тестовете по чл. 14, ал. 1, т. 3 – от
висшето военно училище.
(2) Тестът за проверка на физическата годност
се провежда по упражнения и нормативи за
оценка в съответствие с действащата нормативна
уредба, обявени със заповедта на началника
на висшето военно училище по чл. 12, ал. 2.
(3) Кандидат-курсантите се явяват на теста
за проверка на физическата годност по спортно
облекло, което си осигуряват самостоятелно.
Чл. 16. Оценяването на резултатите от изпитите и тестовете се извършва, както следва:
1. от писмения конкурсен изпит – по шестобалната система;
2. от теста за проверка на физическата годност – с „издържал“ или „неиздържал“;
3. от теста по чл. 14, ал. 1, т. 3 – с „издържал“ или „не издържал“; оценка „издържал“
се поставя за постигнати не по-малко от 70 на
сто верни отговора от теста.
Чл. 17. (1) В предварително обявените дни
за провеждане на конкурсни изпити (тестове)
всички кандидат-курсанти са длъжни да се явят
във висшето военно училище не по-късно от
7,30 ч., като задължително носят личната си
карта. Разпределението на кандидат-курсантите
по зали се обявява пред тях в деня на изпита
(теста).
(2) Началото, продължителността и краят на
изпитите и тестовете се определят от началника
на висшето военно училище.
(3) След определения час на започване на
изпитите и тестовете в залите не се допускат
кандидат-курсанти и лица, които не са в състава
на комисиите.
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Чл. 18. (1) Работите от писмения конкурсен
изпит задължително се проверяват и оценяват
с точност до 0,25 от двама проверяващи независимо един от друг.
(2) Тестовете по чл. 14, ал. 1, т. 3 се проверяват от двама проверяващи независимо един
от друг.
(3) Резултатите от проведените изпити и
тестове се отразяват в протоколи, които се представят на председателя на изпитната комисия.
(4) Изпитната комисия поставя крайната
оценка на всяка писмена конкурсна работа,
както следва:
1. оценката се определя въз основа на оценките от протоколите; тази оценка се нанася
върху писмената работа и се удостоверява с
подписите на проверяващите и на председателя
на изпитната комисия;
2. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,25 оценката се закръглява в
полза на кандидат-курсанта;
3. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,50 оценката се изчислява като
средноаритметична на двете оценки;
4. при разлика между оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката се
определя от арбитър; неговата оценка е окончателна; той я нанася върху писмената работа
и се подписва; арбитърът съставя протокол
за прегледаните от него писмени работи и се
подписва.
(5) Писмените конкурсни изпити и тестове
са анонимни. Писмена работа, върху която има
умишлено поставен знак, се анулира.
(6) Кандидат-курсанти, които са получили
на конкурсен изпит оценка, по-ниска от „среден 3,00“, не са се явили на тест по чужд език,
както и тези, получили оценка „неиздържал“
на теста за проверка на физическата годност,
отпадат от конкурса.
(7) Резултатите от конкурсните изпити и
тестовете са окончателни и важат само в годината на кандидатстването.
(8) С решение на академичния съвет на
висшето военно училище се организират и
провеждат предварителни конкурсни изпити
и тестове. Получените резултати могат да се
използват при образуването на състезателния
бал в годината на кандидатстване. Графикът на
предварителните конкурсни изпити и тестове,
редът и условията за провеждането им се обявяват в интернет страницата на съответното
висше военно училище.
Чл. 19. (1) На кандидатите, лауреати на
национални и международни олимпиади по
предмет, който съответства на предмета на
писмения конкурсния изпит, и завършили средно образование в годината на провеждане на
олимпиадата, се признава оценка „отличен 6,00“.
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(2) За оценка от положен писмен конкурсен
изпит се признава оценката:
1. от държавен зрелостен изпит по съответния предмет;
2. от конкурсен изпит в акредитирани граждански висши училища, положен в годината на
кандидатстване; удостоверението за получената
оценка се представя от кандидат-курсанта във
висшето военно училище в периода от деня
на започване на конкурсните изпити до деня
преди обявяване на класирането.
(3) Кандидат-курсантите, на които са признати оценки по реда на ал. 1 и 2, както и
явилите се на предварителни изпити и тестове
по чл. 18, ал. 8, се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по
реда на чл. 25.
(4) На кандидат-курсантите се признава
най-високата оценка от положен изпит във
висшето военно училище, държавен зрелостен
изпит, изпит в акредитирано гражданско вис
ше училище или от предварителен конкурсен
изпит (тест).
Чл. 20. Писмените работи на кандидат-курсантите и протоколите от изпитите се съхраняват
запечатани във висшето военно училище не
по-малко от една година след провеждането
на конкурсните изпити.
Раздел IV
Проверка и оценяване на здравословното състо
яние и психичната пригодност на кандидатите
за курсанти
Чл. 21. (1) На кандидат-курсантите се извършва медицинско освидетелстване и проверка
на психичната пригодност за обучение във
висше военно училище по график, утвърден
от началниците на висшето военно училище
и Военномедицинска академия (ВМА). При
явяване пред съответната медицинска комисия
кандидатите представят лична амбулаторна
карта за здравословно състояние с отразена
актуална етапна епикриза от личния лекар.
(2) Началникът на ВМА създава организация
за медицинското освидетелстване на годността
на кандидатите за курсанти, като ежегодно до
15 юни назначава със своя заповед:
1. комисия за извършване на медицински
прегледи, изследвания и медицинско освидетелстване на кандидатите за курсанти в НВУ
„Васил Левски“, формирана от специалисти от
ВМА – София;
2. комисия за извършване на медицински
прегледи, изследвания и медицинско освидетелстване на кандидатите за курсанти във ВВМУ
„Никола Вапцаров“, формирана от специалисти
от „Многопрофилна болница за активно лечение“ към ВМА – Варна;
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3. комисия за медицинско освидетелстване и за проверка и оценяване на психичната
пригодност на кандидатите за специализации
„Летец-пилот“ и „Щурман и ръководство на
въздушното движение“ и за медицинско освидетелстване на кандидатите за специализация
„Разузнаване“ – във ВМА – София, формирана
от специалисти от Научно-приложния център
по военномедицинска експертиза, авиационна
и морска медицина.
(3) Ежегодно до 15 юни началниците на
висши военни училища назначават със своя
заповед комисии за проверка и оценяване на
психичната пригодност на кандидатите за курсанти и създават организация на тяхната работа.
(4) В комисията, назначена със заповедта
на началника на НВУ „Васил Левски“ по ал. 3,
се включват: психолози от университета и
Центъра по психично здраве и превенция към
ВМА – София, и формирования на Българската
армия, както и технически сътрудници от НВУ
„Васил Левски“.
(5) В комисията, назначена със заповедта
на началника на ВВМУ „Никола Вапцаров“
по ал. 3 се включват: специалисти по психологично осигуряване от училището, Щаба на
Военноморските сили, Военноморските бази,
Многопрофилна болница за активно лечение
към ВМА – Варна, както и технически сътрудници от ВВМУ „Никола Вапцаров“.
(6) При необходимост от извършване на
допълнителни изследвания и консултативни
прегледи за изясняване на здравословното състояние и психичната пригодност на кандидатите
за курсанти те се насочват към съответната
клиника, отделение или лаборатория във ВМА.
Най-често срещаните заболявания, водещи до
дисквалификация на кандидати за обучение
във висше военно училище, са определени в
приложението.
(7) Началниците на висшите военни училища
осигуряват подходящи условия за работа на комисиите по ал. 2, т. 1 и 2 , както и допълнителен
медицински персонал, кабинети, медицинска
апаратура, инструментариум и консумативи по
заявка на председателите на комисии.
(8) Председателите на комисиите за извършване на медицински прегледи, изследвания и
медицинско освидетелстване, както и за проверка и оценяване на психичната пригодност,
провеждат предварителен инструктаж и дават
указания на членовете на съответните комисии
един ден преди започване на прегледите.
(9) Началникът на висшето военно училище
организира уведомяването на кандидат-курсантите за медицинските прегледи и изследвания,
които им предстоят, и вземането на предварителното им писмено съгласие за това.
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Чл. 22. Кандидатите за специализации
„Летец-пилот“ и „Щурман и ръководство на
въздушното движение“ и за специализация „Ра
зузнаване“ се явяват на медицински прегледи и
изследвания във ВМА – София, организирано по
график на началника на НВУ „Васил Левски“.
Чл. 23. (1) Здравословното състояние на
кандидат-курсантите се проверява съгласно изискванията на действащите медицински стандарти
за годност за военна служба в мирно време.
(2) Оценяването на резултатите от проверката на здравословното състояние завършва с
издаване на експертно заключение по годността
за обучение във висше военно училище, което
може да бъде „годен за обучение във висше
военно училище“ или „негоден за обучение във
висше военно училище“.
(3) Кандидат-курсант, за когото заключението
е „негоден за висше военно училище“ („негоден
за специализация „Летец-пилот“, „Щурман и
ръководство на въздушното движение“, „Ра
зузнаване“), отпада от по-нататъшно участие
в конкурса или от класиране за съответната
специализация.
(4) За резултатите от проверката на здравословното състояние на кандидат-курсантите
се съставя протокол, който се представя на
председателя на изпитната комисия ежедневно.
Чл. 24. (1) Според получените резултати от
проверката на психичната пригодност кандидаткурсантите за специализации „Летец-пилот“ и
„Щурман и ръководство на въздушното движение“ се разпределят в три групи, като:
1. кандидат-курсантите от първа група получават 6 единици към състезателния си бал;
2. кандидат-курсантите от втора група получават 4 единици към състезателния си бал;
3. кандидат-курсантите от трета група не
получават допълнителни единици към бала си.
(2) Проверката на психичната пригодност на
кандидат-курсантите за всички специализации
в НВУ „Васил Левски“, с изключение на тези
по ал. 1, се извършва от комисията по чл. 21,
ал. 4. Според получените резултати кандидатите
се разпределят в пет групи, като:
1. кандидат-курсантите от първа група получават 3 единици към състезателния си бал;
2. кандидат-курсантите от втора група получават 2,5 единици към състезателния си бал;
3. кандидат-курсантите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
4. кандидат-курсантите от четвърта група
получават 0,5 единици към състезателния си бал;
5. кандидат-курсантите от пета група не
получават допълнителни единици към бала си
и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса
за университета.
(3) Проверката на психичната пригодност на
кандидат-курсантите за ВВМУ „Никола Вапцаров“ се извършва в училището от комисията по
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чл. 21, ал. 5 по разработена за целта методика.
В резултат на проверката комисията изготвя
заключение (становище) за всеки кандидат
„Психично годен за обучение във ВВМУ“ или
„Психично непригоден за обучение във ВВМУ“.
(4) Получените резултати от проверката на
психичната пригодност не подлежат на обжалване и важат за срок 6 месеца от датата на
явяването. В този период кандидат-курсантите
нямат право на повторно явяване на проверка
на психичната пригодност.
(5) За резултатите от проверката на психичната пригодност на кандидат-курсантите
се съставя протокол, който се представя на
председателя на комисията.
Раздел V
Балообразуване и класиране на кандидатите
за курсанти
Чл. 25. (1) В заповедта по чл. 12, ал. 2
началниците на висшите военни училища определят реда за формиране на състезателния
бал на кандидат-курсантите.
(2) При образуване на състезателния бал на
кандидатите, положили повече от един писмен
конкурсен изпит, когато това е възможно за
желаната специалност, се използва най-високата
получена от тях оценка.
(3) На кандидатите, получили на езиковия
тест оценка „не издържал“, се отнемат 0,5
единици от състезателния бал.
Чл. 26. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по учебен предмет,
участващ при образуването на състезателния
бал, като едната от тях е от държавен зрелостен
изпит, а другата – от курса на обучение, при
изчисляване на състезателния бал се отчита
по-високата от двете оценки.
Чл. 27. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не
е вписана оценка, която следва да участва в
образуването на състезателния бал, кандидатът
представя удостоверение за положен изпит по
този предмет в училище, определено от началника на съответния инспекторат по образованието на Министерството на образованието,
младежта и науката.
Чл. 28. (1) Класирането на кандидат-курсантите се извършва по низходящ ред според
получения състезателен бал по реда на посочените в състезателния картон специалности
и специализации. При еднакъв състезателен
бал подреждането на кандидатите се извършва
според общия успех от дипломите им за средно
образование.
(2) Минималният бал за участие в класирането е 20,00.
(3) Класирането на кандидат-курсантите се
обявява до 17,00 ч. в деня преди началото на
работата на приемната комисия.
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Раздел VI
Приемане на кандидатите за курсанти
Чл. 29. (1) Приемането на кандидат-курсантите във всяко висше военно училище се
извършва от приемна комисия, назначена със
заповед на министъра на отбраната. В работата
на комисията вземат участие представители
на висшето военно училище, на дирекция
„Управление на човешките ресурси“ – МО, на
видовете въоръжени сили и на други потребители на кадри.
(2) Със заповедта по ал. 1 по предложение
на началника на съответното висше военно
училище се определят времето и мястото на
работа на приемните комисии, както и крайният срок за явяване на кандидат-курсантите
за провеждане на беседа.
(3) Приемната комисия беседва с всеки
кандидат-курсант. При беседата се вземат под
внимание следните фактори:
1. получен състезателен бал;
2. мотивация на кандидат-курсанта да се
реализира във военната професия.
(4) След приключване на беседата с всеки
кандидат-курсант председателят на комисията
обявява решението за приемане или неприемане
на кандидата.
Чл. 30. В рамките на утвърдения с акт на
Министерския съвет брой места за прием при
облекчени условия се приемат кандидат-курсанти, успешно участвали в конкурсните изпити,
както следва:
1. класирани с еднакъв състезателен бал;
2. кръгли сираци;
3. близнаци, които кандидатстват едновременно във висшето военно училище и единият
от тях е приет;
4. отгледани в домове за деца, лишени от
родителски грижи.
Чл. 31. (1) Приемната комисия определя до
20 на сто от класираните кандидат-курсанти за
резерви по всяка специалност, подредени по
низходящ ред на състезателния бал.
(2) Кандидат-курсантите, които са изтеглили
документите, се смятат за отказали се.
(3) Решението на приемната комисия е
окончателно и не подлежи на преразглеждане.
Чл. 32. При необходимост със заповед на
началника на висшето военно училище се организира втори прием и попълване на незаетите
места. В него могат да участват и кандидатите,
които не са се явили пред приемната комисия
за първото класиране.
Чл. 33. (1) Приетите кандидати се уведомяват
устно и писмено, като се посочват специалностите и специализациите, в които са приети,
както и срокът за явяване във висшето военно
училище за започване на обучението.
(2) Местата на приетите курсанти, които не
са се явили на определената дата за започване
на обучението, се попълват от резервите по
низходящ ред на състезателния бал.
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(3) В срок до 10 дни след подписването на
заповедта за приемане на курсанти началниците
на висшите военни училища уведомяват съответните военни окръжия за приетите кандидати.
(4) Окончателните списъци с приетите за
обучение курсанти по специалности и специализации се изпращат на хартиен и магнитен
носител в дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, и се отразяват в Автоматизираната система за управление на човешките
ресурси.
Чл. 34. До 3 дни след издаването на наредбата
директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ – МО, организира нейното публикуване
на интернет страницата на Министерството
на отбраната, а началниците на НВУ „Васил
Левски“ и на ВВМУ „Никола Вапцаров“ – на
страницата на висшето военно училище.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 142,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
§ 2. Редът за кандидатстването и приемането
на чуждестранни граждани за обучаеми във
висшите военни училища се определя в съответствие с действащите двустранни спогодби.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на директора на дирекция
„Управление на човешките ресурси“.
Министър: А. Ангелов
Приложение
към чл. 21, ал. 6
Най-често срещани заболявания, водещи до
освидетелстване на кандидат-курсантите като
негодни за обучение във висше военно училище
– Вродени сърдечни малформации;
– Артериална хипертония;
– Бронхиална астма, туберкулоза;
– Ерозивни гастродуоденити;
– Язва на стомаха и дванадесетопръстника;
– Хепатит А – до 1 година от заболяването,
без усложнения;
– Хепатит В и С;
– Диабет;
– СПИН;
– Кръвни заболявания (анемии, левкози и др.);
– Бъбречно-каменна болест;
– Жлъчно-каменна болест;
– Изкривявания на гръбначния стълб;
– Вродени аномалии;
– Съдови заболявания;
– Вътрешночерепни травми, мозъчни сътресения, мозъчна контузия;
– Травми и увреди на периферната нервна
система (парези, парализи и лезии на периферни
нерви);
– Увреждания на междупрешленните дискове
на гръбначния стълб (дискови протрузии, дискови
хернии);
– Епизодични и пароксизмални разстройства
(епилепсия и еквиваленти);
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– Вродени аномалии на нервната система
(спина бифида);
– Неврит на слуховия нерв;
– Изкривена носна преграда (затруднено носно
дишане);
– Ринитис алергика;
– Смущения във вестибуларния апарат;
– Кривогледство;
– Увреждане на ретината и зрителния нерв;
– Употреба на психоактивни вещества (наркотици, седативни и успокояващи медикаменти,
психостимуланти, енергийни напитки);
– Злоупотреба или зависимост от алкохол;
– Личностови разстройства;
– Психотични разстройства;
– Афективни разстройства;
– Преживян тежък стрес в рамките на последната година, който причинява периодична
или постоянна тревожност, проблеми със съня, а
мислите и емоциите постоянно са ангажирани с
преживяната психотравма;
– Псориазис;
– Витилиго по откритите части;
– Алопеция;
– Акне – тежка форма;
– Хронична уртикария;
– Множество кариеси или зъбни корони.
3551

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-1
от 2007 г. за условията и реда за финансово
подпомагане от Министерството на физи
ческото възпитание и спорта на спортни
дейности (обн., ДВ, бр. 19 от 2007 г.; изм.,
бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 1 след думите „да са“
се добавя „с национално значение или“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Проектите, подадени до влизане в сила на
тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.
За министър на финансите:
Б. Пенчева
Министър на физическото възпитание и
спорта: Св. Нейков
3451

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка
в Постановление № 47 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни
актове (ДВ, бр. 19 от 2011 г.):
В § 3 думите „по чл. 4, ал. 5“ да се четат „по чл. 4, ал. 3 от наредбата по § 2“.
3909

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 28 февруари 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи от Областна
дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и Заповед
№ РД-09-478 от 01.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне
за землището на гр. Първомай, община Първомай,
област Пловдив, за имоти с № 077004, 840002,
880004, 840005, 840006 и 840008 с обща площ на
преработката 3,753 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и
началника на Общинска служба по земеделие – гр.
Първомай, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3555

За министър: Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-100
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане, вследствие
изкореняване, в резултат на силен вятър:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида източен бук (Fagus orientalis) в местността
Духалото, землище на гр. Котел, община Котел, област Сливен, обявен със Заповед № 343
от 04.07.1978 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда към Министерския
съвет, заведено в Държавния регистър под номер
268, дублиран с 992.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3556

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-101
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Чупрене“, в землищата на с.
Стакевци, община Белоградчик, област Видин, и
на с. Чупрене, с. Репляна и с. Горни Лом, община
Чупрене, област Видин, обявен със Заповед № 358
от 09.02.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 21 от 1973 г.),
разширен със Заповед № 506 от 11.07.1979 г. на
председателя на Комитета за опазване на природната среда при МС (ДВ, бр. 65 от 1979 г.), от
14 392 дка на 14 519,935 дка.
2. В границите на резерват „Чупрене“, определени със заповедите по т. 1, попадат имоти,
както следва:
2.1. имот с номер 206017 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Стакевци, ЕКАТТЕ 68655, община Белоградчик,
област Видин, с обща площ 2744,776 дка;
2.2. имоти с номера: 000334; 000357; 000358;
001171; 001173; 001176; 001178; 001185; 001188; 001189;
001192; 001207; 001209; 203001; 204001; 204002;
204003; 204004; 205001; 205002; 206001; 207001;
208001; 208002; 237004; 237005; 561001; 561022;
561024, съгласно картата за възстановената собственост за землището на с. Чупрене, ЕКАТТЕ
81757, община Чупрене, област Видин, с обща
площ 5294,589 дка;
2.3. имоти с номера: 000909; 000910; 000911;
000913 и 292011, съгласно картата за възстановената собственост за землището на с. Репляна,
ЕКАТТЕ 62493, община Чупрене, област Видин,
с обща площ 4936,564 дка;
2.4. имот с номер 522006 съгласно картата
за възстановената собственост за землището на
с. Горни Лом, ЕКАТТЕ 16571, община Чупрене,
област Видин, с обща площ 1544,006 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на резерват „Чупрене“ и картният
материал се съхраняват и са на разположение в
Министерството на околната среда и водите и в
РИОСВ – Монтана.
4. Актуализираните данни по заповедта да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3557

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-457
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и чл. 133, ал. 1 и
2 ЗУТ предвид това, че курортен комплекс „Св.
св. Константин и Елена“ съгласно Решение № 45
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

от 25 януари 2005 г. на Министерския съвет е
курорт от национално значение, писмо № ЗАО
16037 от 28.12.2010 г. на Община Варна (наш вх.
№ АУ 14-1 от 3.01.2011 г.) във връзка с молба на
Елена Косева Желязкова, изпълнителен директор
на „Св.св. Константин и Елена Холдинг“ – АД,
с административен адрес „Св.св. Константин и
Елена“, административна сграда, Варна, собственик на УПИ VІІІ-51 в кв. 31, писмо за разрешаване изработването на проект за план-извадка
изх. № АУ 18-3 от 7.01.2010 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), съгласуване от проектанта по чл. 133, ал. 1
ЗУТ, Решение № КАЕП-01-02-20 от 13.12.2004 г.
към протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) при МРРБ, т. 1 от протокол № 64 от
16.11.2011г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Варна относно не/
постъпили възражения, Решение № 2885-6 на
Общинския съвет – гр. Варна, от протокол № 29
от 15.12.2010 г., писмо от 2.09.2010 г. на дирекция
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“
при Община Варна за липсата на картотекирана растителност, писма на Министерството на
околната среда и водите изх. № ОВОС-268 от
16.02.2011 г. и № 04-00-265 от 18.02.2011 г., печати за
съгласуване по графичната част „Водоснабдяване
и канализация Варна“ – ООД, „Е.ОН България
Мрежи“ – АД, „Овергаз Изток“ – АД, Главен
щаб на Военноморските сили, договор № 3909-Т
от 4.06.2009 г., том ХХVІІІ, рег. № 10342, дело
№ 2593 за продажба на право на собственост
върху държавна земя и решения по т. 1.2 от протокол № УТ-01-02-02 от 7.02.2011 г. на НЕСУТРП
при МРРБ одобрявам подробен устройствен
план – план-извадка от предварителния проект
за план за регулация и застрояване на курортен
комплекс „Св. св. Константин и Елена“ за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-51 в кв. 31
в курортна зона (Ок) с отреждане „за жилищна
сграда и ТП“, попадащ в охранителна зона „Б“
по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, съгласно приетата графична част
на документацията, представляваща неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.

Невада“ – ООД, с административен адрес София,
ул. Жасмин 1, БУЛСТАТ 175074542, собственик
на поземлен имот (ПИ) с кад. № 80361.173.6 в
КК „Пампорово“ съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 31, том
І, рег. № 201, дело № 31 от 2006 г., писмо изх.
№ АУ 10-12 от 10.09.2008 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване, Решение № 03 от
4.06.2009 г. на Министерството на земеделието и
храните – Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян, за промяна предназначение на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи, писмо изх. № КПД-14-1416
от 17.12.2008 г. на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Смолян, и писмо
изх. № 04-00-265 от 18.02.2011г. на МОСВ, становища на специализираните контролни органи
и експлоатационните дружества, констативен
протокол-справка за наличието на картотекирана
растителност от 13.08.2009 г., акт за не/постъпили
възражения, решение № 539 по протокол № 29 от
26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
и решения по т. 1.1 от протокол № УТ-01-02-02
от 7.02.2011 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална политика при МРРБ одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот (УПИ)
ХІ-173.6 с площ от 1936 кв.м, с отреждане – „за
база за отдих“ в устройствена зона Ос-1, на КК
„Пампорово“, община Чепеларе, област Смолян,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.

Министър: Р. Плевнелиев

РАЗРЕШЕНИЕ № 78
от 31 януари 2011 г.
за търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богат
ства – неметални полезни изкопаеми – индустри
ални минерали, в площ „Смилян“, разположена
в землището на с. Смилян, с. Буката, с. Вълчан,
с. Горово, с. Кошница, с. Сивино, с. Арда, с. Че
плетен, община Смолян, и с. Витина, с. Елховец
и с. Поляна, община Рудозем, област Смолян
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 ЗПБ и
протоколно решение на Министерския съвет от
15 декември 2010 г.:

3546

ЗАПОВЕД № РД-02-14-458
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че курортен комплекс (КК) „Пампорово“
е селищно образувание от национално значение
(съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет), писмо на Община Чепеларе
с изх. № 04-01-11 от 9.08.2010 г. (наш вх.№ АУ
14-21 от 16.08.2010 г.) във връзка с молба от
Николай Момчилов Рагин, управител на „Стара

3547

Министър: Р. Плевнелиев

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

1. Разрешавам на „Монтажна база“ – ООД,
София, търговско дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
000630045, със седалище и адрес на управление
София 1000, ул. Уйлям Гладстон 44, да извършва
за своя сметка дейности по търсене и проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Смилян“, разположена в землищата на с.
Смилян, с. Буката, с. Вълчан, с. Горово, с. Кошница, с. Сивино, с. Арда, с. Чеплетен, община
Смолян, и с. Витина, с. Елховец и с. Поляна,
община Рудозем, област Смолян.
2. Обект на това разрешение е площ „Смилян“ с размер 48,4 кв.км, индивидуализирана с
граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 16 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Монтажна
база“ – ООД, за срок 3 години.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимостта на цялостния работен проект за търсене и
проучване с предмета и целите на опазване на
защитена зона „Родопи – Западни“, официален код
BG0001030, по реда на глава втора от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на:
Наредба № 3 от 2000 г. на Министерството
на околната среда и водите, Министерството на
здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за условията
и реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.) и Наредба № 7 от
2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните
системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.)
на Министерството на здравеопазването;
изискуемите по закон минимални отстояния
до пътища и съоръжения от републиканската
пътна мрежа;
изискванията на глава пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на търсещо-проучвателните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

ВЕСТНИК
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Приложение
по т. 2

Списък на координатите на граничните точки в
координатна система „1970 г.“ на площ „Смилян“,
разположена в землището на с. Смилян, община
Рудозем, област Смолян
№ на точката

X

У

1.

4 472 500.00

8 611 000.00

2.

4 472 484.79

8 614 225.79

3.

4 471 499.74

8 615 087.44

4.

4 471 478.33

8 616 634.12

5.

4 472 469.00

8 618 424.86

6.

4 472 500.00

8 619 000.00

7.

4 465 500.00

8 618 500.00

8.

4 465 871.89

8 613 070.07

9.

4 466 620.82

8 612 953.00

10.

4 466 565.66

8 612 316.00

11.

4 465 931.44

8 612 208.83

12.

4 466 000.00

8 611 000.00

13.

4 467 599.52

8 617 664.09

14.

4 467 013.30

8 618 480.50

15.

4 466 697.77

8 618 236.01

16.

4 467 254.62

8 617 401.74

Забележка. Площта с координати на граничните точки от 13 до 16 е изключена територия.
3545

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3216-П
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, т. 4 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 22 от Наредбата за условията и
реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, Решение № 1501
от 25.10.2010 г. на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол и протоколно решение № 694 от 17.03.2011 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на 41 045 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Свободна
зона Свиленград“ – ЕАД, Свиленград, собственост на „Национална компания индустриални
зони“ – ЕАД, София, да бъде осъществена по
реда на чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК чрез централизиран публичен търг.
2. Паричните постъпления от продажба на
акциите по т. 1 да бъдат преведени по сметка на „Национална компания индустриални
зони“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8, ал. 4 ЗПСК.
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3. Направените от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол разходи за
осъществяване на приватизационната процедура
да бъдат заплатени от „Национална компания
индустриални зони“ – ЕАД, София, съгласно
чл. 8, ал. 7 ЗПСК.
3617

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 100
от 24 февруари 2011 г.
Проектът е изработен по възлагане от Направление „Архитектура и градоустройство“ към
Столичната община с писмо № ТП-92-00-82/2010 г.
в изпълнение на предписанията на междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-15172 от 23.09.2008 г. на областния управител на
София. Проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 ЗУТ в
район „Връбница“. При обявяването е постъпило
1 бр. възражение.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-114/21.12.2010 г., т. 6. Взето е
решение по постъпилото възражение.
Проектното решение е целесъобразно, отговаря на ОУП и е в обществен интерес. Съгласно
правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 6 ЗОС,
компетентен да одобри проекта за подробен устройствен план е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-503345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 129, ал. 1 и
чл. 130, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-114/21.12.2010 г., т. 6, Столичният общински съвет, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за язовир „Мрамор“,
землища Мрамор и Волуяк, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд Софияград в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
3492

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 104
от 24 февруари 2011 г.
Проектът е изработен по възлагане от Направление „Архитектура и градоустройство“ към
Столичната община на основание чл. 124, ал. 4
ЗУТ с писмо № ГР-07-00-66 от 2010 г. във връзка
с необходимостта от закриване и рекултивация на
сметоразтоварище – депо с. Долни Богров. Със
Заповед № РД-09-50-102 от 24.01.2011 г. главният
архитект на Столичната община допуска съгласно чл. 111 ЗУТ изработване на специализиран
подробен устройствен план.

ВЕСТНИК
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Проектът е внесен за процедиране в условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ. Разгледан е и приет
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7 от 25.01.2011 г.,
т. 17. Проектното решение е целесъобразно, отговаря на ОУП и е в обществен интерес. Съгласно
правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 6 ЗОС
компетентен да одобри проекта за специализиран подробен устройствен план е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столичната община,
чл. 111 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-7 от 25.01.2011 г., т. 17, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за специализиран подробен
устройствен план за рекултивация и озеленяване
на депо „Долни Богров“, м. Челопечене и м. Долни
Богров, съгласно приложения проект.
2. С оглед защита на особено важни обществени
интереси, свързани с необходимостта от реализиране на проект за закриване и рекултивация
на сметоразтоварище – депо „Долни Богров“,
м. Челопечене и м. Долни Богров, на основание
чл. 60, ал. 1 АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
3493

Председател: А. Иванов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-14
от 1 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 4 от 28.10.2010 г. на областния експертен съвет
по устройство на територията и решение № 1 от
09 – 11.02.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
от Закона за опазване на земеделските земи одобрявам подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на обект „Свързващ електропровод
въздушна линия 110 kV от подстанция 400 kV
„Бургас“ до нова повишаваща подстанция „Енерджи 5“ 20/110kV в имот с № 000236, землище
на с. Дрянковец“, преминаващо през землищата
на гр. Българово, кв. Банево, с. Миролюбово от
община Бургас и землищата на с. Съдиево, с.
Дрянковец от община Айтос.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
пред Административния съд – Бургас.
3496

Областен управител: К. Гребенаров
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1228
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл.129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.45
(от имоти № 160.10, 160.11, 160.12, 160.13, 160.14,
16 0.1 5, 16 0.16) п о п л а н а н а н о в о о б р а з у в а 
н и т е имоти на територия по § 4 ЗСПЗЗ, местност Странжа, землище на с. Арбанаси, община
Велико Търново, за промяна предназначението
на имота и промяна предназначението на част
от ПИ № 00583.160.24 – полски път с площ от
0,422 дка, осигуряващ транспортен достъп до ПИ
№ 00583.160.45, и план-схеми за водоснабдяване
и електрификация към ПУП и изграждане на
трафопост 1х1000 kVА.
За поземлен имот № 00583.160.45, местност
Стран жа, землище на с. Арбанаси, община
Велико Търново, се определя предназначение
за „жилищни нужди“ при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 7 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8;
минимална озеленена площ – 60 %; начин на
застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
3601
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
3602

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1230
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.44
(от имоти № 160.30 и 160.39) по плана на новообразуваните имоти на територията по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, за промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване
и електрификация към ПУП.
За поземлен имот № 00583.160.44, местност
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико
Търново, се определя предназначение за „жилищни
нужди“, при следните устройствени показатели:
височина на сградата – до 7 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40%; коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена
площ – 60%; начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1229
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.42
(от имоти № 160.38 и 160.32) по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 ЗСПЗЗ,
местност Странжа, землище на с. Арбанаси,
община Велико Търново, за промяна предназначението на имота и промяна предназначението на
част от ПИ № 00583.160.34 – полски път с площ
от 0,163 дка, осигуряващ транспортен достъп до
ПИ № 00583.160.42, и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП.
За поземлен имот № 00583.160.42, местност
Стран жа, землище на с. Арбанаси, община
Велико Търново се определя предназначение
за „жилищни нужди“ при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 7 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40 % ;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 0,8;
минимална озеленена площ – 60 % ; начин на
застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
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Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1231
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, за ПИ № 83123.50.10 по
плана на новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ,
м. Кеси Хисар, землище на с. Шереметя, община
Велико Търново, относно промяна предназначението на имота, план-схеми за електрификация
и водоснабдяване към ПУП и парцеларен план
за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация, преминаващи през ПИ
№ 166 – общински път.
За поземлен имот № 83123.50.10 по плана на
новобразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ, м. Кеси
Хисар, землище на с. Шереметя, община Велико
Търново, се определя предназначение за „жилищни
нужди“ при следните устройствени показатели:
височина на сградите – 7 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 40 % ; коефициент на интензивност (Кинт) – до 1,0; минимална озеленена
площ – 60 %; начин на застрояване – свободно
(е). Линиите на застрояване и разположението
на сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново
3604

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 910
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кресна, във връзка с доклад от кмета
на Община Кресна с вх. № 52 от 07.02.2011 г. одобрява следните подробни устройствени планове:
1. На възложител „Пастир“ – ЕООД, ЕИК
201216323, управлявано от Кирил Крумов Петров,
със седалище и адрес на управление гр. Кресна,
ул. Крива ливада 6, се одобри ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Външен ел. провод кабел НН за захранване
с ел. енергия на УПИ № 000145, м. Ливадите, з-ще
с. Сливница, отреден за животновъдна ферма
с капацитет 500 бр. овце“. Трасето на кабел НН
ще преминава подземно през следните поземлени
имоти: а) ПИ № 000497 – полски път на община
Кресна; б) ПИ № 000490 – републикански път
ІІІ-1082 „Рибник – Вълково – Кресна“; в) ПИ
№ 000586 – полски път на община Кресна.
2. На възложител „Пастир“ – ЕООД, ЕИК
201216323, управлявано от Кирил Крумов Петров,
със седалище и адрес на управление гр. Кресна,
ул. Крива ливада 6, се одобри ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Външен ел. провод кабел НН за захранване
с ел. енергия на УПИ № 000216, м. Ливадите,
з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна
ферма с капацитет 1000 бр. овце“. Трасето на
кабел НН ще преминава подземно през следните
поземлени имоти: а) ПИ № 000490, представляващ
републикански път ІІІ-1082 – „Рибник – Вълково – Кресна“; б) ПИ № 000586 – полски път на
община Кресна.
3. На възложител „Пастир“ – ЕООД, ЕИК
201216323, управлявано от Кирил Крумов Петров,
със седалище и адрес на управление гр. Кресна,
ул. Крива ливада 6, се одобри ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
обект: „Външно водоснабдяване за УПИ № 000216,
м. Ливадите, з-ще с. Сливница, отреден за животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце“.
Трасето на външния водопровод ще преминава
подземно през следния поземлен имот – ПИ
№ 000586 – полски път на община Кресна.
4. На възложител „Пастир“ – ЕООД, ЕИК
201216323, управлявано от Кирил Крумов Петров,
със седалище и адрес на управление гр. Кресна,
ул. Крива ливада 6, се одобри ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за обект: „Външно водоснабдяване за УПИ
№ 000145, м. Ливадите, з-ще с. Сливница, отре-
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ден за животновъдна ферма с капацитет 500 бр.
овце“. Трасето на външния водопровод ще преминава подземно през следния поземлен имот:
ПИ № 000497 – полски път на община Кресна.
5. На възложител „МИХ – 2000“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Банско,
ул. Драма 23, управлявано от Михаил Димитров
Джупаров, се одобри ПП – парцеларен план за
техническа структура „преместване чрез съоръжение“ над съществуващ „канал – ПИ 000046“
и ПИ № 021012 „пасище – мера“, собственост
на община Кресна, намиращи се в м. Калището,
з-ще с. Д. Градешница.
6. На възложител „МИХ – 2000“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Банско, ул. Драма
23, управлявано от Михаил Димитров Джупаров,
се одобри ПП-Пп, осигуряващ електропреносната
връзка до съществуващ ВЕЛ 20 kV – подземно
трасе от границите на имота до ВЕЛ. Пп е за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж:
„Закрита разпределителна уредба (ЗРУ) подземно
ел. захранване 20 kV с присъединяване към ВЕЛ
„Мрамор“ чрез ЖР, преминаващ през следните
поземлени имоти: а) ПИ № 010009 – „нива“,
м. Калището, землище с. Д. Градешница, собст веност на „МИ Х – 20 0 0“ – ЕООД; б) ПИ
№ 000254 – „полски път“ на община Кресна; в)
ПИ № 000258 – „полски път“ на община Кресна;
г) ПИ № 021012 – „пасище, мера“ м. Калището, землище с. Д. Градешница на община Кресна; д) ПИ
№ 000046 – „поливен канал“ на община Кресна;
е) ПИ № 021010 – „нива“, м. Калището, землище
с. Д. Градешница; ж) ПИ № 021011 – „нива“, м.
Калището, землище с. Д. Градешница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
3558

Председател: М. Божинова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 77
от 15 март 2011 г.
На основание чл. § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с протокол
от 5.10.2009 г., протокол от 22.12.2010 г. на комисията по чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от
10.03.2011 г. одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за местност Каваклия
в землището на гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
3582

Областен управител: Л. Анчев
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ОБЩИНА „РОДОПИ“ – ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 333
от 1 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 2 ЗУТ
и Решение № 6 по протокол № 1 от 27.01.2011 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Лясковец одобрявам
частично изменение на действащия подробен
устройствен план – план за регулация в обхват
кв. № 45 и кв. № 54, гр. Лясковец, с което:
Премахва се предвидена нереализирана улица
с о.т. 177 – 220, кв. № 45 и 54 се обединяват в
един нов общ квартал 54.
Обособява се нов самостоятелен урегулиран
поземлен имот ХХ-1632.
Променя се отреждането на урегулираните
поземлени имоти, както следва:
І-1638 става ХХІ-1638;
ІІ-1637 става ХХІІ-1637;
ІІІ-1639 става ХХІІІ-1639;
ІV-1660 става ХХІV-1660;
V-1640 става ХХV-1640;
VІ-1641 става ХХVІ-1641;
ХІ-1642 става ХХVІІ-1642;
VІІІ-1643 става ХХVІІІ-1643;
ІХ-1644 става ХХІХ-1644;
Х-1645 става ХХХ-1645;
ХII-1636 става ХХХІ-1636;
ХІІІ-1633 става ХХХІІ-1633;
ХІV-1634 става ХХХІІІ-1634;
ХV-1635 става ХХХІV-1635.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Велико Търново, чрез кмета на Община
Лясковец.

ЗАПОВЕД № 185
от 16 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 130 ЗУТ във
връзка с чл. 28 ППЗОЗЗ, Решение № КЗ-21 от
30.10.1974 г. и № КЗ-6 от 21.04.1986 г. на Комисията за земята при Министерския съвет и имоти
№ 033293 и № 033294, представляващи земеделска
земя за процедура промяна предназначението в
землището на с. Ягодово, местност Долни лозя,
писмо изх. № 47-22-ПСК-1622 от 07.12.2007 г.
на Министерството на здравеопазването на
РБ, съгласувана с РИОСВ – Пловдив, с писмо
№ 3715 от 22.08.2007 г., Решение № 12, взето
с протокол № 3/2010 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив, както и 19 възражения, разгледани в протокол № 3 от 14.03.2011 г., решение
№ 2 на ЕСУТ, които обсъдих и намерих същите
за неоснователни, установих, че са налице условията за одобряване на проекта за ПУП – ПРЗ,
поради което нареждам:
Одобрявам ПУП – ПРЗ на имот № 000632,
представляващ застроена земеделска земя с
променено предназначение с Решение № КЗ-21
от 30.10.1974 г. и № КЗ-6 от 21.04.1986 г. на Комисията за земята при Министерския съвет и
имоти № 033293 и № 033294, местност Долни лозя,
землище с. Ягодово, представляващи земеделска
земя за процедура промяна предназначението
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
образува се УПИ: 632,293,294 – производствена
ремонтна база – производство на асфалтови и бетонови смеси и изделия, ТСИ с водно оросяване,
дърводелски и железарски цех, бензиностанция,
ГСМ и авторемонтни работилници, за разширение
на полски път по червени, сини линии, надписи
със син цвят и корекции със зелено;
определя се начин на застрояване на сгради
с Н – до 18 м;
за ново строителство – свободно разположени
в зона по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с
черно и корекции със зелено;
за съществуващо строителство – по плътен
черен пунктир;
свързано – по плътна червена линия на север
съгласно нот. заверено споразумение рег. № 2523 от
14.12.2009 г. между собствениците на двата имота;
определя се устройствена зона „Пч“;
съгласува се трасе за външно електроснабдяване и водоснабдяване – съществуващо.
Съгласно писмо изх. № 47-22-ПСК-1622 от
07.12.2007 г. на Министерството на здравеопазването на Република България теренът да се съгласува с попадащите обекти в 1000-метровата ХЗЗ
и да се спази условието в писмото: асфалтосмесителната инсталация и трошачно-сортировъчната
инсталация с водно оросяване да се монтират в
северния сектор на имот № 000271 – стар, който
съответства на част от имот № 000632, при условие
че обектът не отделя вредности над граничните
стойности за показателите въглеводороди и прах
в атмосферния въздух и шум за жилищните територии и зони.
Заповедта се съобщава на всички заинтересовани страни, които могат да я обжалват в 14-дневен
срок пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“ – Пловдив.
Кмет: Й. Шишков
3678

3559

Кмет: Ив. Гецова

ОБЩИНА ПИРДОП
РЕШЕНИЕ № 5
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пирдоп,
одобрява подробен устройствен план (план за
регулация и застрояване) на поземлени имоти с №
000292, 000294 и 003048, обединени в поземлен
имот с № 000292, с предназначение „за закриване и рекултивация на общинско депо за битови
отпадъци“ в местност Сулюманица в землището
на гр. Пирдоп, община Пирдоп, при обособена
устройствена зона за рекултивация – озеленяване
(Оз), с показатели: минимална площ за озеленяване – 85%; коефициент на интензивност – 1,0;
височина 7 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Пирдоп пред Административния съд – Софийска област.
3585

Председател: П. Цомпова
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 889
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява
ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на обект „Жилищна сграда“ в ПИ
№ 010030, м-ст Кайлията, землището на с. Мезек.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графична и текстова част.
Председател: Т. Коларова
3584

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1184
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
Одо б р я в а п од р о б ен
ус т р о й с т в ен п л а н
(ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе на
техническата инфраструктура – реконструкция
на напорен водопровод за водоснабдяване на
гр. Свищов с трасе от помпена станция „Стара“,
с. Вардим, изградена в поземлен имот (ПИ)
№ 000281 до преходен водоем V=4000 м 3, изграден
в поземлен имот (ПИ) № 10118.0.393 по КВС на
с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов, с
трасе в поземлени имоти: ПИ № 10118.0.1 – публична общинска собственост, по КВС на землището на с. Вардим, ЕКАТТЕ 10118, в уличната
регулация на улица с ОК 186 – ОК 187 по действащия регулационен план на с. Вардим, ПИ
№ 10118.0.59 и ПИ № 10118.0.60 – всички държавна публична собственост, ПИ № 10118.0.62, ПИ
№ 10118.0.281, ПИ № 10118.0.282, ПИ № 10118.0.326,
ПИ № 10118.0.330, ПИ № 10118.0.337, ПИ
№ 10118.0.338, ПИ № 10118.0.340, ПИ № 10118.0.393,
П И № 10118.0.395, П И № 10118.0.398, П И
№ 10118.0.705 и ПИ № 10118.146.3 – всички общинска публична собственост, ПИ № 10118.0.172
и ПИ № 10118.0.324 – всички държавна частна
собственост, по КВС на землището на с. Вардим,
с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 4 и чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател: М. Манолов
3560

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 561
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Стражица,
реши:
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1. Да се открие процедура за приватизация
на обособена част от бивша производствена база
(извън регулация), представляваща:
1.1. поземлен имот № 69633.401.10 в землището
на гр. Стражица с построените в него производствени сгради и съоръжения;
1.2. поземлен имот № 69633.401.9 в землището
на гр. Стражица с построения в него трафопост;
1.3. поземлен имот № 69633.401.12 в землището
на гр. Стражица с построения в него трафопост;
1.4. открит склад, построен в поземлен имот
№ 69633.401.8 в землището на гр. Стражица.
2. Да се спрат всякакъв вид разпоредителни
сделки с имота.
3. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ в 14,30 ч. в сградата на Община Стражица,
залата на ет. 3, за продажба на обособена част
от бивша производствена база (извън регулация),
описана в т. 1.
В случай че срокът изтича в неприсъствен ден,
търгът ще се проведе на следващия присъствен ден.
4. Имотът се обявява с начална тръжна цена
217 084,20 лв. с ДДС, определена от лицензиран
оценител.
5. Стъпка за наддаване – 4000 лв.
6. Депозит за участие в размер 45 000 лв. се
внася по сметка на Община Стражица, IBAN:
BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF при
Банка „ДСК“ – АД, гр. Стражица, с краен срок
за внасяне на депозита – до 18-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“ на решението.
7. Тръжната документация с цена 120 лв. с ДДС
се закупува от сектор „Общинска собственост“
при Община Стражица в срок до 18-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ и се плаща
в брой в касата на Информационния център.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 19-ия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ до 16 ч. в Информационния
център на Община Стражица.
9. Срок за извършване на оглед на обекта – от 9
до 12 ч. до 18-ия ден от обнародването в „Държавен
вестник“ всеки работен ден след предоставяне
на документ за закупена тръжна документация.
10. Упълномощава кмета на общината да назначи комисия за провеждане на търга, да определи
спечелилия участник и да сключи договора за
продажба. При несключване на договор за приватизация по вина на спечелилия търга да вземе
решение въз основа на протокола на тръжната
комисия за даване на нов срок за сключване на
договор с класирания на второ място участник.
11. Цената на обекта да се изплати при сключване на договора за продажба по посочената
сметка на общината.
12. Утвърждава тръжна документация, съдържаща обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател: К. Петрова
3497
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ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 3-40
от 21 февруари 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. Суворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 073011, м.
Край село, землище с. Николаевка. За поземлен
имот № 073011 се определя предназначение „Фотоволтаична централа“ при следните показатели
на застрояване за имота:
плътност на застрояване (Пзастр.) – 40 – 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,0 – 2,5;
озеленяване – 20 – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
3561

Председател: Д. Йорданов

РЕШЕНИЕ № 3-42
от 21 февруари 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. Суворово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 061016, м. Асфалтова база, землище с. Калиманци. За поземлен имот № 061016 се определя
предназначение „Ателие за творческа дейност“
при следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,2;
озеленяване – 40 %;
начин на застрояване – свободно (е), или
свързано с два съседни имота (д).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово
пред Административния съд – Варна.
3562

Председател: Д. Йорданов

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 479
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № V, протокол № 5 от 17.12.2010 г. на Общинския експертен
съвет – с. Лесичово, и след станалите разисквания
Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
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Одобрява П У П – ПРЗ за поземлен имот
№ 364012, местност Жълъда, землище с. Лесичово, като за него се обособява УПИ № 12 – за
жилищна зона с преобладаващо застрояване с
малка височина съгласно представения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
3498

Председател: Кр. Пунтев

РЕШЕНИЕ № 480
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № ІІІ, протокол № 5 от 17.12.2010 г. на Общинския експертен
съвет – с. Лесичово, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ за поземлен имот
№ 488052, местност Долна Слатина, землище
с. Лесичово, като за него обособява УПИ І 52 – за
логистичен център съгласно представения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
3499

Председател: Кр. Пунтев

РЕШЕНИЕ № 481
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № I, протокол № 5 от 17.12.2010 г. на Общинския експертен
съвет – с. Лесичово, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за утвърждаване на
площадка и за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди за поземлени имоти № 000824 и 000827, местност Леспец,
землище с. Калугерово, като за тях се обособяват
УПИ I 824 – за фотоволтаични системи, и УПИ
II 827 – за фотоволтаични системи, съгласно
представения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
3500

Председател: Кр. Пунтев

РЕШЕНИЕ № 482
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № VІ, протокол № 5 от 17.12.2010 г. на Общинския експертен
съвет – с. Лесичово, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
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Одобрява ПУП – ПРЗ за утвърждаване на площадка и промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди за поземлен имот
№ 601035, местност Лъката, землище с. Лесичово,
като за него се обособява УПИ І 35 – за жилищно строителство съгласно представения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател: Кр. Пунтев
3501
43. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и
решение на академичния съвет обявява конкурси
за редовни докторанти по теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура) в следните направления: 1. за нуждите на сектор „Хокей
на трева“ към катедра „Футбол и тенис“ с тема
„Методика за усъвършенстване на технико-тактическа подготовка на перспективни 14- – 18-годишни състезатели по хокей на трева“ – един; 2.
волейбол за нуждите на сектор „Волейбол“ към
катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи по конкурсите
се подават в общата канцелария на НСА „Васил
Левски“, Студентски град, ет. 1.
3621
73. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за доцент по
05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства
за нуждите на изследователска група „Старо
изкуство“ със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, тел. 02 944 24 14.
3569
93. – Институтът за икономически изслед
вания при БАН – София, обявява конкурс за
професори по икономика за специалностите:
икономика и управление (индустрия) – двама
за секция „Икономика на фирмата“; за народно стопанство (вкл. регионална икономика и
история на народното стопанство) – трима – за
секция „Макроикономика“ – двама, за секция
„Регионална и секторна икономика“ – един; за
„Световно стопанство и МИО“ – един за секция
„Международна икономика“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Аксаков 3.
3581
266. – Националният център по опазване на
общественото здраве (НЦООЗ) към МЗ – София,
обявява конкурс за доцент по 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията по професионално направление
„Медицина“ за нуждите на секция „Промоция на
здраве и профилактика на болестите“ със срок
за подаване на документи 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван
Гешов 15, НЦООЗ, ет. 4, деловодство: справки – на
тел. 02 80-56-420, 02 80-56-286.
3491
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12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 2 микрорайон, заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: бул. Царица Йоанна,
бул. Добринова скала, ул. Проф. Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
3409
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж. к. Люлин – 3 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Царица Йоана, бул. Добринова скала,
ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
3410
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 4 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Люлин“.
3411
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж. к. Люлин – 5 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала и бул. Панчо Владигеров. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
3412
16. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж. к. Люлин – 6 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура
в граници: бул. Индира Ганди, бул. Добринова
скала, бул. Джавахарлал Неру и бул. Панчо Владигеров без квартали 13, 14, 15 и 17. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
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на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
3413
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 7 микрорайон, заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: бул. Индира Ганди,
бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру и
бул. Царица Йоанна. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Люлин“.
3414
18. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 8 микрорайон, заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен Николов
и ул. Крим. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
3425
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж. к. Люлин – 9 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна,
ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим без кв. 31г. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
3426
20. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж. к. Люлин – 10 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна,
бул. Добринова скала и ул. Ген. Владимир Денчев.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Люлин“.
3427
60. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс „Борово“ в граници: бул.
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България, бул. Тодор Каблешков, бул. Стефан
Тошев и бул. Гоце Делчев, който е изложен в
район „Красно село“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Красно село“.
3428
58. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „Бъкстон – Север“
в граници: бул. Братя Бъкстон, бул. Цар Борис
ІІІ, бул. Тодор Каблешков, който е изложен в
район „Красно село“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Красно село“.
3429
59. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
рег улаци я и реж им на заст рояване за преструктуриране на жилищен комплекс „Красно
село – Плавателен канал – Север“, в граници
бул. Гоце Делчев, бул. Стефан Тошев, бул. Тодор
Каблешков и бул. Цар Борис III, който е изложен
в район „Красно село“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Красно село“.
3430
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 1 микрорайон, заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: бул. Сливница, бул.
Добринова скала, ул. Проф. Александър Станишев
и бул. Панчо Владигеров без УПИ II, IV, V, VI и
VII от кв. 73. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
3431
45. – Столичната община, район „Нови Ис
кър“, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 1.2 от 09.02.2011 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети
помощен план и план на новообразуваните имоти
в територията по § 4 за землището на гр. Нови
Искър – кв. Гниляне (ЕК АТТЕ 00357), район
„Нови Искър“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите могат да подадат писмени
възражения по плановете и придружаващата ги
документация в деловодството на район „Нови
Искър“ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3386
12. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план, за линеен обект на техническата инфраструктура – водопровод за питейно-битови нужди
за депо за неопасни отпадъци от общини Ботев
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град, Правец и Етрополе. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация.
3469
76. – Община гр. Генера л Тошево, отдел
„АСНКР“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява,
че е изработен ПУП – парцеларен план, за обект
„Малка ветрова електроцентрала в ПИ 009055
и 009058 в землището на с. Сърнино, община
Генерал Тошево“, подобект „Кабелно присъединяване към ел. мрежа Ср.Н“, част – геодезия, на
„Борко“ – ЕООД.
3563
159. – Община Лом на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол № 5, т. 3 от
21.10.2010 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията – Лом, е приет проект за попълване на кадастрален план и план за
регулация на с. Ковачица, община Лом, област
Монтана, който се намира в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за попълване
на кадастрален план и план за регулация на с.
Ковачица до общинската администрация.
3502
3. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Трасе за В и К захранване на част от имоти“,
по ПНИ за зона местността Мамулица, землище
Момчилград, област Кърджали, с възложител
Васко Атанасов Чолаков. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 23.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3583
5. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Подземен
електропровод 20 kV“, който преминава през
имоти 000026, 000029, 000032, 000033 и 000034 в
землището на с. Каменово, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3387
6. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
ел. провод и водопровод за ПИ 10003 на обект:
„Пункт за пътна помощ“, землище с. Габарево,
община Павел баня, област Стара Загора. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
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на община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3586
11. – Община Перник, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване на ПИ 1775, ПИ 1776, ПИ
1777, ПИ 1778, ПИ 1759, ПИ 1774, ПИ 1775, ПИ
1905, ПИ 1773, ПИ 1772, ПИ 1771, ПИ 1769, ПИ
1962, ПИ 1760, ПИ 1761, ПИ 1905, ПИ 4998, ПИ
4992 в кв. 126, 127 и 120 по плана на с. Рударци,
община Перник, който се намира в сградата
на общинската администрация, Перник, ет. 12,
стая 6. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3503
9. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: канализация на кв. Гипсово, гр. Раднево,
в землището на гр. Раднево, община Раднево,
област Стара Загора, през имоти с идентификатори 61460.215.210, 61460.215.218, 61460.215.202,
61460.253.101, 61460.300.8, 61460.508.533, 61460.507.526,
61460.507.527, 61460.507.522, по одобрена кадастрална карта. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Раднево.
3587
10. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен
план за обект: канализация на кв. Гипсово, гр.
Раднево, подобект: „Канализационна помпена
станция и напорна канализация“, в землището
на гр. Раднево, община Раднево, област Стара
Загора, през имоти с идентификатори 61460.212.52,
61460.212.60, 61460.212.61, 61460.214.71, 61460.215.200,
614 6 0 . 21 5. 2 01, 614 6 0 . 21 5. 2 0 4 , 614 6 0 . 21 5. 2 0 2 ,
61460.215.218, 61460.253.101, 61460.507.527 по одобрена кадастрална карта. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
3588
13. – Община гр. Рила, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за „Кабел 20 kV от трафопост тип КТП
20/0.4 kV в ПИ № 016109, м. Чифлико, на з-ще
на с. Смочево, до ЖР стълб в ПИ № 016107, м.
Чифлико, по КВС на з-ще с. Смочево, община Рила,
за обект „Фотоволтаична система“, внесен с вх.
№ УС-01-04-3 от 14.01.2011 г. с възложител „ВИИВ
енерджи“ – ООД. Трасето на електропровод 20 kV
е с дължина 62,56 м и започва от съществуващ
ЖР стълб, намиращ се в ПИ № 016107, минава
през ПИ № 016158 – полски път на община Рила,
и стига до трафопост тип КТП 20/0.4 kV, който ще
се изгради в ПИ № 016109. Проектът на подробен
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устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
„Кабел 20 kV от трафопост тип КТП 20/0.4 kV
в ПИ № 016109 до ЖР стълб в ПИ № 016107“
се намира в отдел „УТСК“ при Община Рила
и всички заинтересувани лица могат да се запознаят със съдържанието. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация на
Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1.
3564
4. – Община гр. Рила, област Кюстендил, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
обект: „Външно електрозахранване на крайпътен
семеен хотел м. Дяволски води, в поземлен имот с
идентификационен № 55539.100.326 по кадастралната карта на землището на с. Пастра, община Рила,
одобрена със Заповед № РД-18-72 от 8.10.2009 г.,
внесен с вх. № УС-01-04-4 от 28.01.2011 г., с възложител ЕТ „Зорка Андонова – Водопада“. Трасето
на електропровод 220 – 380 V е с обща дължина
59 м и преминава в сервитута на път III клас от
републиканска пътна мрежа Рила – Рилски манастир и през поземлен имот с идентификационен
№ 55539.100.326. Проектът на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на крайпътен семеен хотел
м. Дяволски води, се намира в отдел „УТСК“ при
Община Рила и всички заинтересувани лица могат
да се запознаят със съдържанието. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация на
Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане 1.
3565
4. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че с решение по т. 4 от
протокол № I от 10.03.2011 г. на ЕСУТ на Община
Сопот е приет проект за ПУП – ПРЗ – схеми за
водоснабдяване и електрификация към него, за ПИ
087010, 087014 и 087037, м. Малкия друм, по КВС
на гр. Сопот относно промяна предназначението
на земята за производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, и парцеларен план (ПП) за
обект: трасе за кабелно захранване на средно
напрежение в обхват на ПИ № 83 и 89 – местни
пътища, от КВС на землище гр. Сопот. Изготвеният проект е изложен в стая 13 в сградата на
общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3149
42. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че с решение по т. 3 от
протокол № І от 10.03.2011 г. на ЕСУТ на Община
Сопот е приет проект за ПУП – план за регулация
и застрояване и план-схеми за водоснабдяване и
електрификация към него за ПИ 174013, м. Над
техникума, по КВС на гр. Сопот относно про-
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мяна предназначението на земята за жилищно
застрояване. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 13. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3150
54. – Община Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), за трасе за кабел 20 kV за
външно ел. захранване на „Птицеферма“ в имот
017032, м. Каба зурна, землището на с. Малина,
община Средец, област Бургас, собственост на
„Ети – 81“ – ЕООД, през имоти 000146 – общински полски път, 017028 – на Жельо Михалев
Костов, 017030 – на Мария Желязкова БлаговаГрозданова, и 017031 – на Диню Стоянов Арнаудов.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да се запознаят с проекта (който се намира в общината) и да направят
писмени възражения и искания по него.
3148
126. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: АМ „Марица“ (основно трасе и инженерни мрежи), за землищата на с. Поляново, с.
Преславец и гр. Харманли. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТУ и
С“ на Община Харманли и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3470
4. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 6 от
протокол № 5 от 8.02.2011 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на кв.
655, кв. 656 и кв. 657, Хасково. Изменението засяга
регулацията по ул. Пещера, ул. Белоградчик, част
от бул. Освобождение и ул. Берковица, имотите
в кв. 656 и урегулирани поземлени имоти, граничещи с ул. Белоградчик. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може да бъде
разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3471
5. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Автомагистрала „Марица“ от км 5+000 до км
72+960 (основно трасе и инженерни мрежи) за
землищата на с. Узунджово и с. Александрово.
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Проектът се намира в дирекция „Устройство на
територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І, стая
18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на подробен устройствен план до общинската
администрация.
3566
47. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация и план за
регулация и застрояване за част от кв. 647 и част
от кв. 648 по плана за регулация на гр. Шумен,
който е изложен в стая 340 в сградата на Община
Шумен, бул. Славянски 17. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до дирекция „Устройство на териториите“ при
Община Шумен.
3567
11. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на ел.провод 20 kV за поземлени имоти
№ 052001 и 052003 през поземлени имоти № 050001,
000083, 000128, 000087 и 000091 по КВС на з-ще
с. Крумово. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните
лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3389
44. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на кабелна линия 20 kV за
поземлен имот № 014022 от ЖР на съществуващ
елпровод ВЛ 20 kV извод „Веселиново“ от п/я
„Ямбол“ през поземлени имоти № 000177, 000176,
000104, 000203, 000185, 000105, 000181, 000204 и
000184 по КВС на землище с. Веселиново, община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
3472
1. – Община Венец, област Шумен, отдел „Устройство на територията“, на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Кабели средно напрежение за Ветропарк
„Габрица“, попадащи в землищата на с. Габрица,
с. Дренци и с. Капитан Петко, община Венец,
област Шумен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3568

С ЪД И Л И Щ А
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през май 2011 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 2.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1120/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Стоянка Великова Петрова, Добрич,
ж.к. Христо Ботев 3, вх. А, ет. 5, ап. 14; Николай
Петров Маринов, Добрич, ж.к. Христо Ботев 3,
вх. А, ет. 5, ап. 14, срещу Община Балчик.
Второ гражданско отделение, 1173/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодорка Димитрова Иванова, Варна, ул.
Евксиноград 3; Росица Иванова Влахова, Варна,
ул. Гларус 6; Димитричка Иванова Димитрова,
Варна, ул. Гларус 6, срещу Диана Колева Стефанова, Варна, ул. Дрян 3, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1466/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
685/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Кооперация „Подгорие“, с. Коларово,
община Петрич; Тодор Георгиев Велков, едноличен
търговец с фирма ЕТ „Тодор Велков“, с. Беласица,
област Благоевград, срещу Мариана Трендафилова
Оракова, Петрич, ул. Доктор Колинс 6; Костадин
Христов Ораков, Петрич, ул. Доктор Колинс 6.
Второ гражданско отделение, 1482/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Маргарита Стойнова Велева, Карнобат,
ул. Чавдар войвода 4; Султанка Стойнова Велева,
Карнобат, ул. Чавдар войвода 4, срещу Марийка
Велева Иванова чрез адвокат Петър Савов Начков,
Сливен, ул. Георги Сава Раковски 1, ет. 1, офис
1; Йовчо Желев Желев, Карнобат, бул. Девети
септември, бл. 40, вх. 2, ет. 8; Валентина Стоянова Желева, Карнобат, бул. Девети септември,
бл. 40, вх. 2, ет. 8; Велю Стойнов Динев, с. Желю
войвода, община Сливен.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 996/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1445/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Илко Димитров Илиев чрез адвокат Паскал
Гонов със съдебен адрес Варна, бул. Сливница
98, вх. 2, ет. 1, ап. 1, срещу Божидар Димитров
Петров чрез адвокат Петър Станев, Варна, ул.
Александър Дякович 45, офис 35.
Трето гражданско отделение, 1176/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена
от Пламен Илиев Пенев, Габрово ул. Прохлада
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5, ет. 1, ап. 3, срещу Лъчезар Атанасов Атанасов,
Габрово ул. Христо Смирненски 2, вх. В, ет. 3,
ап. 6.
Трето гражданско отделение, 1201/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
201/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Райфайзенбанк“ – ЕАД, София, ул.
Н. В. Гогол 18 – 20, срещу Доротея Симеонова
Стоянова чрез адвокат Йонка Цонева, София,
ул. П. Парчевич 2, ап. 1; Симеон Георгиев Стоянов чрез адвокат Йонка Цонева, София, ул. П.
Парчевич 2, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 1308/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
415/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Портови Флот 99“ – ЕООД, София, Индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34, ет. 1, срещу
Кръстю Тодоров Нанев чрез адвокат Бранимир
Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1464/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
511/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Димитър Георгиев Андреев, чрез адвокат
Милена Хинкова, Русе, ул. Кледница 5, ет. 1,
срещу „Оргахим“ – АД, Русе, ул. Трети март 21.
Трето гражданско отделение, 1512/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2010 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от Дияна Живкова
Колева-Стефанска, Велико Търново, ул. Никола
Габровски 8, срещу Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството
на правосъдието, представлявано от министъра,
София, ул. Славянска 1.
НА 3.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 774/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10926/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Ценов Дамянов, София, кв.
Ботунец 1, бл. 16, вх. А, ап. 3; Теменужка Златкова
Иванова, София, кв. Ботунец 1, бл. 16, вх. А, ап. 3,
срещу „Кремиковци“ – АД, София, Столична
община, кв. Ботунец; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 1036/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1205/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Павлин Иванов Гръбчев чрез адвокат
Василка Станчева Христова-Блескова, Етрополе,
площад Георги Димитров 2, ет. 1, стая 103; Мирела Иванова Гръбчева чрез адвокат Василка
Станчева Христова-Блескова, Етрополе, площад
Георги Димитров 2, ет. 1, стая 103; Дошка Павлова Караганева чрез адвокат Василка Станчева
Христова-Блескова, Етрополе, площад Георги
Димитров 2, ет. 1, стая 103; Никола Григоров
Гръбчев чрез адвокат Василка Станчева ХристоваБлескова, Етрополе, площад Георги Димитров 2,
ет. 1, стая 103; Дошка Григорова Цикалова чрез
адвокат Василка Станчева Христова-Блескова,
Етрополе, площад Георги Димитров 2, ет. 1, стая
103; Жанета Константинова Манова чрез адвокат
Василка Станчева Христова-Блескова, Етрополе,
площад Георги Димитров 2, ет. 1, стая 103; Атанас
Константинов Трендафилов чрез адвокат Василка
Станчева Христова-Блескова, Етрополе, площад
Георги Димитров 2, ет. 1, стая 103; Никола Ма-
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ринов Иванов чрез адвокат Василка Станчева
Христова-Блескова, Етрополе, площад Георги
Димитров 2, ет. 1, стая 103; Мирослав Иванов
Донов чрез адвокат Василка Станчева ХристоваБлескова, Етрополе, площад Георги Димитров 2,
ет. 1, стая 103; Ралица Иванова Донова-Петрова
чрез адвокат Василка Станчева Христова-Блескова, Етрополе, площад Георги Димитров 2, ет. 1,
стая 103; Антоанета Симеонова Гръбчева чрез
адвокат Василка Станчева Христова-Блескова,
Етрополе, площад Георги Димитров 2, ет. 1, стая
103, срещу Надка Антова Траянова, София, ж.к.
Лозенец, ул. Кричим, бл. 23, ет. 1, ап. 3; Валентина
Ангелова Траянова-Декова, София, ж.к. Лозенец,
ул. Кричим 23, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 1056/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3220/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Боряна Илиева Папазова чрез адвокат
Стойко Димитров Съботанов, Пловдив, площад
Съединение 3, ет. 4, офис 405; Костадин Илиев
Иванов чрез адвокат Стойко Димитров Съботанов, Пловдив, площад Съединение 3, ет. 4, офис
405, срещу Николай Илиев Папазов чрез адвокат
Иван Добрев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48,
ет. 1, офис 106.
Второ гражданско отделение, 1161/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Добри Василев Беливанов, Хасково, ул.
Стара планина 17, срещу Община Димитровград,
бул. Г. Раковски 15.
Второ гражданско отделение, 1291/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
706/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
срещу Зорка Георгиева Кожухарова, Петрич, ул.
Васил Левски 4; Министерството на физическото
възпитание и спорта, София, бул. Васил Левски
75; Надежда Георгиева Трендафилова, Петрич, ул.
Васил Левски 4; Снежана Георгиева, Петрич, ул.
Васил Левски 75; Гуца Стоянова Богоева, Петрич,
ул. Рокфелер 34; Илиан Илиев Кушилов, Петрич,
ул. Рокфелер 34; Адриана Илиева Кушлова, Петрич, ул. Рокфелер 34; Моника Иванова Рупанова,
Петрич, ул. Екзарх Йосиф 28.
Второ гражданско отделение, 1471/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
492/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от София Георгиева Георгиева, с. Сланотрън,
област Видин, ул. Първа 76, срещу Емил Крумов
Ванков, Видин, ж.к. Вида, бл. 14, вх. 3, ап. 156;
Искра Иванова Ванкова, Видин, ж.к. Вида, бл. 14,
вх. 3, ап. 156; Данка Илиева Гъркова, Видин, ж.к.
Крум Бъчваров, бл. 19, вх. В, ап. 67; Александър
Атанасов Гърков, Видин, ж.к. Крум Бъчваров,
бл. 19, вх. В, ап. 67; Йорданка Иванова Георгиева, с. Сланотрън, област Видин; Емил Несторов
Георгиев, с. Сланотрън, област Видин; Зиновия
Крумова Динева, София, ж.к. Дружба 1, бл. 49,
вх. 1, ет. 2, ап. 8; Румяна Бойкова Георгиева, София, ж.к. Люлин 436, ет. 14, ап. 95; Община Видин.
Второ гражданско отделение, 40/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ваня Трайкова Михалкова, с. Локорско, област София, ул. Поп Стоил Петков
4, срещу Общинската служба земеделие – Нови
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Искър, София, ж.к. Надежда ІІІ, бл. 328, вх. Б,
ап. 106; Столична община – район „Нови Искър“,
Искърско дефиле 123; Регионална дирекция по
горите, София, ул. Аксаков 14; Държавно горско
стопанство, ул. София, ул. Аксаков 14, ет. 4.
Второ гражданско отделение, 89/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7319/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Коста Стоянов Шехиров, София,
ж.к. Павлово, ул. Купените 9, срещу областния
управител, София, ул. Алабин 22.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1242/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9078/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ва лентина Стоянова А лексова,
София, бул. Александър Стамболийски 24; Петър Славчев Алексов, София, бул. Александър
Стамболийски 24, срещу „Ф – Тур“ – ООД, чрез
адвокат Мария Бояджиева, съд. адрес София, ул.
Голо бърдо 17, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1250/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – АД, Смолян,
бул. България 2, срещу Георги Костадинов Солаков чрез адвокат Татяна Михайлова, Смолян,
бул. България 3, хотел „Смолян“, офис 103.
Трето гражданско отделение, 1281/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
79/2010 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Христо Христов Иванов чрез адвокат
Румен Кьосев, Попово, ул. Просветна 1; Юсмен
Амишев Юсменов чрез адвокат Полина Ненова,
Попово, ул. Кирил и Методий 5.
Трето гражданско отделение, 1369/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
405/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от държавата, представлявана от министъра на финансите чрез юрк. Мариана Петрова Стаматова, съд. адрес Пловдив, ул. Скопие
106 – ТД на НАП, срещу Никола Тодоров Аврамов,
Пловдив, бул. Шести септември 87, ет. 5, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 811/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5235/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Алфред Моис Натан чрез адвокат
Меркадо Моис Натан, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 32; Таня Вълчева Натан със съдебен
адрес, София ул. Алабин 50 – адвокат Георги
Бешков и адвокат Стоянка Бешкова.
Четвърто гражданско отделение, 1207/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
101/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Даниел Рачев Дечев със съдебен адрес София,
ул. Алабин 36, ет. 1, адвокат Ирен Савова; Димитър Петров Николов със съдебен адрес София, ул.
Алабин 36, ет. 1, адвокат Ирен Савова; Мариела
Любчева Дечева със съдебен адрес София, ул.
Алабин 36, ет. 1, адвокат Ирен Савова; Мария
Къйчева Николова със съдебен адрес София, ул.
Алабин 36, ет. 1, адвокат Ирен Савова, срещу Ка-
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лоян Илиев Мухтанов чрез пълномощник Румяна
Рачева Мухтанова чрез адвокат Никола Костов
Букуров, Русе, ул. Александровска 63.
Четвърто гражданско отделение, 1231/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7336/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Централното управление на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС),
София, бул. Пенчо Славейков 15А, срещу Петранка Петкова Събева чрез пълномощник Марияна
Стоянова, Варна, бул. Владислав Варненчик 55,
ет. 4, офис 17.
Четвърто гражданско отделение, 1265/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
136/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Цанчо Борисов Петров,
Велико Търново, ул. Иван Вазов 42, срещу Огнян
Димитров Цанев, Велико Търново, ул. Поборническа 80.
Четвърто гражданско отделение, 1300/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2035/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Меглена Юлиянова Димитрова чрез
адвокат Свилена Николова, Варна, ул. Александър Константинов 11, срещу Димитър Георгиев
Димитров чрез адвокат Милена Нинова, Варна,
ул. Солун 15.
Четвърто гражданско отделение, 1332/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
64/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Александър Аргиров Манасиев, Благоевград, ул. Григор Пърличев 4; Кирил Аргиров
Манасиев, Благоевград, ул. Григор Пърличев 4,
срещу Светлана Димитрова Сотирова, Благоевград, ул. Хилендар 4.
НА 4.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 804/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7868/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Адрес недвижими имоти“ – АД,
чрез изпълнителния директор Цветелина Тасева,
София, бул. България 1, срещу Миглена Валентинова Делчева чрез адвокат Д. Елдърова, Пловдив,
ул. Стефан Веркович 3, ет. 4, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 984/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
53/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Атанас Димитров Караколев чрез адвокат Николай Конарев, съдебен адрес Сливен,
ул. Г. С. Раковски 19, ет. 3, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1198/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Васил Щерев Щерев, Бургас, к/с Изгрев, бл. 48,
вх. 2, ет. 1, срещу Лиляна Димитрова Стойкова,
с. Церковски, община Карнобат, област Бургас;
Росен Стойков Стойков, с. Церковски, община
Карнобат, област Бургас; Стойко Динев Стойков,
с. Церковски, община Карнобат, област Бургас.
Трето гражданско отделение, 1300/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6/2010 по описа на Камарата на частните съдебни
изпълнители, подадена от ЧСИ Ясен Йорданов
Бойчев, Шумен, ул. Съединение 109, ет. 2, офис 7,
срещу Дисциплинарната комисия при Камарата
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на частните съдебни изпълнители, София, ул.
Пиротска 7, ет. 4; Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 255/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
763/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Ивайло Илков Лазаров, Велико Търново, ул. Яворов 20, ет. 1, срещу „Тримекс“ – ООД,
Велико Търново, ул. Бяла Бона 1-Б.
Четвърто гражданско отделение, 1531/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2327/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Слави Йозов Гърков чрез адвокат
Нели Арабаджиева, София, ул. Цар Асен 5, срещу
„Технострой“ – АД, чрез адвокат Антония Максимова Максимова, София, ул. Хаджи Димитър
19А, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1974/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
690/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от ИСЗ „Образцов чифлик“, Русе, чрез адвокат
Павлина Иванова, съдебен адрес Русе, ул. Хан
Аспарух 31, ет. 2; Петър Атанасов Петров, Русе,
ул. Захари Стоянов 36, вх. 5, ет. 8.
Четвърто гражданско отделение, 946/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
294/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Диана Ангелова Станкова с фирма
ЕТ „ИППМП д-р Диана Ангелова Станкова“ чрез
адвокат Васил Бенчев, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39, срещу Ивелин Емилов Недялков,
Казанлък, ул. Тулово 5; Снежана Йорданова Недялкова, Казанлък, ул. Тулово 5.
Четвърто гражданско отделение, 1061/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Недко Григоров Вегенов чрез адвокат Иван
Михайлов, Стара Загора, хотел „Верея“, офис
201, срещу Красимир Първанов Заков, с. Телиш,
област Плевен.
Четвърто гражданско отделение, 1919/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2010 по описа на Ок ръжен съд Ямбол,
подадена от „Палфингер Продукционстехник
България“ – ЕООД, чрез адвокат Гочо Димов,
Ямбол, Цар Освободител 5А, срещу Георги Желязков Демирев чрез адвокат Виолина Иванова
Кавалджиева, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, кантора
307 – съдебен адрес.
НА 5.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 345/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
695/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „В и К“ – ООД (в ликвидация), чрез
адвокат Пешева, Кюстендил, ул. Цар Освободител
15, срещу Стоян Борисов Конявски, Кюстендил,
кв. Запад, бл. 99, вх. Б, ет. 3, ап. 31.
Първо гражданско отделение, 409/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Шефки Садула Садула, Хасково, бул.
България 150, срещу Ася Горанова Бакалова,
Хасково, ул. Бяла Слатина 10; Гюнсум Сюлейман
Садула, с. Ченоочене, област Кърджали; Наум
Горанов Налбантов чрез адвокат Зарчев, Хасково,

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

бул. България 150, ет. 5, офис 501; Садет Дуран
Саид, Хасково, ул. Бяла Слатина 10; Феим Дуран
Садула, Хасково, ул. Бяла Слатина 8.
Първо гражданско отделение, 430/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2309/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Веселин Цаков Петров, София, ж.к.
Люлин, бл. 208, вх. В, ет. 4, у ап. 51; Екатерина
Рускова Тодорова, София, ж.к. Света Троица,
бл. 145-В, вх. Г, ет. 13, ап. 199, срещу Веселина
Георгиева Рускова, Карлово, ул. Ал. Стамболийски 5, ет. 2; Георги Русков Русков, Карлово ул.
Ал. Стамболийски 5, ет. 2; Георги Цоков Цаков,
Пловдив, ул. Райна Княгиня 5, вх. В, ет. 4, ап. 10;
Община Карлово, ул. Петко Събев 1.
Първо гражданско отделение, 439/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
994/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мария Атанасова Найденова, Разлог,
ул. Младост 9; Славчо Христов Найденов, Разлог,
ул. Младост 9, срещу Лидия Иванова Цицорина,
Разлог, ул. Изворите 75; Мария Атанасова Найденова, Разлог, ул. Предел 28; Райка Иванова
Андрова, Благоевград, ул. Иван Михайлов 61;
Тона Иванова Благоева, Благоевград, ж.к. Запад,
бл. 11, ап. 10; Христо Миладинов Найденов, Разлог, ул. Бяла река 12, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 449/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
831/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Любомир Коцев Лалковски чрез адвокат
Петров, Враца, ул. Лукашов 10; Пепи Коцев
Лалковски чрез адвокат Петров, Враца, ул. Лукашов 10, срещу „Агровин“ – ООД, чрез адвокат
Маркова, Монтана, ул. Любен Каравелов 1А,
ет. 2; държавата чрез министъра на земеделието
и храните, София, бул. Христо Ботев 55; Ииандър
Димитров Илиев чрез адвокат Маркова, Монтана,
ул. Любен Каравелов 1А, ет. 2; Областна дирекция
„Земеделие“ – Враца, ул. Христо Ботев 78, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1068/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
90/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Вера Илиева Бангеева, Разлог, ул.
Братя Каназиреви 31; Елена Илиева Вецова,
Разлог, ул. Братя Каназиреви 31; Щерю Илиев
Вецов, Разлог, ул. Александър Стамболийски 69,
срещу Ицко Валентинов Георгиев чрез адвокати Немчева и Евтимова, Благоевград ул. Тодор
Александров 47, ет. 3, офис 5; Николай Милошов
Минков, Разлог, ул. Марица 3.
Първо гражданско отделение, 1101/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
179/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Кирил Босилков Добрев, гр. Гоце
Делчев, ул. Охрид 22; Велика Николова Добрева,
гр. Гоце Делчев, ул. Охрид 22, срещу Хюсеин
Шерифов Мустафов, Петрич, ул. Кожух 43, вх. Б,
ет. 2, ап. 5.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 270/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
967/2009 по описа на 2 търг. отделение на ВКС,
подадена от Трудово-производителна кооперация
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„Персийски килими“, Панагюрище, ул. Д-р Мачев
4, срещу Община Панагюрище, Панагюрище, ул.
Мрамор 1.
Второ гражданско отделение, 551/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
505/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Община Неделино, ул. Александър Стамболийски 104, срещу Емилия Райчева Годумова,
Неделино, ул. Кирил Маджаров 3; Златко Василев
Годумов, Неделино, ул. Кирил Маджаров 3.
Второ гражданско отделение, 634/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3136/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Методи Димитров Младенов, София, ж.к. Надежда, бл. 157, вх. В, ет. 1, ап. 54,
срещу Борислав Стоянов Борисов чрез адвокат
Николай Стоянов Цанов, София, ул. Солунска
45, ет. 4, ап. 19.
Второ гражданско отделение, 1145/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Мария Николова Димитрова чрез адвокат Соня
Стаматова, Варна, ул. Поп Харитон 10; Надежда
Кънева Христова чрез адвокат Соня Стаматова,
Варна, ул. Поп Харитон 10; Пламен Николов
Димитров чрез адвокат Соня Стаматова, Варна,
ул. Поп Харитон 10, срещу Красимира Йорданова
Добрева чрез адвокат Звезделина Стоянова, Варна,
бул. Вл. Варненчик 16А, ет. 3; Малина Иванова
Димитрова, София, ж.к. Младост, м. Полигона,
бл. 4, вх. 2, ет. 5, ап. 51.
Второ гражданско отделение, 39/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
792/2010 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Йорданка Симеонова Димитрова,
с. Коиловци, област Плевен, срещу Роска Димитрова Димова, Плевен, ул. Генерал Владимир
Вазов 8, вх. Б, ет. 1, ап. 4; Маргарита Димитрова
Бързашка, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 412А, вх. А,
ет. 4, ап. 12.
Второ гражданско отделение, 127/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2011 по описа на ВКС, 1-во гр. отделение, подадена от Петя Георгиева Гюрова, Петрич, ул.
Стамболийски 8; Лъчезар Георгиев Гюров, Петрич,
ул. Стамболийски 8, срещу Димитър Наполеонов Баев, Петрич, ул. Отец Паисий 25; Кирил
Наполеонов Баев, Благоевград, ул. Шишман 20;
Стоян Иванов Узунов, Петрич, ул. Христо Ботев
3; Цвета Стоянова Узунова, Петрич, ул. Христо
Ботев 3; Елка Иванова Илиева, Троян, ул. Каравелов 36, вх. В; Здравка Илиева Нанова, Петрич,
ул. Стою Хаджиев 1, ап. 18; Иван Велев Султанов,
Петрич, ул. Калабак 16; Катинка Иванова Опренова, Петрич, ул. Г. Урумов 1; Георги Лазаров
Гюров, Петрич, ул. Александър Стамболийски
8; Евгения Кирилова Гюрова, Петрич, ул. Калабак 43; Светлана Кирилова Гюрова, Петрич, ул.
Калабак 43; Асен Стоянов Узунов, Петрич, ул.
Христо Ботев 3; Виолета Томова Баева, Петрич,
ул. Отец Паисий 25; Росен Тимчев Баев, съдебен
адрес чрез Виолета Томова Баева, Петрич, ул.
Отец Паисий 25; Виолета Михайлова Баева, съдебен адрес чрез Виолета Томова Баева, Петрич,
ул. Отец Паисий 25.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 565/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
588/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
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подадена от Костадин Господинов Илиев чрез адвокат Йорданка Малешкова, Стара Загора, ул. М.
М. Кусев 35В, ап. 4, срещу „Европът 2000“ – АД,
чрез адвокат Христина Райчева със съдебен адрес
Пловдив, ул. Свети Климент 2А, ет. 2, офис 5.
Трето гражданско отделение, 790/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1384/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1; Фани Павлова Виденова
чрез адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар
Асен 25.
Трето гражданско отделение, 1124/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Илиана Станчева Николова чрез адвокат
Биляна Димитрова, Варна, ул. Братя Миладинови
30, срещу Венцислав Здравков Илиев чрез адвокат
Гергана Великова със съдебен адрес Шумен, ул.
Добри Войников 9 – 13, офис 18.
Трето гражданско отделение, 1223/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
310/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пенчо Жеков Милев чрез адвокат Марин Милев със съдебен адрес Бургас, ул. Алеко
Константинов 8, срещу Петранка Жекова Видова
чрез адвокат М. Кънева със съдебен адрес Бургас,
ул. Александровска 20, ет. 1, ап. десен.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 569/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1216/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Нагена“ – ООД, Пловдив, бул. Христо
Ботев 111; „Нагена“ – ООД, чрез адвокат Андон
Бюкюджян, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3, офис 302,
срещу „Де Же“ – ЕООД, София, ул. Г. С. Раковски
172, ет. 5, ап. 10; „Де Же“ – ЕООД, чрез адвокат
Маргарита Тодорова, Варна, бул. Мария-Луиза 24.
Четвърто гражданско отделение, 587/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
906/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Катя Димитрова Димитрова, Русе, бул. Цар
Освободител 140, бл. 2, вх. Г, ет. 3, ап. 9; Основно
училище „Тома Кърджиев“, Русе, ул. Байкал 2.
Четвърто гражданско отделение, 757/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1494/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Катя Павлова Иванова чрез адвокат
Пламена Жекова Маркова, София, ул. Аспарух
39, ет. 1, ап. 9, срещу Николета Христова Тодорова, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 36, вх. А,
ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1149/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Емил Михайлов Николов, гр. Червен бряг,
ул. Васил Априлов 27, вх. А, ет. 2, ап. 7, срещу
Галин Вълов Атанасов, гр. Червен бряг, област
Плевен, ул. Християнска 17, вх. Б, ет. 5, ап. 28.
Четвърто гражданско отделение, 1187/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Поделение 22220 – Сливен, представлявано
от командира на поделение 22220 – Сливен, ул.
Роза Люксембург 1 – старши юрисконсулт Елица
Динкова Кирова, срещу Диньо Станков Дечев
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чрез адвокат Елена Василева Христова, Сливен,
ул. Великокняжевска (Д. Полянов) 38, бл. 1,
вх. А, ап. ОФ.
Четвърто гражданско отделение, 1725/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
618/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Централна кооперативна банка“ – АД,
София, район Оборище, ул. Г. С. Раковски 103,
срещу Даниела Николаева Желязкова, Троян,
кв. Балкан 10.
НА 9.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 388/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
435/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Ангелина Николова Николова чрез адвокат
Светла Гонкова-Трайкова, Карнобат, ул. С. Кофарджиев 2, ет. 2 – съдебен адрес; Ивана Рускова
Николова чрез адвокат Светла Гонкова-Трайкова,
Карнобат, ул. С. Кофарджиев 2, ет. 2 – съдебен
адрес, срещу Кръстин Александров Алексиев,
Созопол, ул. Гларус 8; Росен Илев Петров чрез
адвокат Маргарита Георгиева, Бургас, ул. Шейново
24, ет. 1, стая 13 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 477/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Потребителна кооперация „Наркооп“, Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк
3, срещу областния управител на област Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 108.
Първо гражданско отделение, 959/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
673/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Петър Василев Михайлов, Плевен, ул.
Гургулят 21, ап. 17; Стоянка Василева Колева,
Варна, ул. Карамфил 15, вх. В, ап. 100, срещу Борислав Валериев Дончев, Добрич, ул. Ал. Кръстев
(В. Петров) 24; Галина Стойчева Кръстева чрез
адвокат Калоян Янакиев, Балчик, област Добрич;
Нели Стойчева Йовева чрез адвокат Калоян Янакиев, Балчик, област Добрич; Николай Валериев
Дончев, Добрич, ул. Ал. Кръстев (В. Петров) 24;
Павлина Христова Кръстева, Балчик, в. з. Белите скали, ул. 2 № 31; Стойчо Йовев Кръстев,
Балчик, в. з. Белите скали, ул. 2 № 31, и трета
страна Община Балчик, област Добрич.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1513/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4043/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Павел Асенов Павлов чрез адвокат
Виолета Менева, София, ул. Солунска 41, ет. 2,
ап. 2; Красимира Стоянова Павлова чрез адвокат
Виолета Менева, София, ул. Солунска 41, ет. 2,
ап. 2, срещу Ценко Владимиров Цеков, София,
кв. Княжево, ул. Христо Патрев 2.
Второ гражданско отделение, 1522/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Иван Георгиев Димитров чрез адвокат Маргарита Христова Райчева, Петрич, ул.
Цар Борис ІІІ № 32; Борислав Георгиев Димитров
чрез адвокат Маргарита Христова Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32; Йордана Георгиева
Сапунджиева чрез адвокат Маргарита Христова
Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32; Снежана Бориславова Илиева чрез адвокат Маргарита
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Христова Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ
№ 32; Софка Благоева Пройкова чрез адвокат
Маргарита Христова Райчева, Петрич, ул. Цар
Борис ІІІ № 32; Димитър Благоев Сапунджиев
чрез адвокат Маргарита Христова Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32; Мария Благоева
Сапунджиева чрез адвокат Маргарита Христова
Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32; Григор
Николов Илиев чрез адвокат Маргарита Христова
Райчева, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ № 32, срещу
Мария Костадинова Димитрова, с. Самуилово,
област Благоевград; Йорданка Николова Сапунджиева, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 69, ет. 4,
ап. 13; Смилян Тодоров Пройков, Петрич, ул.
Пирин 9; Мария Георгиева Илиева, с. Самуилово,
област Благоевград; Живка Костадинова Димитрова, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 133, вх. Г, ап. 23.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 332/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
416/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Николай Петров Гьошев, Стара
Загора, ул. Д. Подвързачов, бл. 5, ет. 6, ап. 22,
срещу Георги Атанасов Златев, гр. Гурково, област Стара Загора.
Трето гражданско отделение, 1057/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
921/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Димитър Михайлов Панов чрез адвокат
Марияна Даскалова със съдебен адрес Русе,
ул. Раковски 10, вх. А, ет. 2; Димитър Николов
Попниколов чрез адвокат Людмил Павлов със
съдебен адрес Русе, ул. Княжеска 23Б; Людмила
Георгиева Грисингер чрез адвокат Светлана Иванова със съдебен адрес Русе, ул. Христо Данов
5, ет. 2, к. 4; Миглена Стефанова Попниколова
чрез адвокат Людмил Павлов със съдебен адрес
Русе, ул. Княжеска 23Б; Пано Михайлов Панов
чрез адвокат Марияна Даскалова със съдебен
адрес Русе, ул. Раковски 10, вх. А, ет. 2; Петър
Сабинов Ковачев в качеството му на настойник
на поставената под пълно запрещение Мария
Дянкова Ковачева чрез адвокат Людмил Павлов,
Русе, ул. Княжеска 23Б; Райна Дянкова Денева
чрез адвокат Людмил Павлов със съдебен адрес
Русе, ул. Княжеска 23Б, срещу Борис Николов
Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16, вх. 1, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1177/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Стара Загора Проект“ – ООД, Стара
Загора, ул. Калояново шосе 1, срещу „Строител
ВД“ – ООД, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
85, вх. А, ет. 3, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 1508/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от държавата чрез министъра на финансите, ТД на НАП, Пловдив, срещу Йордан Николов
Манев, Пловдив, ул. Петър Стоев, бл. 121, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1557/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
239/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност – Териториална
дирекция, Велико Търново, Областна администрация, ет. 2, стая 208, срещу Хамди Мехмед
Мехмед чрез адвокат Николай Христов Цонков,
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София, Христо Белчев 1, ет. 4, адв. кантора Джиков, Цонков, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 561/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1868/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йорданка Кирилова Нотева, София,
ул. Цар Асен 5, ет. 2, кантора 10, чрез адвокат
Снежана Стоилова, срещу Георги Петров Стоянов,
с. Чепинци, ул. Тридесет и пета 18, област София;
Илия Огнянов Згуров, с. Чепинци, ул. Голяма
могила 18; Илия Огнянов Згуров, с. Чепинци,
област София, ул. Голяма могила 18.
Четвърто гражданско отделение, 793/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1078/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Висман“ – ЕООД, със съдебен адрес
София, ул. Лайош Кошут 22, ет. 1, ап. 2, чрез
адвокат Рашков и адвокат Чекунов, срещу Камен
Николов Богданов, Добрич, бул. Добруджа (9 септември) 30, кантора 7, чрез адвокат Д. Тодорова.
Четвърто гражданско отделение, 795/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2151/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитър Желязков Желязков, Варна,
ул. Цар Симеон І № 6, вх. А, ет. 1, чрез адвокат
Димитър Петров; Христо Велков Иванов със
съдебен адрес София, бул. Васил Левски 72, ет. 3,
ап. 16, чрез адвокат Наталия Христова.
Четвърто гражданско отделение, 1146/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7965/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Кремиковци“ – АД (в несъстоятелност), София, кв. Ботунец, срещу Валентин
Георгиев Маринов, София, ж.к. Дружба 1, бл. 59,
вх. А, ет. 4, ап. 12.
НА 10.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1770/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3088/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Иван Койчев Желев чрез адвокат
Караджова, Пловдив, ул. Г. Д. Николаев 62, срещу Радка Койчева Желева чрез адвокат Тенова,
Пловдив, ул. Княз Александър І № 41, ет. 2; Спаска Тодорова Славова, Пловдив, ул. Митрополит
Панарет 41.
Първо гражданско отделение, 1940/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
950/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Златина Георгиева Бардарова, Бургас, ул.
Петрова нива 8; Киро Николов Ласкарев, Бургас,
кв. Меден рудник, ул. Юбилейна 16, ет. 2; Мария
Георгиева Стамболиева, Бургас, кв. Меден рудник, ул. Юбилейна 16, ет. 2; Тодорка Димитрова
Сачарова, Бургас, кв. Меден рудник, ул. Балкан
60, срещу Марийка Станкова Грудева чрез адвокат
Вълчо Чолаков, Бургас, ул. Георги Кирков 21,
ет. 1; Станчо Динев Грудев чрез адвокат Вълчо
Чолаков, Бургас, ул. Георги Кирков 21, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 70/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
770/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Георги Димитров Копрев чрез адвокат
Станков, София, ул. Гурко 49А, партер; Димитър
Андонов Копрев чрез адвокат Станков, София,
ул. Гурко 49А, партер; Евелина Андонова Копре-
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ва чрез адвокат Станков, София, ул. Гурко 49А,
партер; Ладана Георгиева Копрева чрез адвокат
Станков, София, ул. Гурко 49 А, партер; Методи
Димитров Копрев чрез адвокат Димитров, София,
ул. Алабин 42; Райна Димитрова Чернева чрез
адвокат Станков, София, ул. Гурко 49А, партер,
срещу Георги Петров Парасков, с. Джигурово,
област Благоевград; Злата Димитрова Копрева,
с. Джигурово, област Благоевград; Тодор Димитров Копрев, Благоевград, ул. Яне Сандански 21,
вх. Б, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 501/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2310/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Буян Йорданов Филчев чрез адвокат
Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В,
ет. 1, ап. 1, срещу Михаил Александров Рохов чрез
адвокат Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28,
ет. 1, ап. 1, и трета страна „Зографски“ – ЕООД,
чрез адвокат Коцева, София, бул. Витоша 1А, ТД,
ет. 3, кантора 308.
Първо гражданско отделение, 635/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2817/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Георгиева Цветанова, София, кв. Орландовци, ул. Овчарче 9; Любомир
Дойчинов Йорданов, София, кв. Орландовци, ул.
Ал. Невски 2; Михаил Георгиев Венков, София,
кв. Орландовци, ул. Овчарче 9, срещу Афродита
Лозанова Иванова чрез адвокат Станкова, София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Гергина Варадинова Милачкова чрез адвокат Станкова, София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Любомир
Лозанов Варадинов чрез адвокат Станкова, София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Трайка
Варадинова Лозева чрез адвокат Станкова, София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Христинка
Василева Лозева чрез адвокат Станкова, София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 709/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3751/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Атанас Димитров Попов чрез адвокат Борисова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3, ап. 3,
срещу Анна Атанасова Айерс, Банкя, ул. Иванянско шосе 4А; Петьо Атанасов Попов, Банкя,
ул. Иванянско шосе 4А; Ценко Илиев Нейков
чрез адвокат Коцева, София, бул. Витоша 1А,
ТД, ет. 3, к. 308.
Първо гражданско отделение, 750/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
663/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Димитър Христов Цонев чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Бейнаби Дюкянджъоглу
Али чрез адвокат Тодор Георгиев, гр. Тервел,
област Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий (Г.
Димитр ов) 2; Бейтулла Ахмед Асан чрез адвокат
Тодор Георгиев, гр. Тервел, област Добрич, ул. Св.
св. Кирил и Методий (Г. Димитров) 2; Зекерия
Сербест Али чрез адвокат Тодор Георгиев, гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий (Г. Димитров)
2; Мехмед Дюкяндъоглу Али чрез адвокат Тодор
Георгиев, гр. Тервел, област Добрич, ул. Св. св.
Кирил и Методий (Г. Димитров) 2; Рафия Мехмед
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Хасан чрез адвокат Тодор Георгиев, гр. Тервел,
област Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий (Г.
Димитров) 2.
Първо гражданско отделение, 874/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
435/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Михаил Георгиев Бояджиев чрез
адвокат Торманов, София, ул. Васил Петлешков
80, ет. 2, ап. 2; Община Златица, пл. Македония
1, срещу „Валмекс“ – ЕООД, София ж.к. Гара
Искър, ул. 5004 № 5.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1191/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ивана Христова Михалева чрез адвокат
Димитър Савов Коруджиев, Бургас, площад Жени
Патева 1, срещу Георги Петров Георгиев, Бургас,
комплекс Славейков, бл. 19, вх. 6, ет. 6, ап. десен;
Илия Петров Георгиев, с. Банево, област Бургас;
Георги Илиев Димитров, Бургас, кв. Победа, ул.
Терелик 33; Стоян Атанасов Стоянов, Бургас, ул.
Миньорска 39; Иван Атанасов Стоянов, Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 482, вх. 3, ет. 3, ап. 49;
Стефанка Димитрова Чобанова, Бургас, ул. Босна
4; Димитринка Кирова Василева, Бургас, ул.
Юбилейна 14а; Йорданка Кирова Костадинова,
Бургас, ул. Босна 4; Тодор Щерев Вълков, Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 53, вх. 2, ет. 8, ап. 48; Иван
Щерев Вълков, Бургас, ул. Зора 11.
Второ гражданско отделение, 1337/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
617/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Григор Христов Кочев, Несебър, ул. Хан Крум
14, срещу Иванка Маркова Кочева, Несебър, ул.
Любен Каравелов 56; Димитър Христов Кочев,
Несебър, ул. Любен Каравелов 56; Траянка Григорова Мавродиева, Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
бл. 60, вх. Б, ап. 5; Петранка Вангелова Куцарова,
Несебър, ул. Изгрев 1; Петър Вангелов Петров,
Несебър, ул. Места 6; Станимир Цветков Мечков,
Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 57, вх. Б, ет. 5; Христо
Цветков Мечков, Бургас, комплекс Зорница, бл. 4,
вх. В, ет. 3; Евдокия Дикова Кочева, Несебър, ул.
Крайбрежна 1; Елена Димитрова Кочева, Несебър, ул. Крайбрежна 1; Деян Димитров Кочев,
Несебър, ул. Крайбрежна 1.
Второ гражданско отделение, 1390/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11495/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Емилия Захариева Гелинова, София, ул.
Патриарх Евтимий 18, срещу Румен Александров
Жеков, София, ул. 20 април 10, партер; Марио
Александров Жеков, с. Доганово, област София.
Второ гражданско отделение, 131/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3757/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бистра Филипова Дойчинова, София,
бул. Мария-Луиза 125, вх. В, ет. 2, ап. 61, срещу
Столична община, София, ул. Московска 33; ОСЗГ
„Овча купел“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, и
страна Регионално управление на горите, София,
ул. Аксаков 14; Държавно лесничейство – София,
ул. Аксаков 14.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1248/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
869/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Билд – ГК“ – ЕООД, чрез адвокат
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Евелина Божкова, Пловдив, ул. Парчевич 2,
Бизнес център, офис 302, срещу Мана Николова
Начева, Пловдив, ул. Чернишевски 27, ет. 8, ап. 22;
Пламен Димов Начев, Пловдив, ул. Чернишевски
27, ет. 8, ап. 22, и трета страна Застрахователно
акционерно дружество „Виктория“ – АД, София,
ул. Екзарх Йосиф 65.
Трето гражданско отделение, 1399/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3305/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Деляна Тодорова Георгиева, София,
ул. Дианабад, бл. 39 – 40, вх. А, ап. 11, срещу
Иван Владов Кьосев, с. Железница, ул. Здравец
8; Здравко Владимиров Деянов, София, кв. Бистрица, община Панчарево, ул. Шопско хоро 9;
Петър Стоилов Календеров, София, ул. Дианабад,
бл. 20А, вх. Г; Иван Костов Каракашев, София,
ул. Лагадина 5Б.
Трето гражданско отделение, 1424/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Росен Димитров Стайков, Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 7, вх. 1, ет. 12, срещу Недялко Росенов Стайков чрез адвокат Илиана Мелконян,
Бургас, ул. Цар Асен 26, АС Дичев, Добрев и Ко.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 323/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3/2010 по описа на Нотариална камара – София,
подадена от Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1, срещу Катерина Антонова, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, партер.
НА 11.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 452/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Атон“ – ООД, представлявано от управителя
Атанас Дойнов Терзиев, гр. Царево, област Бургас, ул. Хан Аспарух 43, ет. 4; Антоанета Златева
Терзиева, гр. Царево, област Бургас, ул. Хан Аспарух 43, ет. 4; Атанас Дойнов Терзиев, гр. Царево,
област Бургас, ул. Хан Аспарух 43, ет. 4, срещу
Георги Иванов Бербатев чрез адвокат К. Райков,
Бургас ул. Ал. Велики 37А, ет. 2; Емилия Димитрова Георгиева, гр. Царево, ул. Папия 2, вх. 2,
ет. 2; Злата Петкова Видричкова, гр. Царево, ул.
Рибарска 4; Костадин Димитров Ведричков чрез
адвокат Тинка Желязкова, Бургас, ул. Ив. Богоров
1; Марин Димитров Георгиев, гр. Царево, ул. Папия
2, вх. 2, ет. 2; Мария Петкова Цветкова, Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 73, ет. 1, ап. 4; Стоян Димитров
Ведричков чрез адвокат Т. Желязкова, Бургас, ул.
Ив. Богоров 1; Христина Димитрова Георгиева,
гр. Царево, ул. Папия 2, вх. 2, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 480/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
729/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Анка Тодорова Петрова чрез адвокат
Стоев, Добрич, ЦГЧ, бул. 25 септември А-2; Григор
Тодоров Харалампиев чрез адвокат Стоев, Добрич,
ЦГЧ, бул. 25 септември А-2; Десислава Петрова
Димитрова чрез адвокат Стоев, Добрич, ЦГЧ, бул.
25 септември А-2; Диан Петров Димитров чрез
адвокат Стоев, Добрич, ЦГЧ, бул. 25 септември
А-2, срещу Георги Маринов Георгиев чрез адвокат
Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 1, ст. 101;
Добрин Вълев Вълев, Добрич, ж.к. Добротица,
бл. 10, вх. Б, ап. 3; Ивелина Георгиева Георгиева
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чрез адвокат Николов, Добрич, бул. Добруджа
28, ет. 1, ст. 101; Снежана Георгиева Вълева чрез
адвокат Николов, Добрич, бул. Добруджа 28,
ет. 1, ст. 101.
Първо гражданско отделение, 804/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1905/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Елисейна“ – ЕАД (несъстоятелност),
чрез адвокат Михаил Димитров, Враца, ул. Поп
Косто Буюклийски 8, ет. 1, срещу Община Враца
чрез адвокат Росен Бончев, Враца ул. Лукашов
11, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 807/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
906/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Василка Стоянова Томаянева, Петрич,
срещу ЕТ „Зида 92 – Запаро Динев“, Петрич.
Първо гражданско отделение, 826/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
95/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Вера Аспарухова Сърбова, Асеновград,
ул. Н. Й. Вапцаров 1, срещу Тодор Иванов Груев
чрез адвокат Георги Атанасов, Пловдив, ул. Цар
Калоян 8.
Първо гражданско отделение, 982/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Павлина Тодорова Кузманова, Стара Загора, бул. Славянски 3, вх. Д, ет. 4, ап. 12,
срещу Иван Стоянов Стоянов, Стара Загора, бул.
Славянски 3, вх. Г, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 1082/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
778/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитрина Петрова Костова чрез
адвокат Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести
септември 169, ет. 3 – съдебен адрес; Маргарита
Петрова Костова (Димитрова) чрез адвокат Люд
мила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември
169, ет. 3 – съдебен адрес, срещу Георги Димитров
Стойчев, Пловдив, ул. Съгласие 11; Иво Георгиев Стойчев, Пловдив, ул. Съгласие 11; Мария
Георгиева Бояджиева, Пловдив, ул. Съгласие 11;
Славчо Христов Илиевски, Пловдив, ул. Съгласие 11; Цонка Любенова Илиева, Пловдив, ул.
Съгласие 11.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 909/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2010 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Петър Христ ов Петров, Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 50, вх. А, ап. 9; Станислава
Христова Петрова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 50,
вх. А, ап. 9, срещу Мария Христова Петрова,
Плевен, ул. Майска 4, ет. 3, ап. 9; Петър Илиев
Урков, Плевен, ул. Майска 4, ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 944/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
141/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Борис Стоянов Трушев чрез адвокат
А. Белички, гр. Сандански, ул. Малашевска 1,
срещу Ганчо Борисов Стоянов, гр. Сандански,
ул. Горно Броди 22.
Трето гражданско отделение, 1018/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4083/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мирослав Костадинов Александров
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чрез адвокат Цветан Томов, съдебен адрес София, ул. Денкоглу 1, срещу „Мобилтел“ – ЕАД,
София, ул. Кукуш 1.
Трето гражданско отделение, 1211/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1734/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Валентин Драганов Тахчиев чрез
адвокат В. Василев, София, ул. Марко Балабанов
4а, ет. 4, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, и контролираща
страна Софийска градска прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 218/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12/2010 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от Министерството
на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
Камарата на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; ЧСИ Атанас Атанасов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 37.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 965/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1122/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кирил Христов Пенчев чрез адвокат
Мирослав Петков Петков, Варна, ул. Генерал
Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, срещу Анета Александрова Алексиева чрез адвокат Добромир Монев,
Варна, бул. Христо Ботев 3.
Четвърто гражданско отделение, 1661/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1518/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Летище Пловдив“ – ЕАД, с. Крумово, област Пловдив, Летище Пловдив, срещу
Стефка Тодорова Василева чрез адвокат Бисера
Атанасова Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.
Четвърто гражданско отделение, 1856/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от СОУ „Тодор Кирков“ чрез адвокат Светла
Дамянова, Ловеч, бл. Кокиче, партер – съдебен
адрес, срещу Полина Гечева Китайска чрез адвокат Росица Славчева, София, ул. Алабин 33,
вх. Б, ет. 2, кантора 211.
Четвърто гражданско отделение, 30/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4407/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Веселинова Костова чрез
адвокат Антония Максимова Максимова, София,
Хаджи Димитър 19 А, ет. 1, ап. 2, срещу „Дювал“ – ЕООД, София, ул. Братя Миладинови 65.
НА 12.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 316/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3952/2000 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Манолова Аначкова чрез
адвокат Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1, срещу
Георги Манолов Йоцов, София, кв. Горна баня,
ул. Гладиола 10; Стана Манолова Дошева, София,
кв. Горна баня, ул. Гладиола 10.
Първо гражданско отделение, 524/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
470/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Лейла Цекова Блажева чрез адвокат
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Вълканова, Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2, срещу
Иванка Димитрова Илчева чрез адвокат Маринчев, Бургас, ул. Фердинандова 78, вх. Г, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 546/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
304/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Феропласт“ – ООД, чрез адвокат Ирен
Цанова, Видин, ул. Княз Борис Първи 1, срещу
Ванчо Александров Виденов, Видин, ул. Екзарх
Йосиф І № 97; Витка Александрова Лазарова,
Видин, ул. Екзарх Йосиф І № 97; Лазар Александров Виденов, Видин, ул. Екзарх Йосиф І № 97.
Първо гражданско отделение, 559/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2619/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бойко Илиев Оронов чрез адвокат
Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; Снежана Йорданова Оронова чрез адвокат Циков, София, ул.
Алабин 12, ет. 1, срещу Борис Димитров Иванов
чрез адвокат Радев, София, ул. Бачо Киро 6, ет. 4,
ап. 11; Петър Димитров Петров чрез адвокат
Радев, София, ул. Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 705/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Анаста Георгиева Ангелова, Павликени, ул. Александър Стамболийски 70; Димитър
Георгиев Стоилов, с. Твърдица, община Бургас ;
Йордан Георгиев Николов, Малко Търново, ж.к.
Изток, бл. 20, вх. 2, ет. 3, ап. 8; Катя Стоилова
Атанасова, Бургас, ул. Г. Бенковски 8А; Тонка
Стоилова Картунова, Бургас, ул. Г. Бенковски 8А,
срещу Бонка Иванова Димитрова със съдебен
адрес Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 6, чрез адвокат Любомир Цветков; Васил Иванов Димитров
със съдебен адрес Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 6,
чрез адвокат Любомир Цветков; Тодорка Иванова Радева със съдебен адрес Бургас, пл. Баба
Ганка 4, ет. 6, чрез адвокат Любомир Цветков;
Янка Иванова Илиева със съдебен адрес Бургас,
пл. Баба Ганка 4, ет. 6, чрез адвокат Любомир
Цветков; Софийка Иванова Недева, с. Константиново, област Бургас.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 832/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Георги Марков Георгиев чрез адвокат Вилиана Цонева със съдебен адрес Стара
Загора, ул. Цар Калоян 46, вх. А, ет. 1, офис 1,
срещу „Лео Спринт“ – ЕООД, Стара Загора, ул.
Цар Калоян 20, вх. А, ап. 45.
Трето гражданско отделение, 1212/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
282/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Йорданка Димитрова Кузманова,
Пловдив, ул. Острец 1, Библиотека на училище „Д. Дебелянов“; Костадин Андонов Велков,
гр. Стамболийски, ул. Райко Даскалов 72.
Трето гражданско отделение, 1284/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
404/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Община Хаджидимово, ул. Димо
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Хад ж идимов 46, срещу Белназка Юсеинова
Газиева, с. Абланица, община Хаджидимово,
област Благоевград.
Трето гражданско отделение, 1338/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
579/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Жени Стефанова Димитрова
чрез адвокат Георги Чолаков, Русе, ул. Гладстоун
5, ет. 5; Любомир Драганов Димитров, Русе, ул.
Муткурова 37, вх. В, ет. 4 – 5, срещу Георги Иванов Калев чрез адвокат Мариана Рачева, Русе,
ул. Фердинанд 4, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 591/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
252/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Антон Ванчев Тончев чрез адвокат
Капка Спасова Станиславова, София, ул. Цар
Асен 5, ет. 2, ап. 12, срещу Недялка Боркова
Тончева (Кавалова), София, ж.к. Манастирски
ливади, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 9, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – район „Сердика“,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 88.
Четвърто гражданско отделение, 652/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
679/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Ритон – П“ – АД, чрез адвокат Делчо Георгиев Чопаринов, Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 8; „Ритон – П“ – АД, Панагюрище,
област Пазарджик, ул. Кр. Гешанов 30; Ангелина
Иванова Янкова чрез адвокат Христо Николов
Зашев, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 38.
Четвърто гражданско отделение, 1226/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
460/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ – София, чрез процесуален представител Мая Белчева, Пловдив, бул. Македония
2, ет. 2, срещу Екатерина Петрова Стефанова,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 6, вх. Б, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1276/2010,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1087/2009 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Спортно училище „Георги
Бенковски“ – Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов
1, срещу Багрян Кръстев Йорданов, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 34, вх. А, ет. 5, ап. 16.
НА 16.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 488/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3422/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Костов Стоянов чрез адвокат
Стаменова, София, бул. Христо Смирненски 44,
вх. Б – съдебен адрес; Добрина Николова Станкова-Стоянова чрез адвокат Стаменова, София,
бул. Христо Смирненски 44, вх. Б – съдебен
адрес; Никола Георгиев Стоянов чрез адвокат
Стаменова, София, бул. Христо Смирненски 44,
вх. Б – съдебен адрес, срещу Адриана Борисова
Колищъркова чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3 – съдебен
адрес; Александрина Георгиева Лулчева чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3 – съдебен адрес; Величка Георгиева
Лулчева чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3 – съдебен адрес;
Вера Иванова Въжарова, София ж.к. Младост
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2, бл. 22, вх. 3; Жива Иванова Фикова чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3 – съдебен адрес; Иван Петров
Въжаров, София, ж.к. Младост 1, бл. 22, вх. 3,
ет. 8, ап. 72; Константин Петров Въжаров чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3 – съдебен адрес; Люля Андреева
Шишкова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3 – съдебен адрес;
Мария Петрова Каназирска чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3 – съдебен адрес.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1010/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
669/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗАД „Алианц България“ чрез адвокат Катя Спасова със служебен адрес София,
ул. Узунджовска 16, ет. 3, срещу Георги Янков
Апостолов чрез адвокат Симеон Миков и адвокат
Рачо Рачев, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 1247/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1397/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодор Бориславов Драмов чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Страхил Войвода
14, Данев – адвокатска кантора, срещу Стефан
Иванов Станев чрез адвокат Боян Илиев Жеков,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17; Красимира Маринова Станева чрез адвокат Боян Илиев Жеков,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17.
Трето гражданско отделение, 1462/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
159/10 по описа на А пелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност – Териториална дирекция – Ловеч, ул.
Търговска 24, дом „Преслав“, стая 207, срещу
Любомир Георгиев Илчев, Плевен, ул. Емил
Димитров 3, вх. А, ет. 2, ап. 6; Милка Христова
Илчева, Плевен, ул. Емил Димитров 3, вх. А,
ет. 2, ап. 6; ЕТ „Миланка – ЛМ – Милка Илчева“,
Плевен, ЕТ „Любомир Илчев – Илчев“, Плевен,
ул. Марица 3, вх. А, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 1583/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
394/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Владимир Георгиев Спасов чрез адвокат
Мария Кънова, Плевен, ул. Д. Константинов 37,
ет. 2, офис 5, срещу Васил Димитров Найденов
чрез адвокат Ивайло Ценкулов, Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 31, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 888/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
42/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Любомир Трифонов Иванов чрез адвокат Арина Шкойнова, съдебен адрес Шумен, адвокатско
бюро А. Шкойнова, ул. Съединение 119, срещу
Иванка Тошкова Иванова, Шумен, ул. Тракия
1, ет. 7, ап. 26, и страна дирекция „Социално
подпомагане“, Шумен, ул. Съединение 107, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1384/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Татяна Динева Динева чрез адвокат
Станимир Методиев Ченалов, Стара Загора, ул.
Д. Наумов 70, ет. 2, офис Е, срещу Евгени Ас-
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парухов Спиров чрез адвокат Радослав Тодоров
Алексиев, Стара Загора, бул. Методи Кусев 33,
ет. 1, и страна дирекция „Социално подпомагане“,
Стара Загора.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 286/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
пода дена от Цанка Вла димирова Тодорова,
с. Пороище, община Разград, ул. Момина сълза
13; Цанка Владимирова Тодорова чрез адвокат
Радостин Ковалаков, Разград, ул. Марица 1, офис
12, срещу ЗАД „Алианц България“, представлявано от Пламен Ялъмов, София, бул. Княз
Дондуков 59; ЗАД „Алианц България“ чрез юрк.
Петър Герасков, София, ул. Проф. Милко Бичев
2; Тодор Николов Тодоров, с. Пороище, община
Разград, ул. Батак 9.
Първо търговско отделение, 458/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Фонд Руска възможност“ чрез адвокат Катя Русалийска-Иванова, София, ул. Г. С.
Раковски 151 б, ап. 18, срещу „Варкесо Ко“ – ООД,
адвокат Денчо Ганев, Бургас, ул. Цар Асен 47;
„Фонд за развитие на България“ – ЕООД, чрез
адвокат Марияна Гочева, Бургас, ул. Патриарх
Евтимий 50; Кооперация „Войн груп“, Живко
Димитров Кършовски, Бургас, ж.к. Зорница,
бл. 37, вх. 1, ет. 1.
НА 17.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 644/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Елена Славчова Сеганова чрез адвокат
Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14, срещу Александър
Венчов Ангелов, Благоевград, ул. Шар планина
10, ет. 2, ап. 4; Злата Костадинова Сеганова,
Благоевград, ул. Катина и Никола Хайдукови
66, вх. А, ет. 3, ап. 9; Константин Илиев Сеганов,
Благоевград, ул. Катина и Никола Хайдукови
66, вх. А, ет. 3, ап. 9; Петър Илиев Сеганов,
Благоевград, ул. Катина и Никола Хайдукови
66, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 931/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
97/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Димитър Петров Петканов, с. Соколов
ци, област Смолян, срещу Макрена Димитрова
Атанасова чрез адвокат Сираков, Смолян, бул.
България 3, ет. 1, ап. 10.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1325/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
116/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Вълко Драганев Тепеджийски чрез
адвокат Георги Иванов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, Дом „Левски“ – партер, срещу Антоанета
Живкова Тепеджийска чрез адвокат Мариана
Каварджикова, Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А,
ет. 2, офис 5 – 6.
Трето гражданско отделение, 1330/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
686/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“,
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Областно пътно управление, Велико Търново, бул.
България 34, срещу Иванка Стефанова Котларова,
Велико Търново, ул. Константин Паница 2-В, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1332/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
604/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Донка Станчева Костова, София,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 250,
вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу ЕТ Венцислав Иванов
Боев с фирма „Венцислав Боев“ чрез адвокат
Христо Дишев, Павликени, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 674/20 09, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2008 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от „Зърнени храни“ – АД, София, бул. Витоша
15; „Слънчеви лъчи трейд“ – ЕООД, София, ул.
Княз Александър Батенберг 1, срещу държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17 – 19; Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ –
София, Велико Търново ул. Христо Ботев 86.
Второ търговско отделение, 494/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
616/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Архитект Иглика Георгиева“ – ЕООД, чрез адвокат Людмил Павалов,
Русе, ул. Княжевска 23Б; ЕТ Сашо Наков Донев с
фирма „Сашо Донев – Н“ чрез адвокат Димитър
К. Терзиев, Русе, пл. Възрожденски 4 – партер.
НА 18.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 533/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3679/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Благой Деянов Тодоров, с. Бистрица,
област София, ул. Борова гора 31; Йорданка Георгиева Александрова, с. Бистрица, ул. Минзухар
3; Райчо Деянов Тодоров, с. Бистрица, област
София, ул. Просвета 18, срещу Снежина Кирилова
Аврамова, София, ул. Граф Игнатиев 17.
Първо гражданско отделение, 747/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Славчо Кирилов Жлебинков, Благоевград, ул. Христо Чернопеев 24, срещу Борислав
К ирилов Атанасов, Благоевг рад, ул. Георги
Бенковски 3; Димитринка Костадинова Митева,
Благоевград, ул. Бенковски 3; Евелина Борисова
Малтазян, София, ж.к. Обеля 2, бл. 214, ет. 4;
Емил Атанасов Митев, Благоевград, ул. Бенковски 3; Лидия Атанасова Митева, Благоевград, ул.
Бенковски 3; Лидия Димитрова Крумова, Благоевград, ул. Воден 2; Лиляна Борисова Балинова,
Благоевград, бул. България 88, вх. Б, ет. 5, ап. 15;
Любомир Александров Жлебинков, Благоевград,
ул. Христо Чернопеев 24; Соня Кирилова Гайтанска, Благоевград, ж.к. Запад 18, ет. 4, ап. 11;
Спасунка Георгиева Жлебинкова, Благоевград,
ул. Христо Чернопеев 24.
Първо гражданско отделение, 754/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2261/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Невян Пенов Русев, с. Здравец, област
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Варна, срещу Станимира Никова Станкова чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи № 6А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 762/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2299/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Дияна Павлова Яначкова чрез адвокати М. Георгиева и М. Терзиева, Пловдив,
бул. Шести септември 173, ет. ІV; Иван Банков
Сливов чрез адвокат Мария Георгиева, Пловдив,
бул. Шести септември 173, етаж ІV; Магдалена
Николова Павлова чрез адвокати М. Георгиева
и М. Терзиева, Пловдив, бул. Шести септември
173, етаж ІV; Олга Асенова Сливова чрез адвокат
Мария Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември
173, етаж ІV; Симо Иванов Сливов чрез адвокати
М. Георгиева и М. Терзиева, Пловдив, бул. Шести
септември 173, етаж ІV; Славка Пламенова Сливова чрез адвокати М. Георгиева и М. Терзиева,
Пловдив, бул. Шести септември 173, етаж ІV,
срещу Иван Асенов Дамянов чрез адвокат Иван
Марков, Пловдив, ул. Антим I № 11.
Първо гражданско отделение, 806/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
490/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Иванов Вучков, София, кв.
Драгалевци, ул. Ябълкова градина 58, срещу
Диляна Росенова Рачева чрез адвокат Мария
Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа
12, вх. Г; Димитър Иванов Вучков, София, кв.
Драгалевци, ул. Ябълкова градина 6; Иво Николов Ковачев, София, ул. Хан Аспарух 30; Петър
Иванов Ву чков, София, кв. Драгалевци, ул.
Ябълкова градина 58.
Първо гражданско отделение, 881/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1138/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Трайчо Лимонов Ангелов, София, ул.
Поп Груйо 8, срещу Васил Лазаров Ангелов чрез
адвокат Светла Михайлова, София, ул. Лавеле 16,
ап. 104; Людмил Лазаров Ангелов чрез адвокат
Светла Михайлова, София, ул. Лавеле 16, ап. 104.
Първо гражданско отделение, 928/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1758/2009 по описа на 1 гр. отд. на ВКС, подадена
от „Хелио турс – С“ – АД, Созопол, к.к. Каваците, срещу Недялка Георгиева Буфлева, Созопол,
ул. Кулата 10, и страна инж. Мариета Рускова
Гълъбова, Бургас, ул. Средна гора 35.
Първо гражданско отделение, 976/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Александър Велинов Николов чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун
2, ет. 3; Велин Николов Станин чрез адвокат
Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3;
Веска Велинова Аспарухова чрез адвокат Юлия
Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3; Денка
Стоилова Атанасчева чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3; Таня Стоилова Георгиева чрез адвокат Юлия Сапунджиева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, срещу Анна Костадинова Китева, гр. Сапарева баня, ул. Отец Паисий
2; Гергана Иванова Серафимова, гр. Сапарева
баня, ул. Паничище 48; Димчо Борисов Мицов,
гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. Кокиче
1; Йордана Петрова Сиракова, гр. Сапарева баня,
ул. Отец Паисий 2; Костадин Йорданов Сираков,
София, ж.к. Люлин, бл. 814, ет. 4, ап. 11; Мария
Димитрова Сиракова, София, ж.к. Дружба, блок
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26, вх. Е, ет. 8, ап. 137; Надежда Борисова Васева,
гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. Кокиче
1, подн. А; Райна Йорданова Сиракова, София,
ж.к. Захарна фабрика, блок 33, вх. В, ет. 2, ап. 28;
Соня Иванова Николова, гр. Сапарева баня, ул.
Отец Паисий 13.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 775/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Венета Тодорова Петрова, Берковица, ул.
Варна 18, срещу „Горстрой“ – ООД, Берковица,
ул. Николаевска 23.
Трето гражданско отделение, 999/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
804/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любка Петкова Георгиева, София,
бул. Шипченски проход 23, вх. Б, ап. 17, срещу
Иван Георгиев Каломенски чрез адвокат Елизабета Караджова, София, ул. Лавеле 20; Йорданка
Петкова Каломенска чрез адвокат Елизабета
Караджова, София, ул. Лавеле 20.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1328/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2009 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Биляна Христова Димитрова, София,
кв. Казичене, Северна промишлена зона, ул.
Индустриална 3; Димитър Христов Христов чрез
процесуален представител Биляна Димитрова, София, кв. Казичене, Северна промишлена зона, ул.
Индустриална 3; Красимира Христова Христова
чрез процесуален представител Биляна Димитрова, София, кв. Казичене, Северна промишлена
зона, ул. Индустриална 3; Сениха Адил Ариф чрез
процесуален представител Биляна Димитрова,
София, кв. Казичене, Северна промишлена зона,
ул. Индустриална 3, срещу Айше Адил Мехмед
чрез адвокат Назми Мустафа, гр. Исперих, ул.
Васил Левски 67А, стая 19.
Четвърто гражданско отделение, 1914/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
988/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Василка Тодорова Илиева чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25; Висш
съдебен съвет, София, ул. Съборна 9; Милко
Илиев Илиев чрез адвокат Валентин Бенатов,
София, ул. Цар Асен 25; Тодор Илиев Илиев чрез
адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен
25, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 92/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
441/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Тончо Севов Ангелов чрез адвокат
Меглена Гунчева, Хасково, бул. България 142,
вх. А, ет. 1, срещу Община Симеоновград, пл.
Шеновски 3.
Четвърто гражданско отделение, 110/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
652/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Помощно училище „Д-р Петър Берон“,
Добрич, чрез адвокат Димитричка Тодорова, Добрич, бул. Добруджа 30, кантора 7, срещу Руско
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Русев Христов чрез адвокат Меглена Иванова
Миланова, Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В,
ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 272/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
524/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Иван Богомилов Авториев чрез адвокат
Даринка Боева, София, Търговски дом, ет. 1,
стая 106; Маргарита Богомилова Станкева чрез
адвокат Даринка Боева, София, Търговски дом,
ет. 1, стая 106; Невена Методиева Димитрова чрез
адвокат Даринка Боева, София, Търговски дом,
ет. 1, стая 106, срещу Григор Василев Стоилов,
София, ж.к. Надежда, бл. 252, вх. А, ет. 7, ап. 13;
Маргарита Николова Стоилова, София, ж.к. Надежда, бл. 252, вх. А, ет. 7, ап. 13.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 517/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3446/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „България Ер“ – АД, София, бул.
Брюксел 1, срещу „Ттека Екс“ – ООД, София,
бул. Черни връх 51; „Ттека Екс“ – ООД, чрез
адвокат Слав Стайков, София, бул. Александър
Стамболийски 20, вх. В, ет. 3, ап. 30.
Второ търговско отделение, 598/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Плевен, ул. Сан Стефано 25, срещу Гинка Минкова Ченкова чрез особен представител адвокат
Евгения Йончев, Плевен, ул. Дойран/Толбухин
160, ет. 4 офис 3.
Второ търговско отделение, 649/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 29/2010
по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от ЕТ
Милена Косева Минева с фирма „Коси – Милена
Косева“ чрез адвокат Иван Шиваров, Габрово, ул.
Иван Гюзелев 1, срещу „Надежда – М“ – ООД,
Русе, ул. Александровска 71.
Второ търговско отделение, 674/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
336/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, чрез
адвокат Недялко Недялков, София, ул. Подуево
5А, ет. 3, ап. 5, срещу Сава Михайлов Ангелов,
Видин, ул. Стара планина 9.
Второ търговско отделение, 682/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3372/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Потребителна кооперация „Наркооп“,
срещу СД „Савков с-ие и синове“, Асеновград,
ул. Брегова 18.
Второ търговско отделение, 702/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
802/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Хеброс – 89“ – ООД, Пловдив, срещу
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.
НА 19.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1747/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
315/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Любен Стефанов Михайлов, Хасково,
ул. Картечар 51; Татяна Янкова Любенова, Хас
ково, ул. Картечар 51, срещу Албена Стефанова
Михайлова, Хасково, ул. Картечар 51; Зале Ахмед
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Мурад, Хасково, ул. Картечар 51; Неврие Сюлейман Хасан, Хасково, ул. Надежда 2А; Недялка
Стефанова Хубенова, Хасково, ул. Нешо Брайков 2.
Първо гражданско отделение, 567/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
671/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Иванка Асенова Димитрова чрез
адвокат Димитрова, Дупница, ул. Солун, ет. 3,
срещу Николай Вельов Атанасов, София, ж.к.
Лагера, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 12; Сийка Вельова
Митева, София, ж.к. Овча купел, ул. 681 № 3.
Първо гражданско отделение, 621/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1809/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Васил Стефанов Панков чрез адвокат
Аспарухова, Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 1;
Зафирка Георгиева Панкова чрез адвокат Аспарухова, Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 1, срещу
Община Аксаково, ул. Георги Петлешев 58.
Първо гражданско отделение, 879/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2550/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Анастасия Георгиева Андонова чрез
адвокат Станев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4;
Георги Андонов Андонов чрез адвокат Станев,
Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Елена Тодорова
Атанасова чрез адвокат Станев, Варна, ул. Ал.
Дякович 45, ет. 4; Красимира Неделчева Гавазова чрез адвокат Попов, Варна, ул. Панагюрище
6, ет. 2; Свилен Георгиев Гавазов чрез адвокат
Попов, Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 759/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
598/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Йордана Петрова Атанасова, Банско,
ул. Охрид 12, срещу Виолета Борисова Тошкова-Пелтекова, Смолян, ул. Христо Христов 34;
Георги Иванов Тошков, с. Елешница, община
Разлог; Йордана Костадинова Дрънкова, Банско,
ул. Захари Стоянов 33.
Второ гражданско отделение, 844/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Дафина Костова Петрова чрез адвокат
Петя Коцева, София, бул. Витоша 40, ет. 5, ап. 10;
Иванка Стоева Гергова чрез адвокат Петя Костова, София, бул. Витоша 40, ет. 5, ап. 10, срещу
Васка Христова Ганова чрез адвокат Мирослава
Стоянова, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 109,
ет. 1, ап. 2; Мара Иванова Вутова, с. Стояновци,
област Враца.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 771/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1954/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Енчев Григоров, София, ул.
Цар Шишман 34, срещу Александър Иванов
Аломинов, Разлог, ул. Раковски 18.
Четвърто гражданско отделение, 959/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3529/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЖСК „Български художник“ чрез
адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър
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Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Димитрина
Атанасова Моллова чрез адвокат Марчела Барутчийска, София, бул. Патриарх Евтимий 27, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1220/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Иван Стефанов Абаджиев чрез особен
представител адвокат Светла Банкова, Габрово,
ул. Скобелевска 30, ет. 1; Ивелина Недкова Нед
кова чрез пълномощник адвокат Светла Банкова,
Габрово, ул. Скобелевска 30, ет. 1, срещу Мартина
Димитрова Лалева, Габрово, ул. Шейново 16 А;
Роксана Арсениева Юлиева като законен представител на Кристина Красимирова Благоева,
Габрово, ул. Цанко Дюстабанов 22 А – къща.
Четвърто гражданско отделение, 1302/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Калина Александрова Борисова, Хасково, ул. Опълченска 4, срещу Елена Андреева
Георгиева, Стара Загора ул. Г. С. Раковски 146,
ет. 6, ап. 21.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 323/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2065/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, с изпълнителен директор Антон
Пиронски, София, бул. Г. М. Димитров 16, срещу
„Ан Сел“ – ЕООД, с управител Александър Михайлов, Видин, ул. Младост 6; Павлина Иванова
Тодорова чрез адвокат Анжела Милива, Видин,
ул. Витоша 9.
Първо търговско отделение, 529/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
62/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Кайлъка Ресурс“ – АД, с изпълнителен
директор Цветан Богданов Алексиев чрез адвокат
Анжело Георгиев, Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 10,
срещу „Димитров“ – ООД, с управител Магдален
Симеонов Димитров чрез адвокат Стефан Младенов, ул. Катя Попова 2, офис 19.
Първо търговско отделение, 558/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1872/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Вършец чрез адвокат Ангел
Панайотов, София ул. Княз Борис Първи 96, ет. 1,
ап. 3, срещу „Ботстрой – 1“ – ЕООД, гр. Вършец,
чрез адвокат Наталия Христова, София, бул. Васил
Левски 72, ет. 3, ап. 16; „Ботстрой – 1“ – ЕООД,
с управител Светослав Илиев Йорданов, Вършец
ул. Република 98.
Първо търговско отделение, 600/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Кърджали, бул. България 41,
срещу ДП „Национална компания Железопътна
инфраструктура“, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 110.
Първо търговско отделение, 685/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1517/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от сдружение „Национално бюро на
българските автомобилни застрахователи“, София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2, срещу Красимир
Цветанов Панков чрез адвокат Кирил Николов,
София, бул. Македония 12, ет. 3.
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НА 25.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 812/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3363/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Петров Ангелов чрез адвокат
Нели Колегова, Пловдив, ул. Цар Калоян 1, ет. 1;
срещу Стойка Йорданова Иванова чрез адвокат
Марина Христова, Пловдив, пл. Съединение,
офис 309.
НА 30.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 624/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
27/2010 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Цветелин Йорданов Йорданов,
гр. Дебелец, ул. Р. Даскалов 2; Цветелин Йорданов
Йорданов чрез адвокат Иван Иванов, Велико
Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1, срещу ЗАД
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, представлявано от Румен Янчев, София, ул. Позитано 5;
„Прометей“ – ООД, чрез адвокат Рена Стефанова,
Русе, ул. Т. Александров 7, ет. 1.
Първо търговско отделение, 628/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2417/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мариета Станиславова Тодорова,
София, ж.к. Люлин, бл. 984, вх. 6, ап. 142, адвокат
Йорданка Матеева, София, ул. Стефан Караджа
15, срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, с изпълнителен директор Петко Любенов Милевски,
София, ул. Ястребец 23 Б.
Първо търговско отделение, 633/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2757/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Берг Балкан“ – ООД, с управител
Владимир Илиев Цветков, София, ул. Братя
Бъкстон 70, вх. 33, ет. 3, ап. 7, срещу „Берг
Холдинг“ – ООД, с управител Рудолф Хайнц
Колгрюбел чрез адвокат Матей Матеев, София,
бул. Витоша 4, ет.4.
Първо търговско отделение, 634/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Костадин Томов Згуров ЕТ Костадин
Томов Згепров с фирма „Донал“, Смолян, ул. Дичо
Петров 10, бл. 48, вх. Б, ап. 37, срещу „Финанс
консултинг“ – ЕАД, с изпълнителен директор
Калин Митков Митев, София, ул. Ал. Батенберг 1.
Първо търговско отделение, 643/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Илиян Филипов Филипов, Русе, ул. Петър Берон
15, вх. 1, ет.���������������������������������
 ��������������������������������
4, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат Валентина Лефтерова,
Русе, ул. Александровска 71, ет.4.
Първо търговско отделение, 659/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
661/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Антоми“ – ООД, с управител Дончо
Петров Малчев чрез адвокат Мирослав Кръстев,
Велико Търново, ул. Плиска 3, вх. А, ет. 4, ап. 8,
срещу „Делмаз“ – ЕООД, с управител Никола
Вълчанов Ралев с адрес на управление с. Кости,
община Царево.
Първо търговско отделение, 683/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3100/2009 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Бау Системс“ – ООД, чрез адвокат Сеизов, София, ул. Кожух планина 21, вх. 3,
срещу Държавно предприятие „Строителство и
възстановяване“, София, бул. Цар Борис Трети 54.
НА 31.05.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 133/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3133/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу
„Ямболпроект“ – ЕООД, чрез адвокат Георги
Дженков със съдебен адрес Елхово, ул. А л.
Стамболийски 66.
Второ търговско отделение, 404/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
534/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Господин Атанасов Борисов чрез адвокат Йордан Цветанов Йорданов,
Павликени, пл. Свобода 24; Матьо Атанасов Борисов със съгласието на своята майка и законен
представител Султана Стоянова Димитрова чрез
адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Павликени,
пл. Свобода 24; Султана Стоянова Димитрова чрез
адвокат Йордан Цветанов Йорданов, Павликени,
пл. Свобода 24, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Цар Борис Трети 41.
Второ търговско отделение, 478/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1411/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Темпо – текстил“ – ЕООД, чрез
адвокат Мирослав Кръстев със съдебен адрес
Велико Търново, ул. Васил Левски 29Б, срещу
„Теодора“ – ООД, чрез адвокат Румяна Василева
Добрева със служебен адрес Варна, ул. Алеко
Константинов 31.
Второ търговско отделение, 566/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 43/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Даниел Николаев Шаприн чрез адвокат Кирил
Илиев Николов с адрес София, бул. Македония
12, ет. 2, срещу ЗД „Евроинс“ – АД, София, бул.
Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 828/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
998/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Аксаков 29,
срещу „СИБ Корект“ – ЕООД, чрез адвокат Иванка Илиева Митева; „Туристимпекс 2000“ – ЕООД,
чрез адвокат Дария Колева.
Второ търговско отделение, 931/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
421/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „АРЗ – Капитан Петко войвода“ – АД,
чрез адвокат Румен Петков, Пазарджик, ул. Ал.
Стамболийски 25, срещу „Солак Ойл“ – ООД,
чрез адвокат Димитър Кисьов, Кърджали, кв.
Възрожденци, бл. 9, вх. А, ет. 1, ап. 1.
3139
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А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 ЗУ Т съобщава, че от „Риба
комерс“ – ООД, Бургас, е постъпила жалба, с
която се оспорва Решение № 40-17 от 21.10.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас (ДВ, бр. 4 от
2011 г.), с което се одобрява проектът за актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж.к.
Славейков, Бургас – окончателен проект при
условията на чл. 16 ЗУТ, заедно с правилата и
нормите за неговото прилагане със следните
изменения: УПИ ІІІ в кв. 51 да бъде отреден за
озеленяване; УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв. 45,
които са новообразувани, да бъдат отредени за
обществено ползване, с плътност – до 20 %, и
височина – до един етаж. В срок 5 години считано от датата на влизане в сила на плана не се
допускат и одобряват изменения на ПУП – ПРЗ,
касаещи промяна в отреждане, характер, начин
и показатели на застрояване. За имоти – общинска собственост, за които Община Бургас има
инвестиционни намерения в посочения срок,
изменение на ПУП може да бъде допуснато
след решение на Общинския съвет – гр. Бургас.
Решението се оспорва в частта му, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ, касаещо УПИ
ІІІ-95 в кв. 7, УПИ ХVІІ-95 в кв. 7, в частта му,
разпореждаща забрана в 5-годишен срок, считано
от датата на влизане в сила на плана, да не се
допускат и одобряват изменения на ПУП – ПРЗ,
касаещи промяна в отреждане, характер, начин
и показатели на застрояване, отново за УПИ
ІІІ-95 в кв. 7 и УПИ ХVІІ-95 в кв. 7. По повод
оспорването е образу вано админист ративно
дело № 431/2011 по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.04.2011 г. в 13,50 ч. Заинтересуваните лица по
това оспорване имат право в едномесечен срок
от обнародване на това съобщение в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявления, отправени до съда, да поискат да бъдат конституирани
като ответници в производството. Заявлениета
трябва да съдържат: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението трябва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на оспорения индивидуален административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба в законоустановения срок.
3484
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпило оспорване на Решение № 40-17 от
21.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас (ДВ,
бр. 4 от 2011 г.), с което е одобрен проектът за
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актуализация – изменение на ПУП – ПРЗ на ж.к.
Славейков, като оспорването е в частта относно
поземлен имот с идентификатор № 07079.602.327,
както и в частта, в която планът се одобрява
при „условията на чл. 16 ЗУТ“, както и в частта
относно въведената забрана, формулирана като
„в срок пет години, считано от датата на влизане в сила на плана да не се допуска и одобрява
изменение на ПУП – ПРЗ, касаещи промяна в
отреждане, характер, начин и показатели на застрояване“. По оспорването е образувано адм.д.
№ 474/2011 на Административния съд – Бургас.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за български граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените
доказателства, които удостоверяват качеството
на заинтересувано лице на заявителя. Делото е
насрочено за 16.05.2011 г. от 13 ч.
3579
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3807/2010 г. по оспорване, предявено от „Трафикконсулт“ – ЕООД, чрез
представляващ Николай Димитров Димитров,
срещу Решение № 2548-17 от 28, 29.07.2010 г., с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ и по
предложение на кмета на Община Варна с вх.
№ ОС-7-9302/31 от 17.02.2007 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, е одобрен ПРЗ на ж. к. Вл.
Варненчик ІІ м. р. относно имоти УПИ ІV-823 и
УПИ V-824. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за български граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
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да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
3576
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Жанета Иванова Докторова на
идейно-застроителния план на 8 подрайон, одобрен
със заповед № 13 от 26.02.1962 г. на председателя
на ИК на ГНС – Варна. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3185/2010 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
3578
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че по адм.д.
№ 499/2011 е постъпило оспорване от Раиса
Стефанова Запрянова от Пловдив, ул. Май 14,
Марияна Благовестова Малинова от Пловдив,
ул. Булаир 23, Илиян Андонов Каров, Пловдив,
бул. България 33, ет. 3, ап. 27, и Мария Андонова Гьошаркова от Пловдив, ул. Булаир 23,
против РОС № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. на ОбС – Пловдив, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване
и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-,
телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата и нормативите за прилагане
на кв. „Смирненски ІV“, Пловдив, в границите:
север – р. Първенецка, регулационната граница
на парк „Отдих и култура“ – Пловдив, и регулационния план на спортен комплекс „Отдих и
култура“– Пловдив, до ул. Парк „Отдих и култура“,
изток – северната граница на ул. Парк „Отдих и
култура“, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния план на
„Смирненски ІІІ“ – Пловдив, северната граница
на Пещерско шосе, западната регулационна граница на ж.к. Хр. Смирненски, ПИ 72 до жп линия
Пловдив – София, юг – жп линия Пловдив – София, запад – източната регулационна граница на
кв. Прослав, УПИ І-5 – комплексно жилищно
строителство, южните граници на ПИ 398 и 397
по кадастралния план на кв. Хр. Смирненски,
ІІІ етап, продължението на ул. Елин Пелин до
Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038,
433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034,
037033, 037031, 037043, 037022 по КВС землище
Пловдив – запад, по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите. ПУП – план
за регулация и застрояване, изработен и процедиран в условията на чл. 133 ЗУТ и одобрен със
Заповед № ОС-3144 от 23.10.2008 г. на кмета на
Община Пловдив да се нанесе на ПУП – ПРЗ,
кв. Смирненски ІV, район „Западен“, Пловдив.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересо-
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ваните лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 28.04.2011 г. в 13,30 ч.
3485
Административният съд – Пловдив, съобщава, че Владимир Кръстанов Гечев и Петко
Георгиев Царев са оспорили Решение № 391(п) от
14.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
издадено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 и
чл. 17, ал. 1, чл. 128, ал. 7, чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 103,
ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗУТ, Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР и § 6 от
ПРЗ на ЗКИР, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на
общинския съвет, Решение № 2, взето с протокол
№ 1 от 19.01.2006 г. на общинския съвет, Решение
№ 447, взето с протокол № 22 от 30.11.2006 г. на
Общинския съвет, Решение № 171, взето с протокол № 8 от 17.05.2007 г. на общинския съвет,
протокол № 44 от 04.12.2009 г., т. 1, допълнен с
протокол № 22 от 02.06.2010 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, Общинският съвет – гр. Пловдив,
одобрява ПУП – ПУР – план за регулация на
улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони и схеми:
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване,
далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване,
газоснабдяване, вертикално планиране, транспортно-комуникационна, санитарно-хигиенна
и екологична обстановка, озеленяване и отдих,
екологична оценка, и правилата и нормативите за
прилагане на „Жилищен парк Марица – север“,
Пловдив, в граници: север – Пазарджишко шосе и
бул. България; изток – жп линия Пловдив – Филипово, юг – северният бряг на р. Марица, запад – р.
Марица и землищна граница на община Пловдив,
по червените и сините линии, надписи със син и
червен цвят и корекции със зелен и кафяв цвят
за част регулация и корекции със зелен цвят за
част устройствени зони и корекции на схеми.
Това решение може да бъде обжалвано по реда
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на чл. 215, ал. 4, изречение последно ЗУТ чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ – бр.
96 от 07.12.2010 г. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 2814/2010 е насрочено за
05.05.2011 г. от 13,30 ч.
3543
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 1 от 25.01.2011 г., взето
с протокол № 1 от 25.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Перущица, в частта му по т. VІ, а
именно: „Не освобождава от такса битови отпадъци за 2011 г. имотите, за които има подадени
молби от граждани и фирми“. По същото е образувано адм. дело № 383 по описа за 2011 г. на
Административния съд – Пловдив, със страни:
Рангел Илиев Мрянов от Перущица, ул. Цар Симеон І № 47, като жалбоподател, и Общинският
съвет – гр. Перущица, като ответник. Делото е
насрочено за 23.06.2011 г. от 9,30 ч.
3488
Административният съд – София-град, II отделение, 28 състав, призовава Найден Григоров
Георгиев като заинтересована страна по адм.д.
№ 8711/2010, образувано по жалба на Румяна
Латинова Гатева срещ у Заповед № РД-18-54
от 30.08.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Делото е насроечно за 11.05.2011 г. в 9,30
ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
3487
Административният съд – София-град, II отделение, 28 състав, призовава Георги Димитров
Добрев като жалбоподател по адм.д. № 5852/2010,
образувано по жалба на Георги Димитров Добрев
срещу Заповед № 82 от 28.07.2010 г. на директора
на Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“, София. Делото е насрочено за 18.05.2011 г.
в 9,30 ч. Жалбоподателят да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
3486
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 7892/2010 по описа на II отделение, 31
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състав, насрочено за 18.04.2011 г. от 13,30 ч., по
жалбата на Ангел Евелинов Калоянов против
Решение № 241 от 16.04.2009 г., издадено от Столичния общински съвет (ДВ, бр. 65 от 2009 г.):
1. С което е одобрен план за регулация на м.
Изток – Изток част I и част II, в граници: улица
от о.т. 97 през о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 7 до о.т. 2;
улица от о.т. 2 през о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т.
28 – о.т. 154 – о.т. 161 – о.т. 159 – о.т. 158 до о.т.
160; улица от о.т. 160 – о.т. 220а до о.т. 220; южна
граница на УПИ 1 – за озеленяване от кв. 92б;
улица от о.т. 216б през о.т. 216а – о.т. 216 до о.т.
210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 – о.т. 194 – о.т.
194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а
до о.т. 125а; улица от о.т. 125а до о.т. 125; улица
от о.т. 125 през о.т. 121 – о.т. 109 – о.т. 105 – о.т.
103 – о.т. 98 до о.т. 97, с изключение на кв. 3
УПИ XII-1773, XIV-1772; кв. 10 УПИ VII-203, 204,
XIX-1577; кв. 12, IX-245, XIII-1462, за обществено
обслужване; кв. 25, УПИ XIV-1785; кв. 25А, УПИ
XIII-230, 231; кв. 30, УПИ II – за ОДЗ, VII-25, 27,
28, XIV-1613; кв. 43, УПИ IV-182; кв. 53 и 53а; кв.
53б, УПИ II-1433 за офиси; кв. 54 УПИ III – общ.
обсл.; кв. 55; кв. 56; УПИ II-548, III-547; кв. 57,
УПИ XIV – за жилищно строителство, XI-558; кв.
58, УПИ I-532, 533, VIII – за общ. обсл., Х-538,
XI-537, XII-535, XIII-534, XIV-1514; кв. 60, УПИ
III-555, 556; кв. 68, УПИ VIII-778; кв. 69а, УПИ
V-794, 795; кв. 69, УПИ III-800; IV-799; V-798 кв.
72, УПИ XIV-571; кв. 83а, УПИ III-700, 701; кв. 83,
УПИ II-716; кв. 84, УПИ III-655, 656, V-659, 1542,
VI-660, VII-662; кв. 85, УПИ IV-649, 1719; кв. 90а,
УПИ II-686 за офиси; кв. 91, УПИ II-632, III-631,
IV-627, V-626, VII-624, 1599; кв. 92, УПИ III-680,
681, IV-679, по червените и сините линии, цифри,
букви и текст с корекциите в зелен и кафяв цвят
и съгласно приложения проект.
2. С което е одобрен план за застрояване на м.
Изток – Изток част I и част II, в граници: улица от
о.т. 97 през о.т. 88 – о.т. 89 – о.т. 7 до о.т. 2; улица
от о.т. 2 през о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 28 – о.т.
154 – о.т. 161 – о.т. 159 – о.т. 158 до о.т. 160; улица
от о.т. 160 – о.т. 220а до о.т. 220; южна граница
на УПИ I – за озеленяване от кв. 92б; улица от
о.т. 216б през о.т. 216а – о.т. 216 до о.т. 210; улица
от о.т. 210 през о.т. 199 – о.т. 194 – о.т. 194а до
о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до о.т.
125а; улица от о.т. 125а до о.т. 125; улица от о.т.
125 през о.т. 121 – о.т. 109 – о.т. 105 – о.т. 103 – о.т.
98 до о.т. 97, с корекциите в зелен и кафяв цвят
и съгласно приложения проект. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда.
3571
Софийският градски съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Владимир Григориевич Товкун, гражданин на Украйна, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския
градски съд, гр. отделение, ІV бр. състав, София,
бул. Витоша 2, сутерен, за да получи препис от
искова молба и приложенията, подадена от Мариана Георгиева Товкун с правно основание чл. 33,
ал. 2 СК (отм.) за оспорване на бащинство и по
която е образувано гр. д. № 462/2008 г. по описа
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на СГС, ГО, ІV бр. състав, срещу него. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3541
Софийският градски съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Корей Михаел Ерке, германски гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Софийския градски съд, гр.
отделение, ІV бр. състав, София, бул. Витоша 2,
сутерен, за да получи препис от искова молба и
приложенията, подадена от Марина Валентинова
Иванова с правно основание чл. 62, ал. 2 СК за
оспорване на бащинство и по която е образувано
гр. д. № 12669/2010 по описа на СГС, ГО, ІV бр.
състав, срещу него. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3542
Димитровградският районен съд призовава
Жарко Митев Каревски, гражданин на Македония,
няма регистриран постоянен или настоящ адрес,
да се яви в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в Районния съд – Димитровград, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията є, като ответник по гр.д.
№ 94/2011, заведено от Валентина Димитрова
Митева-Каревска, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3489
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия, призовава Иса Кълънч, гражданин на РТурция, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.04.2011 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 100/2011 по
чл. 132, ал. 1, т. 2 СК, за връчване на съдебни
книжа, заведено от Магдалена Т. Пенкова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3539
Районният съд – Монтана, гр. колегия, І състав, призовава Серкан Шакъ с последен адрес
Монтана, ул. Христо Смирненски 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 08.06.2011 г. в
9 ч. като ответник по гр. д. № 70598/2010, заведено
от Калина Б. Борисова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3540
Пирдопският районен съд призовава Феона
Рашкова Зайкова с постоянен адрес София, ж. к.
Люлин 624, вх. В, ет. 7, ап. 89, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 10.05.2011 г. в 10,30 ч.
като ответница по гр. д. № 349/2006, заведено от
Мария Рашкова Самодивекова и Рашко Гаврилов
Самодивеков и двамата с адрес Пловдив, ул.
Копривките 3, ет. 9, ап. 6, по чл. 278 и сл. ГПК
(отм.). Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
3574
Пирдопският районен съд призовава Феона
Рашкова Зайкова с постоянен адрес София, ж. к.
Люлин 624, вх. В, ет. 7, ап. 89, сега с неизвестен
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адрес, да се яви в съда на 10.05.2011 г. в 10,30 ч.
като ответница по гр. д. № 349/2006, заведено от
Мария Рашкова Самодивекова с адрес Пловдив,
ул. Копривките 3, ет. 9, ап. 6, по чл. 278 и сл.
ГПК ( отм.) Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
3575
Русенският районен съд, гражданска колегия,
VII състав, призовава Виктория Николаева Ригер
с последен адрес Русе, ул. Константин Иречек
3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
23.05.2011 г. в 14,45 ч. като ответница по гр.д.
№ 2755/2010, заведено от Община Русе. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
3490
Русенският районен съд, 12 гр. състав, призовава Петер Каро с регистрация АИС „АРЧ“ като
краткосрочно пребиваващ на обявен адрес: Русе,
ул. Плевен 2, вх. 2, ет. 8, ап. 24, сега с неизвестен
адрес, да се яви в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр. д. № 12034/2010 на основание чл. 49, ал. 1 СК,
заведено от Петранка Василева Каро. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай ще
му бъде назначен особен представител.
3619
Сливенският районен съд призовава Фред
Хьоне, гражданин на Република Германия, гр.
Берлин, ул. Нойе Кругалес № 22, 12435, сега с неустановен адрес, да се яви в съда на 13.05.2011 г. в
9,30 ч. като ответник по гр.д. № 663/2011, заведено
от Силвия Русева Хьоне от Сливен. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
3570
Софийският районен съд, 51 състав, призовава Иван Димитров Стефанов с постоянен
адрес София, ж. к. Връбница, бл. 530, вх. А, ет.
8, ап. 28, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 30.05.2011 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр.д. № 13914/2007, заведено от Стефан Стефанов
Попов от София. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3618
Софийският районен съд, III гр. отделение,
92 състав, уведомява Харпритам Каур-Божилова,
гражданка на САЩ, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
нея е заведено гр.д. № 15527/2010 по описа на
СРС, III ГО, от Димитър Алексиев Божилов и
че в деловодството на съда на адрес: София, ул.
Цар Борис III № 54, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародване на уведомлението. При
неявяването на Харпритам Каур-Божилова или
на упълномощено от нея лице в двуседмичния
срок съдът ще є назначи особен представител.
3573
Хасковският районен съд уведомява Мохамед
Абдул Раззаг Хамед Ел Хелю с последен адрес
Хасково, ул. Чучулига 16, сега с неизвестен адрес,
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да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за
получаване на съобщението с приложените книжа
като ответник по гр.д. № 147/2011, заведено от
Лютвие Мустафова Велиева от Хасково с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК. Ако не се яви, за да
получи съобщението с книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Оответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
3620
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
призовава Петър Димитров Коларов от Варна,
ул. Селиолу 36, ет. 4, ап. 11, Невянка Димчева
Коларова от Варна, ул. Селиолу 36, ет. 4, ап. 11,
Анастасия Борисова Пройкова от Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 77, вх. Д, ет. 1, ап. 84, и „Сий
брийз 786“ – ЕООД, ЕИК 103961101, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I
№ 53, ет. 2, ответници по гр.д. № 2525/2010 по
описа на ВОС, да се явят в сградата на съда за
провеждане на съдебно заседание на 9.09.2011 г.
от 9 ч. по иск с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД, предявен от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, за постановяване на решение, с което
да бъде отне то в полза на държавата следното
имущество на обща стойност 186 221,98 лв., а
именно:
От Пет ър Димитров Коларов и Невянка
Димчева Коларова на основание чл. 9 и 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– 15 кв.м идеални части от дворно място
във Варна, ул. Тодор Димов 1, цялото с площ
360 кв.м, представляващо парцел № ХІІ-14 в кв.
619 по плана на 2-ри подрайон на Варна, заедно
с 1/2 идеална част от паянтова сграда, цялата с
РЗП 50 кв.м по удостоверение за данъчна оценка,
застроена върху това място, състояща се от две
стаи, салон и кухня, тоалет в двора, при съседи
на целия имот: ул. Тодор Димов, ул. Селиолу и
имоти пл. № 13 и 15, придобито с нотариален
акт № 189, том V, дело № 1467/96 от 28.02.1996 г.
Пазарната стойност на имота към момента е
17 855 лв.
– А партамент № 11 на четвърти я ета ж в
жилищна сграда, построена върху дворно място
във Варна, ул. Селиолу 36, представляващо имот
пл. № XVI-23 в кв. 621 по плана на 5 подрайон
на града, при граници на мястото: ул. Селиолу,
парцели XVII-1, XVIII-2, XIV-21 и XV-22, състоящ
се от коридор, дневна, кухня, спалня, килер, банятоалетна и два балкона, с площ 68,50 кв.м, при
граници: западна фасада, ап. 12, стълбище, ап.
10 и калкан, заедно с принадлежащото му избено
помещение № 8 с площ 9,01 кв.м, при граници:
изба № 10, коридор, източна фасада, коридор,
както и припадащите му се 5,6013 % ид.части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху дворното място, придобит с нотариален акт
№ 164, том XVI, дело № 4457/97 от 01.04.1997 г.
и нотариален акт № 8, том I, дело № 26/1999 от
21.01.1999 г. Пазарната стойност на имота към
момента е 89 050 лв.
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– Дворно място в с. Зърнево, ул. Трета 124,
община Тервел, област Добрич, съставляващо
УПИ V-266 с площ 965 кв.м в кв. 6 по ПУП на
с. Зърнево, одобрен със Заповед № 459 от 1988 г.,
ведно с построените в него жилище със ЗП 114
кв.м, стопанска постройка със ЗП 34 кв.м и гараж
със ЗП 20 кв.м, при граници и съседи: улица, УПИ
VI-265, регулачна граница и УПИ IV-267, придобит
с нотариален акт № 33, том VI, peг. № 3686, дело
№ 648/2007 от 21.11.2007 г. Пазарната стойност
на имота към момента е 40 590 лв.
– Лек автомобил марка „ВАЗ“, модел „2103“,
с peг. № В 8700 АВ, рама № 1106109, двигател
4723648, цвят: бял, дата на първоначална регистрация: 17.10.1980 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 8.01.1996 г. Пазарната
стойност на автомобила към момента е 250 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „525“, с
peг. № В 4386 АВ, рама № WBADA3107C7921994,
двигател 7921994, дата на първоначална регистрация: 17.01.1983 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 14.07.1999 г. Пазарната
стойност на автомобила към момента е 718 лв.
– Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Па д жеро“, с peг. № В 5010 СС, ра ма
№ JMBL043GVGY402545, двигател 4D55AY4231,
цвят: син, дата на първоначална регистрация:
30.01.1988 г., придобит с договор за продажба
на МПС от 28.03.2001 г. Пазарната стойност на
автомобила към момента е 3603 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „320“,
с peг. № В 3127 КА, рама № 2594М117, двигател
6690249, дата на първоначална регистрация:
28.10.1994 г., придобит с договор за продажба
на МПС от 31.05.2005 г. Пазарната стойност на
автомобила към момента е 3470 лв.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м од е л „ Го лф“, с p eг. № В 0 553 РА , р а м а
№ WVWZZZ1HZNW083019, двигател без номер,
цвят: черен, дата на първоначална регистрация:
2.01.1992 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 6.12.2007 г. Пазарната стойност
на автомобила към момента е 1464 лв.
– Сумата от 96,04 лв., равностойност на 64,60
щатски долара, налични към 29.06.2010 г. по
спестовен влог № BG65STSA93000010472883 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Петър Димитров Коларов.
– Сумата от 197,94 лв., равностойност на
101,21 евро, налични към 29.06.2010 г. по спестовен влог № BG60STSA93000013583278 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане,
с титуляр Петър Димитров Коларов
– Сумата от 98 лв., налични към 31.12.2009 г.
по спестовен влог № BG83STSA93000005868066 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Невянка Димчева Коларова.
От Невянка Димчева Коларова на основание
чл. 8, 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
поради обстоятелството, че имотите са придобити в режим на СИО през проверявания период:
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– Дворно място в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, цялото с площ 780 кв.м по
нотариален акт и по удостоверение за данъчна
оценка, с площ 605 кв.м по скица, съставляващо
УПИ № ХХІІ-264 в кв.42 по плана на селото, при
граници на УПИ: улица, УПИ І-263, XXI-263,
ХХІІ-266 и ІІ-264, придобито с нотариален акт
№ 174, том I, peг. № 2564, дело № 155/2006 от
29.09.2006 г. и споразумение от 21.12.2009 г. Пазарната стойност на имота към момента е 3510 лв.
– Нива в землището на с. Климентово, община
Аксаково, област Варна, ЕКАТТЕ 37246, местност
Баба Гуна, съставляваща имот № 035004, трета
категория на земята при неполивни условия, с
площ 3 дка, при граници: имот № 000400, имот
№ 035003, имот № 035022, имот № 035005, придобита с нотариален акт № 51, том II, peг. № 3435,
дело № 232/2006 от 20.12.2006 г. и споразумение
от 21.12.2009 г. Пазарната стойност на имота към
момента е 960 лв.
– Поземлен имот – дворно място в с. Орлова
могила, община Добричка, област Добрич, с
площ 1030 кв.м, включено в УПИ III, с план.
№ 146, целият на площ 1060 кв.м, в кв. № 15А,
по уличната и дворищната регулация на с. Орлова могила, община Добричка, област Добрич,
утвърдена със заповед № 3701 от 13.08.1950 г., при
граници и съседи на имота: от изток – УПИ-I-147
и УПИ-II-147, от север – улица, от запад – УПИIV-146, по плана на селото, придобит с нотариален
акт № 77, том I, peг. № 1638, дело № 69/2008 от
23.01.2008 г. и споразумение от 21.12.2009 г. Пазарната стойност на имота към момента е 5150 лв.
– Поземлен имот – дворно място в с. Орлова
могила, община Добричка, област Добрич, с площ
980 кв.м, включено в УПИ IV, с план. № 146,
целият на площ 990 кв.м, в кв. 15А по уличната
и дворищната регулация на с. Орлова могила,
община Добричка, област Добрич, утвърдена
със заповед № 3701 от 13.08.1950 г., при граници
и съседи на имота: от изток – УПИ-III-146, от
север – улица, от запад – УПИ-V-145, по плана
на селото, придобит с нотариален акт № 77, том
I, peг. № 1638, дело № 69/2008 от 23.01.2008 г. и
споразумение от 21.12.2009 г. Пазарната стойност
на имота към момента е 4950 лв.
От Петър Димитров Коларов и Невянка Димчева Коларова на основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 100 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с
peг. № В 3410 СВ, рама № WVWZZZ19ZHW068503,
двигател JP420104, дата на първоначална регистрация: 06.08.1986 г., ведно със законната лихва
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане.
Направено е искане на основание чл. 7, т. 1
ЗОПДИППД да бъде обявена недействителност
по отношение на държавата на сделката, с която
Петър Димитров Коларов и Невянка Димчева
Коларова са отчуждили чрез дарение собствения
си недвижим имот и сделката, с която Анастасия Борисова Пройкова е отчуждила дарения
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є недвижим имот на „Сий Брийз 786“ – ЕООД,
ЕИК 103961101, и същият да бъде отнет в полза
на държавата, а именно:
– Дворно място в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, цялото с площ 910 кв.м, съставляващо урегулиран поземлен имот № VIII-234 в
кв. 31 по плана на с. Слънчево, с уредени сметки
по регулация, ведно с построената жилищна
сграда с РЗП 60 кв.м, състояща се от три стаи
и салонче, навес с РЗП 15 кв.м, при граници: от
три страни улица, имот VII, отреден за спирка
и магазин, дарен с нотариален акт № 51, том II,
peг. № 2457, дело № 211/2005 от 10.05.2005 г. и
продаден с нотариален акт № 189, том IV, peг.
№ 9186, дело № 305/2005 от 30.09.2005 г. Пазарната стойност на имота към момента е 14 160 лв.
Претендира се осъждане на ответниците да
заплатят направените разноски по делото, както
и юрисконсулско възнаграждение.
3580
Великотърновският окръжен съд обявява, че в
съда е образувано гр. д. № 330/2011 по постъпило
мотивирано искане от КУИППД против Павел
Стоянов Павлов с постоянен адрес Свищов, ул. В.
Друмев 4, и Мария Атанасова Павлова със същия
адрес с цена на иска 532 500 лв., като предмет
на искането е отнемане в полза на държавата на
имущество, а именно: 1. Дворно място парцел
Х-2871, с площ 710 кв.м в кв. 17 по рег. план на
Свищов, ул. В. Друмев 4, заедно с построената
жилищна сграда, състояща се от приземен етаж,
гараж за 2 автомобила, вх. преддверие със стълбище, тоалетна, кабинет, кухня, дневна и столова,
подземен етаж: коридор, стълбище, 2 зимника,
тоалетна, винарна, коридор, техническо помещение и фитнес, етаж 1: 4 спални с тераса, 2 бани
с тоалетна, дрешник и коридор със стълбище
и коридори, със застроена площ на имота 152
кв.м на обслужващите части: мазе – 161 кв.м,
таван – 152 кв.м, и разгъната застроена площ
обща на имота от 635 кв.м заедно с всички подобрения в имота (НА № 26, т. 1, рег. № 417 от
18.1.2001 г.). 2. Лек автомобил Субару – Легаци
2.0 и рег. № ВТ 6687ВК, рама JF1BL5LF36G022675
с двигател EJ20792629. 3. 50 дружествени дяла
по 50 лв. всеки, собственост на Павел Стоянов
Павлов, на обща стойност 2500 лв. от капитала
на „Мултибет“ – ООД, с ЕИК 104591637, рег. по
ф.д. № 373/2002 на ВТОС. 4. 1000 обикновени поименни акции по 1000 лв. всяка на Павел Стоянов
Павлов на обща стойност 20 000 лв. от капитала
на „Стилбет“ – АД, ЕИК 104523999. 5. Сумата от
10 000 лв., представляваща облага, получена от
престъплението, за което Павел Стоянов Павлов
е признат за виновен с влязла в сила присъда
№ 202 от 01.10.2010 г. на СвРС. Съдът обявява, че делото е насрочено за 30.06.2011 г. от
10,30 ч., като на основание чл. 29 ЗОПДИППД
дава възможност на трети лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
да встъпят в процеса и указва, че това могат да
направят в срок до 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“.
3572
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14005/2004 вписа промени за „Интернет
медия ентерпрайзис“ – ООД: вписва прехвърляне
на 11 дружествени дяла от Александър Йосифов
Колчев на „Нет инфо.БГ“ – АД; вписва прехвърляне на 11 дружествени дява от Димитър
Лъчезаров Конев на „Нет инфо.БГ“ – АД; вписва
прехвърляне на 11 дружествени дяла от Ивайло
Христов Янков на „Нет инфо.БГ“ – АД; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Лозенец“, бул. Черни връх 1 – 3, ет. 3; вписва
нов дружествен договор.
10471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 20891/94 вписа промяна
за „Екстрем“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Сердика“,
бул. Генерал Столетов 30, ет. 4, ап. 20.
10472
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 11745/2004 вписа промени за „Индустриална пожарно-аварийна компания“ – ООД:
заличава като управители Саша Райчева Василева
и Димитрина Цветанова Бързашка; вписва като
управител Пламен Христов Панчев, който ще
управлява и представлява дружеството.
10473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 6045/2002 вписа промени
за „Атила 2002“ – ООД: вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от „Еколониа“ – ООД, на
Мима Краева Краевска; вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от „Еколониа“ – ООД, на Димитър Кънчев Моллов; заличава като съдружник
„Еколониа“ – ООД (рег. по ф.д. № 13880/2004);
вписва като съдружник Димитър Кънчев Моллов;
вписва нов дружествен договор.
10474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11591/2002 вписа промени
за „Бианканеве 2002“ – ЕООД: заличава като
управител Снежанка Трайчова Кръстева; вписва
като управител Весел Георгиев Кръстев, който
ще управлява и представлява дружеството.
10475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1357/2002 вписа промени
за „И – груп“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Бунтовник 57, ет. 1, ап. 1; вписва нов учредителен акт.
10476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6667/2002 вписа промени
за „Рест консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Зоя Крумова ТупароваЙорданова на Светослав Александров Казаков;
вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от
Зоя Крумова Тупарова-Йорданова на Чавдар
Найденов Спасов; заличава като съдружник и
управител Зоя Крумова Тупарова-Йорданова;
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вписва като съдружник Светослав Александров
Казаков; вписва промени в дружествения договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Чавдар Найденов Спасов.
10477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6342/2001
вписа промени за „АТМ трейд“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Сердика“, ул. Родопи 16, в с. Продановци,
община Самоков, Софийска област; вписва нов
дружествен договор.
10478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9456/2000 вписа промени
за „МС – ауторент“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
50 000 лв.; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност
„МС – ауторент“ – ООД; заличава като управител Мирослава Василева Докова; вписва като
съдружник Стоян Иванов Доков; вписва като
управител Даниел Генов Генов; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от управителя Даниел Генов Генов.
10479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 827/98 вписа промени за „Химремонтстрой“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Росен Колев Димоларов; дружеството
е със съвет на директорите в състав: Петър Иванов
Станчев – председател, Илиян Иванов Начевски,
Милан Петров Петров и Стамен Станоев Тасев.
10480
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4003/97 на проверените и приети годишни финансови отчети
за 2005 и 2006 г. на „Гомапласт“ – АД.
10481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10638/96 вписа промени за „Делойт одит“ – ООД: вписва промяна
в адреса на управление – район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 103; вписва нов
дружествен договор.
10482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11481/95 вписа заличаване
на „А & Е бизнесгруп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 373, вх. А, ет. 1, ап. 1.
10483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 28922/93 вписа промени за
„АББ България“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление от район „Оборище“, ул.
Триадица 5, в район „Младост“, бул. Христофор
Колумб 9, ет. 3; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
10484
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20584/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„План Це“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Войводина могила 123, с
предмет на дейност: PR, реклама, продуциране,
мениджмънт, издателска дейност, покупка на
стоки с цел препродажба, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други
дейности, сделки и услуги, за които няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Соня Йорданова Момчилова-Йовева, която го управлява и представлява.
10485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20368/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тийм билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. Венец
2, с предмет на дейност: организиране на тийм
билдинг, организиране на курсове, семинари,
тренинги и обучения, образователни програми,
организиране на корпоративни и частни партита,
консултантски, преводачески и посреднически
услуги, организиране на промоции, събития и
кетеринг, интернет услуги, печатни услуги и
всички незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Антоанета Кирилова Стоянова
и Георги Илиев Стоянов и се управлява и представлява от Георги Илиев Стоянов.
10486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20444/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Креятекс
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Пражка пролет, бл. 3,
вх. Б, ет. 5, ап. 46, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Кремена Иванова Калева и Кирил Тодоров Москов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21238/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БК
моторс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Красно село“, ж.к. Белите
брези, ул. Звъника 6, ет. 6, ап. 16, с предмет на
дейност: внос, износ и търговия с моторни превозни средства, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
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лизинг, внос и износ на стоки и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Божидар Иванов Божков, който го управлява и
представлява.
10488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20991/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йонсен България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
бул. Ген. Столетов 38, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
търговия на едро и дребно със стоки за строителството, бита и промишлеността, услуги, свързани
със стопанска дейност, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, търговско посредничество.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Павел Александър Жарнецки, който
го управлява и представлява.
10489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20986/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Атрио
имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Средец“, ул. Иван Вазов
29а, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество при сделки
с недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, строителство,
производство на стоки и услуги, внос и износ на
стоки, ресторантьорство и хотелиерство, търговска
дейност във всички разрешени със закон форми
и с всички разрешени със закон стоки, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Катя Борисова Рангелова, Даниела Младенова Сиракова и
Даниела Михайлова Терзиева и се управлява и
представлява от Даниела Младенова Сиракова.
10490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1717/96 вписа промени за
„Диа консулт“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Триадица“, ул.
Узунджовска 16, ет. 3; вписва промяна на предмета
на дейност: финансови и данъчни консултации,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена със закон; вписва нов дружествен
договор.
10491
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6358/2005 вписа промени за „Прайм
пропърти дивелъпмънтс“ – ООД: заличава като
управител Лилия Махмуд Абдула; вписва като
управител Лазар Стоянов Стоянов; дружеството
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се управлява и представлява от управителите
Красимир Живков Даскалов и Лазар Стоянов
Стоянов само заедно.
10492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7082/2005 вписа промени
за „Зорница сендс“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Оборище“,
ул. Буная 8, ет. 4, ап. 11; вписва актуализиран
учредителен акт.
10493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1750/90 вписа промяна
за „Оргсистем“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Средец“, ул.
Аспарух 37, ет. 2.
10494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 7316/2007 вписа промени за
„Суибо медикъл“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 30 дружествени дяла от „Суибо“ – ООД, на
„Юнайтед Хелткеър България“ – ЕАД; заличава
като едноличен собственик на капитала „Суибо“ – ООД; вписва като едноличен собственик на
капитала „Юнайтед Хелткеър България“ – ЕАД;
заличава като управител Илиан Георгиев Григоров; вписва промяна на седалището и адреса
на управление – София, район „Лозенец“, бул.
Н. Й. Вапцаров 53Б, офис 8; дружеството ще
се управлява и представлява от Георги Тодоров
Бояджиев; вписва нов учредителен акт.
10495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18821/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тани пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Владайска 8, ет.
1, ап. 2, с предмет на дейност: посредническа
дейност при покупко-продажба на недвижими
имоти, покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, строителство в страната
и в чужбина, внос, износ, търговия, реклама,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, връзки с обществеността,
хотелиерство и ресторантьорство, производство,
изкупуване, преработка и търговия с всички видове незабранени със закон стоки, туристическа и
транспортно-спедиторска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Михайлов Иванов и Антоан
Савов Савов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
10496
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 19177/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Т – И – строй“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Гео
Милев 67, с предмет на дейност: строителство

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

и ремонти, вътрешна и международна търговия,
търговско представителство и посредничество
и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Теодор Василев
Шабански и Ивайло Килибов Александров и се
управлява и представлява от Теодор Василев
Шабански.
10497
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21236/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Борис
партнърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх
1 – 3, ет. 2, с предмет на дейност: консултантски
и маркетинг услуги, търговско представителство
и посредничество на физически и юридически
лица в страната и в чужбина, информационна
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Любен Силвиев Белов,
който го управлява и представлява.
10498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20016/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еко линк“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, бул. Шипченски проход 65, ет. 4, с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка и продажба
на мляко, производство и продажба на всякакви
млечни продукти, производство, изкупуване,
преработка и продажба на друга селскостопанска продукция, автомобилен, воден и въздушен
превоз на товари и пътници в страната и в чужбина (след получаване на съответни лицензии),
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни и
спедиционни сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Петър Георгиев Цонев,
който го управлява и представлява.
10499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20713/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Модел секюрити“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, кв.
Борово, бл. 226, вх. В, ет. 6, ап. 52, с предмет на
дейност: рекламна, маркетингова и издателска
дейност, дейност на търговско представителство
и посредничество, транспортна и спедиторска
дейност, охранителна дейност (след получаване
на съответното разрешение), информационна,
програмна, импресарска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Андрей Димитров Григоров, който го управлява
и представлява.
10500
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20170/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виолина – ВД“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Цар Асен 112, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: авторемонтни услуги, търговска, рекламна, консултантска, счетоводна, икономическа, маркетингова дейност,
организиране и провеждане на маркетингови и
PR кампании и стратегии, счетоводно обучение,
туристическа и туроператорска дейност, посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, сделки
с интелектуална собственост, всякакви други
сделки и дейности, неописани тук и незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Владимир Кирилов Динев,
който го управлява и представлява.
10501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21117/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Танев билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Искър“, бул. Христофор Колумб 61, с предмет на дейност: проучване,
проектиране и строителство на сгради, продажба
на недвижими имоти и други сделки с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Александър Георгиев Танев,
който го управлява и представлява.
10502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19755/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Офион“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Лозенец, бл. 24, вх. В, ет. 6, ап. 52, с предмет на
дейност: строителство и ремонт на сгради, обекти
и съоръжения, инженерингова, консултантска,
производствена и предприемаческа дейност,
превоз и спедиция на специализирани и неспециализирани товари и пътници, посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
юридически и физически лица, финансово-икономически и счетоводни услуги, сделки с недвижими
имоти, маркетинг, туристическа и туроператорска дейност, всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Тошка Христова Янева и Симеон Кирилов Янев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10503
Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешна в решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 19718/2007 по партидата
на „Ринюабъл енерджи инвестмън“ – ООД, относно наименованието, което вместо „Ринюабъл
енерджи инвестмън“ – ООД, следва да се чете
„Ринюабъл енерджи инвестмънт“ – ООД.
10504
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20859/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Школснаб 95“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, пл. Райко
Даскалов 1А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
търговия с лабораторни пособия, оборудване,
обзавеждане, производствена и дистрибуторска
дейност, както и други дейности, производство
на стоки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Евгения Цветкова Христова, която го управлява
и представлява.
10505
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21157/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „А йки
лаб“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Козлодуй 49, ет. 4,
ап. 11, с предмет на дейност: орган за контрол
от тип „С“ за измерване на физически фактори
на средата (работна и битова), химични фактори
на средата и електрически уредби и съоръжения (след акредитация), медико-диагностична
лаборатория (след лиценз), медицински услуги,
експертни оценки, одити и консултантски услуги за системи по качеството, програмиране и
асемблиране на компютърни системи, осъществяване на сервизна дейност, рекламна дейност,
издателска дейност, проектиране и реализация на
инженерни проекти, проектиране, производство
и инсталиране на електронни изделия, търговия
на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки (след лиценз), хотелиерство и туризъм (след
лиценз), счетоводни, преводачески, програмни
услуги и други незабранени изрично със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Тодоров Неделчев и Катя Николова Неделчева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 19916/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„ЕФГ секюритис България“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 14, с предмет на дейност:
да извършва в страната и на територията на Европейския съюз и европейското икономическо
пространство, както и в трети страни следните
инвестиционни услуги и дейности: приемане и
предаване на нареждания във връзка с ценни
книжа и други финансови инструменти, вкл.
посредничество при сключване на сделки във
връзка с ценни книжа и други финансови инструменти, изпълнение на нареждания за покупка или
продажба на ценни книжа или други финансови
инструменти за сметка на клиенти, сделки за
собствена сметка с ценни книжа и други финансови инструменти, управление в съответствие
със сключен с клиента договор на индивидуален
портфейл, включващ ценни книжа и/или други
финансови инструменти по собствена преценка без
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специални нареждания на клиента, предоставяне
на индивидуални инвестиционни консултации на
клиент по собствена инициатива или по искане на
клиента по отношение на една или повече сделки,
свързани с ценни книжа и/или други финансови
инструменти, поемане на емисии ценни книжа
и/или предлагане за първоначална продажба
на ценни книжа при условията на безусловно
и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка,
предлагане за първоначална продажба на ценни
книжа без безусловно и неотменимо задължение
за придобиване на ценните книжа за собствена
сметка, предоставяне на следните допълнителни
услуги: съхраняване и администриране на ценни
книжа за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност и свързаните с нея услуги, като
управление на постъпилите парични средства/
предоставените обезпечения, предоставяне на
заеми за извършване на сделки с ценни книжа
или други финансови инструменти при условията
на законодателството, консултации на дружества
относно капиталовата структура, промишлената
стратегия и свързани с това въпроси, както и
консултации и услуги във връзка със сливания и
покупка на предприятия, сделки с чуждестранни
средства за плащане, доколкото те са свързани
с предоставянето на инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи
или други форми на общи препоръки, свързани
със сделки с финансови инструменти, услуги,
свързани с поемане на емисии. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 2 500 000 лв.,
разпределен в 2 500 000 обикновени поименни
безналични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала „И Еф Джи Ню Юръп Холдинг“ – Б.В.
Дружеството е със съвет на директорите в състав: Асен Василев Ягодин – председател, Виктор
Хаим Асер, Константинос Вусвунис, Абис Левис
и Драгомир Христов Великов – изпълнителен
директор, и се управлява и представлява от изпълнителния директор заедно с всеки друг член
на съвета на директорите.
10507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19796/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Луксъри хоум“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Христо
Ценов 9, вх. А, ет. 4, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, рекламна
и консултантска дейност, производство и покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Алена Инвест“ – АД
(рег. по ф.д. № 13285/2006), и се управлява и
представлява от управителя Катерина Атанасова
Христова.
10508
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20936/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Симак България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Добри Войников 29, ет. 4, ап. 8, с предмет на
дейност: разработване и продажба на програмни
продукти и технологии, информационни дейности,
консултантски услуги и обучение в сферата на
информационните технологии, проектиране и
дизайн, доставка, инсталиране и обслужване на
програмни продукти, разработване на високи
технологии, търговско представителство и посредничество, придобиване, управление, развитие, експлоатация и разпореждане с недвижими
имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство, интериор и експлоатация на
жилищни, административни и стопански сгради,
посредничество при покупко-продажба на движими и недвижими имоти, консултантска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Симак Инкорпорейшън“, САЩ, и се управлява и
представлява от управителя Йезалалеул Абаянех.
10509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20007/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Съни
софт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Поп Богомил 23, с
предмет на дейност: производство и поддръжка
на програмни продукти (софтуер), външно- и вът
решнотърговска 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 между български и
чуждестранни физически и юридически лица,
консултантски услуги, всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Тихомир Емилов Цолов и Любомир
Димитров Армутлиев и се управлява и представлява от Тихомир Емилов Цолов.
10510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21265/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гавани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Будапеща
8, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, производство с
цел продажба на всякакви стоки, незабранени със
закон, внос, износ, търговско представителство,
посредничество, лизинг, туризъм, складова, дистрибуторска, транспортна и спедиторска дейност,
реклама, други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Хани Салах Гавани, който
го управлява и представлява.
10511
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5666/2007 вписа промени
за „МОЛ Габрово“ – ООД: вписва прехвърляне на
313 дружествени дяла от Ивелин Ангелов Цонев
на „Алеко“ – ООД; вписва прехвърляне на 181
дружествени дяла от Иван Стайков Караджов на
„Алеко“ – ООД; вписва като съдружник „Алеко“ – ООД (рег. по ф.д. № 314/93 по описа на
Габровския окръжен съд); вписва нов дружествен
договор.
10512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9892/2005 вписа промени
за „Скай 2005“ – ООД: вписва прехвърляне на 9
дружествени дяла от Григор Атанасов Донев на
Огнян Петров Петров; вписва прехвърляне на 8
дружествени дяла от Григор Атанасов Донев на
Пламен Александров Донков; вписва прехвърляне
на 8 дружествени дяла от Григор Атанасов Донев
на Гергана Стоянова Стойчева; заличава като съдружник Григор Атанасов Донев; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 91, вх. Б, ет.
4, ап. 28; вписва промени в дружествения договор.
10513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19607/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Светльо 76“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Красна поляна 3, бл. 37а, вх. В, ет. 3, ап. 57, с
предмет на дейност: маркетингово проучване,
инженерингова дейност, реклама (без кино и
печат), сервизна дейност в областта на битовата, организационната, електронноизчислителна
техника и други технически средства в страната
и в чужбина, въвеждане в експлоатация, гаранционно, извънгаранционно техническо обслужване
на битова електронноизчислителна техника в
страната и в чужбина, производство, доставка,
търговия, транспортна дейност в страната и
в чужбина със собствени или наети превозни
средства, авторемонтни, автотенекеджийски и
други металообработващи услуги, организиране,
експлоатация на електронни и забавни игри (без
хазарт), хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, външнотърговска и външноикономическа
дейност, както и други дейности, незабранени
изрично със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Светослав Огнянов
Захариев, който го управлява и представлява.
10514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20793/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Медпейс България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
организиране и мониторинг на клинични изследвания на лекарства, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
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собственик на капитала Пламен Маринчов Борисов и се управлява и представлява от управителя
Петя Александрова Пачева.
10515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11141/2007 вписа промени
за „СЕК“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Ели Любенова
Иванова-Тодорова; вписва прехвърляне на 51 дружествени дяла от Ели Любенова Иванова-Тодорова
на „Техномашстрой“ – ООД, представлявано от
Михаил Тодоров Тодоров; вписва като едноличен
собственик на капитала „Техномашстрой“ – ООД
(рег. по ф.д. № 7280/2007); вписва като управител
Михаил Тодоров Тодоров, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва промени в
учредителния акт.
10516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20744/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лабодегита“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 2, с предмет на
дейност: рекламна и маркетингова дейност, връзки
с обществеността, търговско представителство
на местни и чуждестранни лица, консултантска
дейност, посредническа дейност, мениджмънт,
търговска и производствена дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Румяна Борисова Павлова, която го управлява
и представлява.
10517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21083/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Н.А.Я.Б.
пропертис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Екзарх
Йосиф 61, 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, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Яков Нив и
Нир (Александер) Мастерман и се управлява и
представлява от Яков Нив.
10518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20844/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ринг
ВД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ул. Подпоручик Йордан
Тодоров 4, с предмет на дейност: обучение на водачи на моторни превозни средства, транспортни
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услуги, производство и търговия с всякакъв вид
стоки, строителна и транспортна дейност, дейности на търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна, консигнационна
и оказионна търговия, предприемаческа, издателска, консултантска, лизингова, инженерингова,
рекламна и импресарска дейност, мениджмънт
и маркетинг, външнотърговска дейност, внос,
износ на стоки, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Цветанка Богданова
Рангелова, която го управлява и представлява.
10519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20465/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ивар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Атанас Узунов 21, с предмет на
дейност: добив на трошен камък, чакъл и пясък,
производство на вар и варови продукти, търговско
посредничество със скални, инертни и други материали, химични продукти и отпадъци, всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Петков Кесяков, Калин
Тодоров Григоров, „Екотех Консулт“ – ООД, Курт
Шобер и Любомир Борисов Ванков и се управлява
и представлява от Иван Петков Кесяков и Калин
Тодоров Григоров заедно.
10520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19209/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Трансбилд груп – ИГГ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Витоша 35, вх. Б, ет. 3, ап. 16, с предмет на
дейност: проектиране, подготовка и изпълнение
на строително-монтажни работи, транспортно
строителство, монтаж и ремонт на сгради и съоръжения, жилищно и промишлено строителство,
търговия, управление и стопанисване на недвижими имоти на фирми и граждани, търговия със
строителни материали, съоръжения и машини,
търговия с промишлени, селскостопански стоки,
стоки за бита и потреблението, мебели, търговия
с хранителни стоки, консерви, плодове и зеленчуци, внос и износ, съдействие на стопанските
организации и фирми чрез търговски операции
по доставка на стоки, материали и пласмент на
готова продукция – търговско посредничество,
инженеринг, маркетинг, производство, сделки
в областта на счетоводните услуги, анализи и
проекти съгласно законодателството, комплексни туристически услуги на български граждани
и чужденци, хотелиерство и ресторантьорство,
реклама и рекламна дейност, издателска и продуцентска дейност, транспортни и таксиметрови
услуги, спедиция на всички видове транспорт,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Иван Георгиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
10521
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 373/2007 вписа промени
за „Росита“ – ЕООД: вписва промяна на предмета
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; вписва нов учредителен акт.
10522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20096/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Христо Минцев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, кв.
Гевгелийски, бл. 9, вх. Г, ет. 7, ап. 91, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Христо Димитров Минцев,
който го управлява и представлява.
10523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19939/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мериан 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 301, вх. А, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност:
проектантска дейност, консултантски и счетоводни услуги, стоков контрол, хотелиерски и рек
ламни услуги, инженеринг, износ, внос, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, информационни, рекламни услуги, маркетингови услуги, посредничество и
консултации при сделки с недвижими имоти,
строително-ремонтни услуги, всякакви други
дейности и сделки, съответстващи на чл. 1 ТЗ, за
които не съществува изрична законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мариана Дончева Петкова, която го
управлява и представлява.
10524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19817/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Прологхоум“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 14, ет. 7, ап. 31, с предмет на дейност:
проектиране, изграждане, ремонт и доставка на
сглобяеми къщи, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, бартерни сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, внос и износ
на стоки, суровини и машини, производство и
търговия с промишлени и хранителни стоки и
стоки за бита, вътрешен и международен туризъм
и битово обслужване, агентство, посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица (без процесуално
представителство), всякакъв друг вид търговска
дейност по смисъла на закона, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Протерм
2005“ – ООД (рег. по ф.д. № 48/2005), и Диян
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Атанасов Илиев и се управлява и представлява от
Диян Атанасов Илиев и Деян Станчев Драголов
заедно и поотделно.
10525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21012/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валерия Иванова фарм“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
кв. Редута, ул. Едисон 43, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Валерия Димитрова Иванова, която го управлява
и представлява.
10526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20555/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Симсофтуер“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза 125, вх. Б, ет. 7, ап. 52, с предмет на дейност:
разработка на софтуерни продукти и системна
интеграция, всякакви други дейности, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Даблю Джи Ти Глобекс“ – ООД, и Валентин
Ненков Пенев и се управлява и представлява от
Валентин Ненков Пенев.
10527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20079/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дентална лаборатория Респект“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Крушева градина
7, с предмет на дейност: изработка и продажба на
зъбни протези, зъбни корони и мостове, продажба
на произведения на изкуството, литературата,
рекламна дейност, вътрешна и външна търговия,
посредничество, търговия със зъботехнически материали и зъботехническа техника, представителство на местни и чуждестранни лица, маркетинг,
консултантска дейност, всякаква друга търговска
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Тихомир Зефиров Лазаров, който го управлява
и представлява.
10528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19827/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арбол класик“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Арх. Йордан Миланов
38, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
внос и износ на стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество на чуждестранни и български
юридически лица, комисионни, спедиционни и
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превозни сделки, складови сделки, стоков контрол,
туристическа, ваканционна и екскурзионна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
развитие на нови анимационни технологии,
създаване на анимационни продукти, трансфер
на нови технологии, внедряване на иновационни
производствени методи, подготовка на проекти
по различни оперативни програми по структурните фондове на ЕС, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Иванов Георгиев и Драгомир Михайлов Полендаков и се управлява и представлява от Христо
Иванов Георгиев.
10529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20595/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Акаунтинг партнърс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Западен парк, бл. 5, вх. Б, ап. 9, с предмет
на дейност: консултантски услуги в областта на
данъчното облагане, социалното осигуряване и
счетоводното отчитане, финансово-счетоводни
услуги, съставяне на финансови отчети, представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, всички други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Ико Плюс“ – ООД, и се управлява
и представлява от управителя Татяна Иванова
Павлова.
10530
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 3119/2007 вписа промени за „Ритейл
консултинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 45
дружествени дяла от Варти Закар Долмаджян на
Петко Захариев Захариев; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Варти Закар Долмаджян
на Десислав Александров Шекерлетов; заличава
като едноличен собственик и управител Варти
Закар Долмаджян; вписва като съдружници Петко Захариев Захариев и Десислав Александров
Шекерлетов; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Ритейл консултинг“ – ООД; вписва като управител
Петко Захариев Захариев, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
10531
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 18285/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Орес“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Златен рог 20 – 22, ет. 1, с предмет на дейност:
производство на нови материали и продукти,
търсене, проучване, добив, преработване на неметални и други суровини за промишлеността и
строителството, консултантска и изследователска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална
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собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, като дейностите, подлежащи на лицензиране, ще се осъществяват след
придобиване на лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 60 000 лв., разпределен в
60 000 акции на приносител с номинална стойност
1 лв., със съвет на директорите в състав: Орлин
Георгиев Владиков – председател, Георги Аврамов
Димов – изпълнителен член, Митко Господинов
Маринов – зам.-председател, и Гергана Александрова Анева, и се представлява от изпълнителния
член Георги Аврамов Димов.
10532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20607/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ка Ем Джи
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Симеон Радев 40, вх.
В, ап. 65, с предмет на дейност: търговия – вът
решна и външна, т ра нспор т, спеди т орст во,
строителство, всякакви други сделки, за които
няма изрична законова забрана. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съд
ружници Димитър Стоянов Атанасов, Гергана
Маркова Чернева и Кристина Иванова Пенева и
се управлява и представлява от Гергана Маркова
Чернева и Кристина Иванова Пенева заедно и
поотделно.
10533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21021/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Г и Г Суис
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 98Б, вх. Б, ет. 5, ап. 45, с предмет на
дейност: управление на проекти, търговия, внос
и износ на стоки, търговско представителство и
посредничество във връзка с осъществяваната
от дружеството дейност, инвестиционна дейност,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Колев
Карамуков и Георги Владимиров Антонов и
се управлява и представлява от Георги Колев
Карамуков.
10534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21112/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Караашлък“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Сердика
6, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: лозарство и
овощарство, производство и продажба на селскостопанска продукция от собствено производство,
производство и продажба на посадъчен материал,
селски и екотуризъм, туроператорска дейност,
предоставяне на транспортни, туристически,
информационни, рекламни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, посредничество, представителство и
агентство, транспортна и сервизна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с алкохол
и цигари, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Георги Иванов Аврамов,
който го управлява и представлява.
10535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 1340/2007 вписа промени
за „Витра България“ – ООД: вписва увеличаване
на капитала на дружеството от 600 000 лв. на
1 500 000 лв.; вписва промяна на наименованието
на съдружника „Екс Еджзаджъбашъ Каро Серамик Санайи Ве Тиджарет“ – АД, което следва да
се чете: „Витра Каро Санайи Ве Тиджарет“ – АД;
вписва промени в дружествения договор.
10536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20337/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джейкъбс пропъртис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка
на недвижими имоти, строеж и ремонт на сгради с цел препродажба или отдаване под наем,
внос-износ, транспортна дейност, туроператорска
и туристическа агентска дейност, рекламна и
информационна дейност, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерство, консултантска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мери Катерин Джейкъбс,
която го управлява и представлява.
10537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6917/2007 вписа промяна
за „Нюматик медия К“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Триадица“,
ул. Димитър Хаджикоцев 112, ет. 1, ап. 1А.
10538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20470/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елпия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 160, вх. Б, ет. 2,
ап. 31, 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 и превозни сделки, менителници,
записи на заповед и чекове, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, проектантски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внедряване и
поддържане на приложен софтуер, разработване и
продажба на програмни продукти, изграждане на
компютърни системи, производство и продажба
на селскостопанска продукция в първоначален и
преработен вид, транспортна дейност и всякаква
друга дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Полина Калинова Петкова и Яна
Иванова Арнаутска и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
10539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20748/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марк
консулт 54“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Васил Левски 47, с предмет на дейност: строителен надзор,
консултантска дейност в сферата на проектирането
и инвестиционния процес, проектиране, строителство или ремонт на жилищни или нежилищни
сгради, управление на недвижими имоти, оценка
на инвестиционни проекти и недвижими имоти,
покупка или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем или лизинг,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, маркетингови проучвания, транспортна
дейност, туристическа дейност (туроператорска и
турагентска дейност), хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Максим Тодоров Марков,
който го управлява и представлява.
10540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20917/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ай Ди
прудънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Никола
Й. Вапцаров 25, с предмет на дейност: правни и
финансови консултации, мениджмънт, консултации в областта на сделки с недвижими имоти и
ценни книжа, представителство на клиенти във
финансови сделки, организация на инвестиции,
извършване на услуги и съвети в образуване и
преобразуване на корпоративни образувания, съвети по вливания и придобивания на предприятия,
маркетингови услуги, представляване на клиенти
в покупката на недвижими имоти, финансови
анализи, преводачески услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5300 лв., със съдружници Димитър Веселинов Деков и Ирина
Ивайлова Терзиева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
10541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20758/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ММ
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх.
Г, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност: счетоводни
услуги, разработка, проектиране, производство
и търговия с електронни елементи, компоненти
и системи, услуги и консултации по търговия
с недвижими имоти, туризъм, търговия с промишлени стоки, преподавателска дейност и офис
услуги, монтажна и ремонтна дейност на електронна и битова техника, финансов мениджмънт,
маркетинг, компютърни услуги, компютърно
проектиране, инженерингова дейност, покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
лизингова дейност, агентство, търговско представителство и посредничество, консултантска,
комисионна, спедиционна и превозна дейност,
рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и всякакви други дейности, незабранени
със закон, сделки, чието извършване не противоречи на закона или за чието извършване не
се изисква специално разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Маргарета Илкова Георгиева, която го управлява
и представлява.
10542
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 18042/2007 вписа промени за „Бриджкорп две“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Бриджкорп“ – АД (рег. по
ф.д. № 14883/2007), на Таня Колева Косева-Бошова;
вписва прехвърляне на 450 дружествени дяла от
„Бриджкорп“ – АД, на Ричард Уилям Макдоналд;
заличава като едноличен собственик на капитала
„Бриджкорп“ – АД; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Бриджкорп сървисиз“ – ООД; вписва
промяна на наименованието от „Бриджкорп
две“ – ЕООД, на „Бриджкорп сървисиз“ – ООД;
вписва като съдружник и управител Таня Колева
Косева-Бошова; вписва като съдружник Ричард
Уилям Макдоналд; дружеството се управлява и
представлява от Таня Колева Косева-Бошова и
Ричард Уилям Макдоналд заедно и поотделно;
вписва актуализиран дружествен договор.
10543
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20567/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Луксор к луб – фешън салонс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Плачковица 13, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: фризьорство, козметични и естетични
процедури, търговско представителство, рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Любен Николов Любенов,
който го управлява и представлява.
10544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21042/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Си Еф
лоджистикс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул.
Даме Груев 1, ет. 4, с предмет на дейност: международна и вътрешна транспортна и превозна
дейност със собствени и/или наети транспортни
средства, логистика, спедиция, търговия, търговско представителство и посредничество, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
15 000 лв., със съдружници Ставрос Симеофори-
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дис, Константинос Папакостас и Константинос
Валентасис Канелос и се управлява и представлява от Пантазис Бунелос.
10545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20462/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Лайт дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 87, вх. Д, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност, дизайн и
вътрешно обзавеждане, маркетинг и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андрей
Велинов Георгиев и Любомир Веселинов Бакалов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10546
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20409/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИК лайт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел, бл. 524, вх. Б, ет. 8, ап. 59, с предмет
на дейност: строителство и ремонтни дейности,
ремонт и строителство на хидротехнически съоръжения, вътрешна и външна търговия, търговия с
недвижими имоти, производство на промишлени,
хранителни и битови стоки, машини, съоръжения,
посреднически, консултантски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност, оказион, битови услуги, офис оборудване,
транспортна дейност, спедиционна и превозна
дейност, всички други дейности, разрешени със
закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Емил Райчев Хаджиев,
който го управлява и представлява.
10547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 16801/2007 вписа промени за „Здравно
осигурителна каса – Прайм хелт иншурънс“ – АД:
вписва промени в устава на дружеството, приети
с решение на общото събрание на акционерите,
проведено на 27.ХІІ.2007 г.; вписва промяна
на наименованието от „Здравноосигурителна
каса – Прайм хелт иншурънс“ – АД, на „Прайм
хелт“ – АД; заличава като член на съвета на
директорите Галина Атанасова Ангелска; вписва
като член на съвета на директорите Красимир
Иванов Апостолов; вписва промяна на предмета
на дейност: строеж, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, търговия със стоки на промишлеността
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон.
10548
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21047/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Апостолови
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партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел, бл. 32А, вх. Б, ет. 2, ап. 30, с предмет на
дейност: данъчни, финансови и счетоводни консултации в областта на търговията и инвестициите, посредничество и всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир Иванов Апостолов и Росен
Иванов Апостолов и се управлява и представлява
от Иван Стоилов Апостолов.
10549
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20540/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Експо контакт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв.
Банишора, бл. 16А, вх. Б, ап. 75, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия и услуги,
реекспорт, рекламна дейност, маркетинг, инвестиционна дейност, лизингова дейност, търговско
представителство, посредничество и агентска
дейност, покупко-продажба, строеж, обзавеждане
и управление на недвижими имоти, спедиционни, превозни и складови услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, производство, импресарска и
експозиционна дейност, консултантски услуги,
туроператорска дейност, строителство и предприемачество, издателство, всички други дейности
и услуги, позволени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Мариета Трифонова Райкова, която го управлява
и представлява.
10550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20332/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Летс билд
ин България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: търговия и
посредничество при сделки с недвижими имоти,
комисионна и консигнационна дейност, ноу-хау,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и/или чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт,
транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, консултантска
дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 6000 лв., със съдружници Вячеслав
Танков Митов, Джонатан Дейвид Уайз и Джеймс
Кристофър Роуз и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
10551
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13240/2000 вписа промени
за „Булкорн“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Андрей Мавродиев Шопов
на Иван Марчов Гергов; заличава като едноличен собственик и управител Андрей Мавродиев
Шопов; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Иван Марчов Гергов;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 45,
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вх. А, ет. 6, ап. 18; дружеството се управлява и
представлява от Иван Марчов Гергов; вписва нов
учредителен акт.
10552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20303/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сунни джинс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда, ул. Христо Силянов 113, 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 лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, организация на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни и
междинни финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, счетоводни консултации, 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 и управител Милен Асенов Младенов,
който го управлява и представлява.
10553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20626/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пешеви сървис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 125, вх.
Б, ет. 5, ап. 39, с предмет на дейност: проучване
и проектиране, консултантска, конструкторска и
инженерингова дейност, строителство и монтаж,
ремонт на електроинсталации и битова техника,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
счетоводни услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, маркетинг, посредничество,
туристически услуги и хотелиерство, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Велинов Пешев, Валентин
Петров Пешев и Ралица Иванова Пешева и се управлява и представлява от Петър Велинов Пешев
и Валентин Петров Пешев заедно и поотделно.
10554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20458/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Делфин – риал
естейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 54, Бизнес център ЦТК, ет. 3, с предмет
на дейност: строителство, транспорт, сделки с
недвижими имоти, външна и вътрешна търговия
със стоки и услуги, консултантска дейност, рекламно-информационна дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Владимир Русев Марашев и Кирил
Николаев Доков и се управлява и представлява
от Владимир Русев Марашев.
10555
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19168/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рамс пропъртиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Ангел
Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
закупуване на недвижими имоти и предоставяне
на консултантски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Тони Нилсън,
който го управлява и представлява.
10556
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20612/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рата“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Майор Първан Тошев 26, ап. 12,
с предмет на дейност: производство и търговия
със селскостопански продукти, инженерингова
дейност, строителство, внос, износ и търговия със
стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни и
сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и други услуги, лизинг и всякаква незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Радостина Неделчева
Нешева и Стоянка Георгиева Шидерова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10557
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20481/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интерконцерт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, пл.
България 1, административна сграда на НДК, ет.
17, с предмет на дейност: импресарска дирекция
за осъществяване на посредническа дейност,
свързана с организиране на спектакли, концерти
и други изяви на български творци и състави в
страната и в чужбина, както и на чуждестранни
изпълнители в България, рекламни, информационни и други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борислав Димов Иванов, който го управлява и представлява.
10558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20061/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Т енд
Т инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, бл.
38Б, вх. Б, ет. 11, ап. 109, 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,
превозни, спедиционни и комисионни сделки,
туристически, рекламни, информационни или
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредничество и търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

в страната и в чужбина, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Татяна Ангелова
Тодорова, която го управлява и представлява.
10559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20445/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теди – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 1, бл. 605, вх. Б, ет. 5, ап. 26, с предмет
на дейност: счетоводни и консултантски услуги,
инженерингова дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, рекламна и импресарска дейност,
хотелиерски, туристически, информационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Камелия Райкова Бабачкова, която
го управлява и представлява.
10560
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20132/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КИД инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Николай Лилиев
26А, партер, с предмет на дейност: производство,
доставка, монтаж и търговия с PVC и алуминиева
дограма и стъклопакети, внос и износ на стоки
и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5200 лв., със съдружници Цветелин Йорданов Николов, Стефан Славчев Василев
и Кирил Иванов Дойчев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10561
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 6641/2001 вписа промени за „Програмата Медия груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Андраш Ковач на Милен
Стойчев Стойчев и 3 дружествени дяла от Чаба
Панкотай на Милен Стойчев Стойчев; вписва
като съдружник Милен Стойчев Стойчев; вписва
нов дружествен договор.
10562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1149/2002 вписа промени
за „Булмар одит“ – ООД: вписва прехвърляне на
215 дружествени дяла от Павел Любенов Димитров
на „Мур Стивънс Булмар“ – ООД; заличава като
прокурист Олга Горяновна Петрова; вписва като
управител Албена Руменова Попова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
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Павел Любенов Димитров и Албена Руменова
Попова заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
10563
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9456/2002 вписа промени
за „Групова практика за първична стоматологична
помощ – Вивенто“ – ООД: променя наименованието на „Групова практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина – Вивенто“ – ООД;
вписва промяна в предмета на дейност: осъществяване на извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика на дентални
заболявания, дентални дейности и манипулации,
консултации, предписване на лабораторни и други
изследвания и домашни грижи, предписване на
лекарства и медицински пособия, експертизи за
временна нетрудоспособност, дейност по здравна
промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи, издаване на документи, свързани
с посочената дейност, насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ и търговски
сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите;
вписва актуализиран дружествен договор.
10564
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6731/2003 вписа промени
за „Датом – 100“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Симеон Кирилов
Денков на Юлия Димитрова Азлалиева; вписва
като съдружник Юлия Димитрова Азлалиева;
дружеството продължава дейността си като „Датом – 100“ – ООД.
10565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10358/2003 вписа промени
за „Вита селект“ – ЕООД: заличава като управител Адриана Миланова Делева-Андреева; вписва
като управител Рени Борисова Бурова, която ще
управлява и представлява дружеството.
10566
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12871/2003 вписа промени
за „АДИСС 1“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Веселин Сергеев Райчев на Борис Василев Алексов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Веселин Сергеев Райчев; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Борис Василев Алексов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
10567
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1899/2003 вписа промени
за „Торино моторс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 33 дружествени дяла от Италиано Розарио на
Чиконе Стефано; заличава като съдружник Италиано Розарио; дружеството продължава дейността
си като „Торино моторс“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Чиконе Стефано; премества седалището и адреса на управление в
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София, район „Панчарево“, бул. Самоковско шосе
99; дружеството ще се управлява и представлява
от Чиконе Стефано; вписва нов учредителен акт.
10568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4097/2004 вписа промени
за „Диал строй“ – ЕООД: заличава като управител
Люсиен Василев Петров; вписва като управител
Валентин Божидаров Георгиев; дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Александър Юлиянов
Александров и управителя Валентин Божидаров
Георгиев заедно и поотделно.
10569
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 16179/97 вписа промени за „Флайинг
карго България“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ул. Източна тангента 100; вписва прехвърляне
на 180 дружествени дяла от Красимир Георгиев
Кръстев на Чавдар Георгиев Кръстев; заличава
като съдружник Красимир Георгиев Кръстев;
вписва промени в дружествения договор.
10570
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 15604/99 вписа промени
за „САП – България“ – ЕООД: заличава като
управители Станимир Стоянов Попов и Бернд
Краус; вписва като управители Франц Зип и
Петър Захариев Миленков; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Франц
Зип и Петър Захариев Миленков заедно; вписва
изменение на учредителния акт на дружеството.
10571
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 1759/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Щори.Ком – Светлозар Кралев“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Щори.Ком“ – ООД (рег. по
ф.д. № 17389/2007 по описа на СГС).
10572
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 11831/96 вписа промени за „Корпорация
София“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор Михаил Василев
Стефанов; вписва като член на съвета на директорите, председател на съвета на директорите
и изпълнителен директор Красимир Георгиев
Пешев; дру жеството ще се представл ява от
изпълнителните директори Валентин Георгиев
Трънски и Красимир Георгиев Пешев заедно.
10573
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251 ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11831/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Корпорация София“ – АД.
10574
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2533/96 вписа промени
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за „Немезида“ – ЕООД: вписва като управител
Величко Димитров Руменчев; дружеството ще се
управлява и представлява от Величко Димитров
Руменчев и Антония Петрова Паскова заедно и
поотделно; вписва актуализиран учредителен акт
на дружеството.
10575
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6100/94 вписа промени за „Застрахователна компания Български имоти“ – АД: вписва
продължаване мандата на Румен Гълъбинов
Гълъбинов като член на управителния съвет и
заместник-председател на управителния съвет за
срок 2 години; вписва продължаване мандата на
Саша Бок като член на управителния съвет за
срок 2 години; заличава Саша Бок като изпълнителен директор.
10576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4442/94 вписа промени за
„Пан фарма“ – ООД: премества адреса на управление в София, район „Красно село“, ул. Солун
60; вписва промени в дружествения договор.
10577
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 18740/95 вписа промени за „Я. Христов
и Ко“ – АД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, ул. Деян
Белишки 46, вх. Г, ап. Г8; заличава като член на
съвета на директорите Горан Стефанов Симеонов; вписва като член на съвета на директорите
Светлана Йорданова Пимпирева-Даска лова;
вписва промени в устава на дружеството, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 7.ХІІ.2007 г.
10578
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20918/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уинд БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 031, вх. Е, ет.
1, ап. 108, с предмет на дейност: предпроектни
проучвания, проектиране, строителство и експлоатация на вятърни електроцентрали, наемане на
недвижими имоти за изграждане и експлоатация
на вятърни електроцентрали, ремонт и рециклиране на ветрогенератори, производство, пренос,
разпределение и продажба на електрическа енергия (след получаване на разрешения и лицензи),
търговско посредничество и представителство,
както и всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Неделчо Иванов
Неделчев и Михаил Борисов Търпинов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10579
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20164/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивайло Стойков 1984“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Подуяне“,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 115, вх. Б, ет. 1, ап.
22, с предмет на дейност: вътрешна и външна
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търговия, производство и продажба на всякакви
стоки и изделия в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, спедиционни
и складови сделки, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превози
на пътници и товари в страната и в чужбина
със собствен и нает транспорт, изграждане и
експлоатация на производствени предприятия,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ивайло Димитров Стойков, който го
управлява и представлява.
10580
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2587/2007 вписа промени
за „Май Смарт билдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Дейвид Фредерик
Холден на Людмил Стефанов Стефанов, 5 дружествени дяла от Ксавие Марсел К. Холден на
Антоан Морис Л. Вандевиеле, 5 дружествени дяла
от Себастиан Пол Ф. Фолден на Антоан Морис
Л. Вандевиеле и 3 дружествени дяла от Дейвид
Фредерик Холден на Антоан Морис Л. Вандевиеле; вписва като съдружници Антоан Морис
Л. Вандевиеле и Людмил Стефанов Стефанов;
вписва нов дружествен договор.
10581
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7436/90 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Бултрейд – ЛТД“ – ООД.
10582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 10133/91 вписа промени за „ЗСК – Кремиковци“ – АД: вписва промяна на наименованието от „ЗСК – Кремиковци“ – АД, на „Холсим
кариерни материали Рудината“ – АД; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 76А, ет.
4; вписва промяна в предмета на дейност: добив
и преработка на инертни материали, продажба
на инертни материали в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон; вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
17.ХІІ.2007 г.
10583
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 22030/91 вписа промени за „Агрико
консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от „Галдър мениджмънт“ Инк.
на Симеон Иванов Марков и 250 дружествени дяла
от „Галдър мениджмънт“ Инк. на Христо Илиев
Манчев; заличава като едноличен собственик
„Галдър мениджмънт“ Инк.; вписва като съдружници Симеон Иванов Марков и Христо Илиев
Манчев; дружеството продължава дейността си
като „Агрико консулт“ – ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район
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„Лозенец“, ул. Горски пътник 56; дружеството ще
се управлява и представлява от Симеон Иванов
Марков; вписва нов дружествен договор.
10584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8641/91 вписа промени за „Пещостроене и изолации – монтажи“ – АД: заличава като
председател и изпълнителен директор Кирил
Американов Николов; вписва като изпълнителен директор Никола Георгиев Рангелов и като
председател на съвета на директорите Христо
Димитров Христов; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Никола
Георгиев Рангелов.
10585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 14284/91 вписа промени за „Булгранит“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Росен Йорданов Йорданов и Людмил
Кирилов Никифоров; вписва като членове на
съвета на директорите Данчо Лазаров Данчев и
Красимир Лулчев Христов.
10586
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 8410/98 вписа промени за „Терем“ – ЕАД:
премества седалището и адреса на управление от
район „Сердика“, ул. Кукуш 1, в район „Подуяне“,
ж.к. Левски Г, ул. Станислав Доспевски, бл. 40;
вписва изменение в устава на дружеството.
10587
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11241/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Софт Рок системс“ – ООД.
10588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 12461/2000 вписа промени за „Кариера Студена“ – ООД: заличава
като управители Владимир Николай Стоянов и
Цветан Чавдаров Цветков; вписва като управител
Асен Данчев Димитров, който ще управлява и
представлява дружеството.
10589
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9137/2001 вписа промени
за „Васил Иванов – Лучано 1991“ – ЕООД: вписва
като съдружник Васил Минчев Иванов – Лучано;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Стефка Георгиева Иванова на Васил Минчев Иванов – Лучано; дружеството продължава дейността
си като „Васил Иванов – Лучано 1991“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Стефка Георгиева Иванова; вписва нов дружествен договор.
10590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4335/2004 вписа промени за „Здравноосигурителна компания България Здраве“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Владимир Иванов Владимиров и Кремена Геор-
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гиева Монева; вписва като членове на съвета на
директорите Пламен Минков Минков и „Феста
холдинг“ – А Д, представл явано от Димит ър
Маринов Димитров; вписва като изпълнителен
директор Пламен Минков Минков; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Пламен Минков Минков; вписва промени в устава, приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 21.ХІІ.2007 г.
10591
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.І.2008 г. по ф.д. № 9557/2006 вписа промени за
„Парес“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала
на дружеството, от Николай Несторов Първанов
на Малвина Милчева Декова; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Николай Несторов Първанов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Малвина
Милчева Декова; вписва нов дружествен договор.
10592
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21229/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енерджи енд трейдинг България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, с
предмет на дейност: търговия с електроенергия и
деривати, търговско представителство и продажба
на едро на продукти, трансгранична търговия,
маркетингово проучване на общественото мнение, планиране и оптимизация на складиране,
транспорт и експлоатация на електроцентрали,
предоставяне на бизнес консултации и управленски услуги (в т.ч. управление на риска), както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Е
& Т Енерги ГмбХ“ и се управлява и представлява
от управителя Паул Борис Калуца.
10593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21195/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Тракина“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий
52, партер, с предмет на дейност: производство
и търговия със селскостопанска продукция, внос
и износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз на
пътници и товари, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопански
произведения, преработка и реализация на стоки
за бита и промишлеността, търговия с всякакви
вторични суровини, производство и търговия с
алкохолни и безалкохолни напитки, обмен на
валута, туристически услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки, други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тодор Петров Тодоров
и Чавдар Фиданов Дуков, който го управлява и
представлява.
10594
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11871/2007 вписа промени
за „Ни Ви Ли“ – ЕООД: вписва прехвърляне по
25 дружествени дяла от Дора Доцева Доцева на
Донка Иванова Златева, Юрий Петков Сотиров и
Сергей Христов Кунов; вписва като съдружници
Донка Иванова Златева, Юрий Петков Сотиров и
Сергей Христов Кунов; дружеството продължава
дейността си като „Кайра травел груп“ – ООД;
вписва като управител Юрий Петков Сотиров;
заличава като управител Дора Доцева Доцева;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Подуяне“, ж.к. Левски, зона В,
бл. 13, вх. Д, ет. 8, ап. 106; вписва промяна на
наименованието на „Кайра травел груп“ – ООД;
вписва промяна в предмета на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, организиране и приемане
на склад и в антрепозитни складове в свободните
безмитни зони на стоки, внесени в страната за
временен внос с цел реекспорт или с получател
местно лице, търговия на едро и дребно, производство и търговия със селскостопанска продукция,
производство на промишлени стоки, покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна
дейност и превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, дейност по отдаване на лизинг,
хотелиерство и ресторантьорство, подготовка,
организиране и обслужване на тържества и коктейли, кетъринг, туристическа и туроператорска
дейност в страната и в чужбина, посредничество
по информиране и наемане на работа в страната и
в чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни
камъни, изкупуване на изделия от благородни
метали и скъпоценни камъни, продажба на благородни метали и скъпоценни камъни от местно
производство, от внос и от ишлеме, външна и
вътрешна търговия с всякакви стоки и услуги,
международен и вътрешен транспорт и спедиция,
шивашки услуги – изработване и реализация
на всякакви мъжки, дамски и детски облекла и
аксесоари, лечебни масажи и търговия с лечебни
продукти на билкова основа, както и всякаква
друга дейност със стоки и услуги, незабранени
със закон; дружеството ще се управлява и представлява от Юрий Петков Сотиров; вписва нов
дружествен договор.
10595
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 3165/2006 вписа промени за „Аксент
пропъртис“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Владислава Симеонова Запрянова на Жорж Аврамов Милков; заличава като
съдружник Владислава Симеонова Запрянова;
вписва като съдружник Жорж Аврамов Милков;
вписва промяна в предмета на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, представителство, посредничество,
консултантска дейност в страната и в чужбина,
рекламна дейност, както и всякаква незабране-
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на със закон дейност; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Витоша“,
кв. Княжево, ул. 717 № 3.
10596
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5529/96 вписа промени за
„Мур Стивънс Булмар“ – ООД: вписва промяна
на наименованието на „Мур Стивънс Булмар
груп“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
10597
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 2521/2001 вписа промяна за „Хемус
филм“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Средец“, ул. Граф
Игнатиев 34А, в Кърджали, кв. Веселчане, бл.
Толстой 1, вх. В, ап. 21.
10598
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11170/2002 вписа промени
за „БулМар Казус“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието на „Легалекс“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
10599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20575/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дек
имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Зелена ливада
9, ап. 6, с предмет на дейност: посредничество
при закупуване и продажба на недвижими имоти,
строителство, предприемачество, проектиране,
реконструкция и сделки с недвижими имоти, търговия с всякакви стоки, за които няма законова
забрана, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни и
информационни услуги, консултантска дейност,
лицензионни сделки, други търговски дейности,
за които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Братя Ивкови“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя
Георги Емилов Ивков.
10600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2712/2007 вписа промени за „Експат
Алфа“ – АДСИЦ: вписва промяна на наименованието на дружеството на акционерно дружество
„Експат Алфа“ – АД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Г. С. Раковски 96А; вписва изменения в устава
на дружеството, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 4.ХІІ.2007 г.; заличава
като членове на съвета на директорите Мариела
Радионова Ковачева, Емил Николаев Емануилов
и Петър Кирилов Андонов; вписва нов съвет на
директорите в състав: Неделчо Василев Неделчев – председател, Никола Симеонов Янков – изпълнителен директор, и Десислава Иванова
Йорданова – зам.-председател; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Никола Симеонов Янков.
10601
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21150/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Каприкорн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 76, ет. 4,
ап. 9, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия с промишлени и текстилни стоки, дрехи
и обувки, рекламни и медийни продукти, търговско
представителство, посредничество на български
и чуждестранни фирми, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Николаев Стойчев и Милена
Красимирова Попова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10602
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 15491/2006 вписа промени за „Ирис файненшъл солюшън сървисис България“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла,
съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Жан-Клод Реймон-Жубен на „Инфинанс
холдинг“ – АД, дружество, регистрирано съгласно
законите на Швейцария; заличава като едноличен
собственик на капитала Жан-Клод Реймон-Жубен;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Инфинанс холдинг“ – АД, Швейцария, дружество, регистрирано съгласно законите на Швейцария, рег. № СН-140.3.002.248-0, със седалище и
адрес на управление Швейцария, гр. Закселн, ул.
Биркенвег 11, с адрес в България – София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бул. Йерусалим 3, ет.
2, ап. 3; вписва нов учредителен акт.
10603
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2804/2005 вписа промени
за „Ридик“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Тихомир Кръстев Филипов
на Юрий Методиев Трифонов; заличава като съдружник и управител Тихомир Кръстев Филипов;
дружеството продължава дейността си като „Ридик“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала Юрий Методиев Трифонов; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Юрий Методиев Трифонов.
10604
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10215/2005 вписа промени за „Ер Пи Ем“ – ЕООД: заличава като
управител Марио Димитров Сергиев; вписва
като управител Георги Иванов Станев, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
10605
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10779/2005 вписа промени
за „Смикта фуудс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Васил Костадинов
Гьошков на Цветана Иванова Колева; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Васил Костадинов Гьошков; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

Цветана Иванова Колева, която ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
10606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 383/2005 вписа промени
за „Чеми“ – ЕООД: променя наименованието на
„Балкан Адвенчър“ – ЕООД; вписва актуализиран
учредителен акт на дружеството.
10607
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12066/2005 вписа промени за „Ню
партнерс – СГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Сергей Вецков Дуков на
Атанас Цанков Цолов; дружеството продължава
дейността си като „Ню партнерс – СГ“ – ООД;
вписва като съдружник и управител Атанас
Цанков Цолов; дружеството ще се управлява и
представлява от Сергей Вецков Дуков и Атанас
Цанков Цолов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
10608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.01.2008 г. по ф.д. № 7102/2006 вписа промени за
„НРЕОФ – София“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 %
от капитала на дружеството, от Михаил Асенов
Петров на „Тетраклинис Ес.Ел.“; заличава като
едноличен собственик на капитала Михаил Асенов
Петров; вписва като едноличен собственик на
капитала „Тетраклинис Ес.Ел.“, Испания.
10609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 232/2006 вписа промени
за „Б. Браун медикал“ – ООД: вписва прехвърляне на 392 дружествени дяла от „Ивади С.А.Р.Л.“
на „Б. Браун – Австрия Г.м.б.Х.“; заличава като
съдружник „Ивади С.А.Р.Л.“, Люксембург; дружеството продължава дейността си като „Б.
Браун медикал“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала „Б. Браун – Австрия
Г.м.б.Х.“, Австрия; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява
само заедно от управителите Роналд Видера и
Хорст Хайнц Щюер.
10610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 12929/2006 вписа промени за „Русгео
ком БГ“ – ЕА Д: вписва нов устав, приет на
общото събрание на акционерите, проведено на
5.ХІІ.2007 г.; заличава като едноличен собственик
на капитала „Руска геоложка компания“ – ООД;
дружеството продължава дейността си като „Русгеоком БГ“ – АД; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 1 350 000 лв. чрез
издаване на нови 2600 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 500 лв.
всяка една; заличава като членове на съвета на
директорите Георгий Райчевич Ангелов и Димитър
Свиленов Чорбаджиев; вписва като членове на
съвета на директорите Любомир Генов Геров и
Катерина Георгиева Новакова; дружеството е със
съвет на директорите в състав: Любомир Генов

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Геров – председател, Катерина Георгиева Новакова – зам.-председател, и Сергей Вячеславович
Казанцев – изпълнителен директор; дружеството
ще се управлява и представлява от изпълнителния
директор Сергей Вячеславович Казанцев.
10611
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6784/2004 вписа
прекратяването на „Серенас България“ – ООД,
и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Бедии
Гюрбюз и със срок за ликвидация 6 месеца.
10612
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1270/2004 вписа промени за
„Техно парк София“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Искър“, бул. Цветан
Лазаров 152; вписва промяна във фамилното име
на управителя Ралица Светлиева Костова, което
следва да се чете „Ралица Светлиева Райнова“.
10613
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 7599/2004 вписа промени за „Новоферм Балкан“ – АД: дружеството продължава
дейността си като „Новоферм Балкан“ – ЕАД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Новоферм“ ГмбХ, Германия, вписано под № HRB
7771 в търговския регистър на Окръжен съд в гр.
Косфелд; вписва нов устав, приет с протоколно
решение от 30.ХІ.2007 г. на едноличния собственик на капитала.
10614
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9983/2005 вписа промени
за „Кук къмюникейшънс“ – ЕООД: заличава като
управител Ирина Иванова Гроздева; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Джозеф Кук; вписва промени в дружествения
договор.
10615
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10668/2003 вписа промени
за „Булстрой къмпани“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Росен Тодоров Илиев
на Владислав Стефанов Сергиев и 1 дружествен
дял от Росен Тодоров Илиев на Йордан Кирилов
Илиев; вписва като съдружници Йордан Кирилов
Илиев и Владислав Стефанов Сергиев; дружеството продължава дейността си като „Булстрой
къмпани“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Росен Тодоров Илиев; вписва
нов дружествен договор.
10616
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8112/2003 вписа промени за
„Билд комерс“ – ООД: променя наименованието
на „Булкомерс“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
10617
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Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание на
„Шанс 2001“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
130183277, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Дондуков 62А, вх.
А, ет. 3, ап. 3, по т.д. № 1000/2009 на СГС, ТО,
VІ-6 състав, да се явят на заседание на 1.ІV.2011 г.
от 11 ч., образувано по искане на Евден Тончев
Илиев от София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 34, ет.
10, ап. 59, за отмяна на решение на първо съб
рание на кредиторите на „Шанс 2001“ – ЕООД,
по т.д. № 473/2011, ТО, VІ-12 състав на СГС. Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша 2.
3577

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Съветът на директорите на „САМПО“ – АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на „САМПО“ – АД,
София, на 2.05.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Уилям
Гладстон 56, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността през 2010 г. и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема доклада за дейността и
годишния счетоводен отчет за 2010 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2010 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2010 г.; 3. вземане на решение
за прекратяване на дружеството и за обявяването
му в ликвидация; проект за решение – ОС приема решение за прекратяване на дружеството и
обявяването му в ликвидация; 4. определяне на
срок за завършване на ликвидацията; проект за
решение – ОС приема срока за ликвидация на
дружеството съгласно предложението, включено
в материалите по дневния ред; 5. назначаване на
ликвидатор и определяне на възнаграждението
му; проект за решение – ОС взема решение за
назначаване на ликвидатор и определя възнаграждението му. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията
на акционерите започва същия ден в 9,45 ч. на
мястото на провеждане на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.05.2011 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството – София, ул. Уилям
Гладстон 56, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
3611
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските биолози“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 14.05.2011 г. в 11 ч. в София, бул.
Драган Цанков 8, в сградата на Биологическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ауд. 239,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
за дейността и състоянието на СББ; 2. избор на
нов УС. Материалите по т. 1 са на разположение
на адреса на сдружението, каб. 119. Поканват се
да присъстват избраните от регионалните клонове
делегати, както и индивидуални членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.
на същото място.
3504
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173. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация Природен газ“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
14.05.2011 г. в 10 ч. в гр. Берген, Норвегия, хотел
Augustin, ул. C.Sundts Gate 22, 5004, при следния
дневен ред: І. представяне на отчетен доклад
за дейността и финансов отчет на асоциацията
за 2010 г.; проект за решение: общото събрание
приема отчет за дейността и финансовия отчет
на асоциацията за 2010 г.; ІІ. основни насоки
и програма за дейността на асоциацията през
2011 г.; проект за решение: общото събрание
приема основни насоки и програма за дейността на асоциацията през 2011 г.; ІІІ. приемане на
бюджета на БАПГ за 2011 г.; проект за решение:
общото събрание приема бюджет на асоциацията за 2011 г.; ІV разни: 1. отчет за дейността за
2010 г. на „Български газов център“ – ЕАД; 2.
други. 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.
3520
25. – Националното ръководство на Съюза
на репресираните от комунистическия терор
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ІІІ Национален конгрес на 14.05.2011 г. в 10 ч. (начало на
регистрацията) в салона на читалище „Славянска
беседа“ в София, ул. Г. С. Раковски 127, при следния дневен ред на конгреса: 1. отчетен доклад
на председателя на съюза; 2. обединение със
Съюз на репресираните в България; 3. избор на
ръководни органи; 4. промени в устава; 5. разни.
3592
10. – Управителният съвет на Сдружението
за развитие на психосоциалната рехабилита
ция в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.05.2011 г. в 18 ч. в София, ул. Цар Симеон
13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен
отчет на управителния съвет на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. избор на нов касиер на сдружението;
4. пререгистрация на сдружението от сдружение
в частна полза в сдружение в обществена полза; 5. промяна на седалището на сдружението;
6. промяна в процедурата за информиране на
членовете за свикване на общото събрание на
сдружението; 7. приемане на размера на членския
внос за 2011 г.; 8. приемане на нови членове; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе при
същия дневен ред от 19 ч.
3590
20. – Председателят на фондация „Манус
крипта“, София, по своя инициатива и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.05.2011 г. в 11 ч. в София, ул. 6 септември
26, вх. Б, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността; 2. приемане на отчета и
освобождаване от отговорност на председателя; 3.
изменение на устава на фондацията; 4. избор на
нов съвет на фондацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3591
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19. – Управителният съвет на Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“), Со
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.05.2011 г. в 11 ч. в София,
ул. Незабравка 25, Парк-хотел „Москва“, зала
„Москва“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността и финансовото състояние на НЛРС
„СЛРБ“ за 2010 г.; 2. отчет за дейността и финансовото състояние на управителния съвет на
НЛРС „СЛРБ“ за 2010 г.; 3. отчет на контролния
съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2010 г.; 4. отчет за дейността и финансовото състояние на фирма „Сокол
БЛРС“ – ЕООД, за 2010 г.; 5. отчет за дейността и
финансовото състояние на ИК „Наслука“ – ЕООД,
за 2010 г.; 6. приемане на бюджета на УС на
НЛРС „СЛРБ“ за 2011 г.; 7. определяне размера
на отчисления членски внос за 2012 г.; 8. разни.
На основание чл. 19, ал. 3 от устава се определя
норма на представителност на сдруженията в
общото събрание на НЛРС „СЛРБ“ за 2011 г.,
както следва: до 1000 членове – 1 представител;
от 1001 до 1500 членове – 2 представители; от
1501 до 2000 членове – 3 представители; от 2001
до 2500 членове – 4 представители, и т.н.
3517
18. – Управителният съвет на Центъра за
психологически изследвания, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.05.2011 г. в 17 ч. на ул. Лавеле 10, София 1000,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността за 2008 – 2010 г.; 2. приемане на тригодишен план за дейността на сдружението – проекти, програми, инициативи, кампании, медийни
блокове; 3. приемане на тригодишен финансов
план за дейността на сдружението; 4. приемане на
дългосрочна стратегия за дейността на Центъра
за психологически изследвания; 5. 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.
3513
10. – Управителният съвет на СК „ИПОН“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 20.05.2011 г. в 11,30 ч.
в офиса на клуба в София, район „Средец“, ж.к.
Банишора, ул. Иван Тургенев 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на СК „ИПОН“ за
периода 2009 – 2010 спортно-състезателна година;
2. приемане и освобождаване на членове на СК
„ИПОН“; 3. избор на нов УС на СК „ИПОН“; 4.
изменяне и допълване устава на клуба; 5. вземане
решение за участие в други организации; 6. други.
3589
30. – Управителният съвет на Фондация
„143 – Георги Бенковски“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съвета
на учредителите на 30.05.2011 г. в 11 ч. в административната сграда на фондацията в София, ул.
Тодорини кукли 9, при следния дневен ред: 1. приемане ГФО на фондацията и отчета за дейността
є за 2010 г.; 2. приемане програма за дейността
на фондацията за 2011 г.; 3. избор на нов изпълнителен директор; 4. обсъждане предложения
за реализиране на възпитателно-образователни
програми и организиране на свободното време на
учениците на 143-то ОУ „Г. Бенковски“; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
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на административния адрес на фондацията от
7,30 до 13 ч. При липса на кворум повторното
събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ще се
проведе същия ден, на същото място в 12 ч. при
същия дневен ред.
3622
10. – Управителят на сдружение „Черномор
ски изследователски енергиен център“ – сдру
жение с нестопанска цел, София, на основание
чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.05.2011 г. в 10 ч. на адреса на седалището
в София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище,
ул. Боровец 5, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение занапред дружеството да
извършва общественополезна дейност; проект за
решение – ОС решава дружеството занапред да
извършва общественополезна дейност; 2. приемане
на нов устав; проект за решение – ОС приема нов
устав. Материалите във връзка с предложения
дневен ред са в седалището на дружеството.
3634
20. – Управителният съвет на сдружение
„Национална асоциация за приемна грижа“,
София, на основание чл. 12, ал. 1 и 5 от устава
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 22.05.2011 г. в 10 ч. на адрес: София,
кв. Сердика, ул. Гюешево 21 (Дом за медикосоциални грижи „Св. София“), Център за обществена подкрепа „Света София“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет за 2010 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2010 г.; 3. промени
в състава на управителния съвет; 4. приемане
на програма за дейността на асоциацията през
2011 г.; 5. приемане на бюджета на асоциацията
за 2011 г.; 6. определяне на размера и дължимостта на имуществените вноски на членовете за
2011 г.; 7. разни. Съгласно чл. 13, ал. 1 от устава
общото събрание е законно, ако на заседанието
му присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието се отлата с един час и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
3640
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции – БУЛ НОЗО“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 25.05.2011 г. в
13,30 ч. в София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ,
в залата на Референтния център по превенция
и контрол на нозокомиалните инфекции, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. годишен финансов
отчет за 2010 г.; 3. организационни въпроси; 4.
разни. Материалите са на разположение в седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден от 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3633
77. – Управителни ят съвет на Съюза на
българските филмови дейци (СБФД), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от
15.03.2011 г. свиква общо отчетно събрание на
съюза на 31.05.2011 г. в 9 ч. в Дома на киното,
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ул. Екзарх Йосиф 37, София, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на
СБФД за 2010 г.; 2. одобряване на бюджета на
СБФД за 2011 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от
устава на СБФД събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3512
10. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по фехтовка „София“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 7.06.2011 г. в 10 ч. в седалището
на клуба в София, ж. к. Младост 1, бл. 17, вх. Б,
ап. 43, при следния дневен ред: 1. одобряване изпълнението на програма за дейността за периода
01.05.2009 г. – 07.06.2011 г.; 2. приемане на отчет и
доклад за дейността на сдружението до 07.06.2011 г.;
3. приемане на програма до 30.06.2012 г.; 4. избор
на управителен съвет; 5. разни.
3624
13. – Управителният съвет при СЛР – ЛРД
„Батак“ – гр. Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно събрание на делегатите си на 28.05.2011 г. в 19 ч. в малката зала
на Културния дом в гр. Батак, пл. Освобождение
1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на дружеството през 2010 г.; 2. отчетен
доклад на контролния съвет за 2010 г.; 3. приемане
програма за развитие и стопанисване на дивечовите запаси за 2011 г.; 4. приемане финансов
план на дружеството за 2011 г.; 5. разни. Поканват
се делегатите на дружеството да присъстват на
събранието.
3593
10. – Управителният съвет на Регионално
дружество „Знание“, Благоевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 26.05.2011 г. в
16 ч. в заседателната зала на Младежки дом – Благоевград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за периода 2007 – 2010 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. избор на нови органи на
управление; 4. промени в устава; 5. 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.
3648
10. – Управителният съвет на Клуб по под
воден риболов „Нафтекс“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава на клуба
кани своите членове на общо отчетно-изборно
събрание на 20.05.2011 г. в 18 ч. в заседателната
зала на Интерхотел „България“ – Бургас, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния и контролния съвет през периода
2007 – 2011 г.; 2. избор на управителен и контролен съвет; 3. разни.
3649
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
за стопанска инициатива – Велико Търново“, Ве
лико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.V.2011 г.
в 13 ч. в седалището на сдружението във Велико Търново, ул. Христо Ботев 19, ет. 1, вх. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за периода 2006 – 2010 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
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управителния съвет за периода 2006 – 2010 г.; 3.
освобождаване на членове на управителния съвет;
4. избор на нови членове на управителния съвет;
5. приемане бюджета на сдружението за 2011 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 14 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
3644
1. – Управителният съвет на сдружение „Пев
ческо дружество „Славянско единство“ – Горна
Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.05.2011 г. в 17,30 ч. в
репетиционната зала на смесен хор „Славянско
единство“ в Горна Оряховица, ул. Черни връх 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2009 – 2011 г.; 2. промяна
на наименованието на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. приемане на нов устав
на сдружението.
3594
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Русалка“ – Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.05.2011 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Струма 2,
при следния дневен ред: 1. промени в устава и
правилника за вътрешния ред на сдружението;
2. промени в състава на управителния съвет; 3.
освобождаване на членове на сдружението; 4.
приемане на нови членове на сдружението; 5. промяна на реда и процедурата за свикване на общо
събрание; 6. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете на сдружението
в неговото седалище. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението. 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.
3595
20. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство СОУ
„Неофит Рилски“, гр. Долна баня, Софийска област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно отчетно-изборно събрание на 22.05.2011 г.
в 18 ч. в гр. Долна баня, ул. Бистришка 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СН
през 2010 г. и план за дейността през 2011 г.; 2.
приемане и освобождаване на членове на УН; 3.
избор на членове на съвета на настоятелите; 4.
определяне на размера на чл. внос за 2011 г. 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.
3612
3. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество „Камчия“, гр. Дългопол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.05.2011 г. в 18 ч. в Къщата
на културата в гр. Дългопол на ул. Г. Бенковски
13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на „Ловно-рибарско сдружение „Камчия“, гр.
Дългопол, за 2010 г.; 2. отчет за финансовото
състояние на ЛРС „Камчия“, гр. Дългопол, за
2010 г. и приемане на финансов план за 2011 г.; 3.
предложение за изменение и допълнение устава
на сдружението; 4. предложение за промени и
утвърждаване дължимата вноска на членския
внос за 2012 г.; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3650
20. – Управителният съвет на „Футболен клуб
Левски 1923“, гр. Елин Пелин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 15.06.2011 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението в гр. Елин Пелин, ул. Кирил и
Методий 29, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на клуба; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. освобождаване на
членовете на УС и избор на нови членове на УС;
4. освобождаване на досегашния председател
на УС и избор на председател на УС; 5. разни.
Поканват се всички членове или упълномощени техни представители да вземат участие в
работата на общото събрание. Регистрацията на
членовете за участие започва в 16 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта,
а за пълномощниците – и срещу представяне на
изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на членовете в седалището на
клуба – гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, ул.
Кирил и Методий 29, всеки работен ден от 9 до
16 ч. 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.
3651
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Панов връх“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 5.06.2011 г. в 10 ч. в залата
на вила „Механджиев“ в местността Пастуша,
община Перущица, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
предложение за промяна в състава на управителния съвет (УС); 3. приемане на правилник на
сдружение „Панов връх“; 4. промени в устава на
сдружението; 5. други организационни въпроси.
3596
20. – Съветът на директорите на „Автоин
вест“ – АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
на 30.05.2011 г. в 10 ч. в Провадия, Северна промишлена зона, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС
приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2010 г.; 2. освобождаване от отговорност членове на съвета
на директорите; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членове на съвета на
директорите; 3. освобождаване на членове на
съвета на директорите и избор на нови членове;
проект за решение – ОС приема направените
предложения за освобождаване на членове на
съвета на директорите и избор на нови членове;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишен счетоводен баланс за 2011 г.;
проект за решение – ОС избира предложения от
СД дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишен счетоводен баланс за 2011 г.; 5. разни.
Регистрацията на участниците ще започне от
9 ч. на 30.05.2011 г. в административната сграда на дружеството. Писмените материали са на
разположение на акционерите на дружеството в
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седалището му в Провадия, Северна промишлена
зона. При липса на кворум общото събрание на
дружеството няма да се проведе.
3597
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Есперантски дом за култура „Д-р Иван Кир
чев“ – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно събрание на
сдружението на 10.05.2011 г. в 16 ч. в залата на
дома при дневен ред: 1. отчет на УС и КК; 2.
приемане на програма за работата през 2011 г.;
3. избор на ново ръководство.
3518
44. – Управителният съвет на сдружение „Те
риториална организация на научно-техническите
специалисти – Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от протокол № 1 от 10.03.2011 г. и
чл. 12 и 14 от устава свиква общо събрание на
07.06.2011 г. в 17 ч. в Русе, бул. Придунавски
6б, зала № 6, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на ТО на
НТС – Русе; 2. приемане на бюджет на ТО на
НТС – Русе; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на ТО на НТС – Русе; 4. освобождаване
на управителния съвет на ТО на НТС – Русе; 5.
избор на нови членове и председател на управителния съвет на ТО на НТС – Русе.
3652
15. – Управителният съвет на СКТМ „Ма
рица – 93“ – Симеоновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение на УС от 14.03.2011 г. свиква
общо събрание на 16.06.2011 г. в 18 ч. в сградата
на Община Симеоновград с дневен ред – избор на
нов управителен съвет. Поканват се всички членове да присъстват на събранието. Материалите за
събранието са на разположение в канцеларията на
клуба. 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.
3519
Софийският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ
с определение от 09.03.2011 г. свиква редовно
годишно общо събрание на сдружение „Регион
за трансгранично сътрудничество „Нишава“,
Драгоман, на 10.05.2011 г. в 11 ч. в София, бул.
Витоша 6, ет. V, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1 отчет на управителния съвет и проект за решение: приема отчета на управителния
съвет; 2. промяна на устава на РТГС „Нишава“ и
проект за решение: приема промяна на устава на
РТГС „Нишава“; 3. избор на нов състав на управителния съвет и на контролния съвет и проект
за решение: избира нов състав на управителния
съвет и на контролния съвет; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание,
са на разположение на членовете в сградата на
областната управа на Софийска област – София,
бул. Витоша 6.
3516
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен карате и кикбокс клуб
„Аскен“ – Стара Загора, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на 18.05.2011 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в Стара
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Загора, ул. Цар Шишман 60, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
освобождаване на УС на сдружението; 3. избор
на нов УС на сдружението; 4. промяна на устава
на сдружението; 5. разни. 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.
3511
10. – Управителният съвет на сдружение
„Бъдеще днес“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 25.05.2011 г. в 14 ч. в Ямбол, ул.
Еледжик 17, при следния дневен ред: 1. изменение и допълване на устава; 2. съставяне на нов
управителен съвет; 3. разни. Поканата се отнася
до всички членове на сдружението, като регистрацията за участие в общото събрание ще започне
един час преди началото на общото събрание
срещу представяне на лична карта. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и се провежда независимо
от броя на явилите се членове.
3639
3. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел СНЦ „За подпомагане и култура – с.
Крън“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 15.05.2011 г. в
13 ч. в седалището му – с. Крън, община Казанлък,
ул. Бузлуджански конгрес 9, при следния дневен
ред: 1. избиране на нов управителен и контролен
съвет и председател на сдружението; 2. промяна
на устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
присъстващите.
3598
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Левски“, с.
Новград, област Русе, на основание чл. 12 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.05.2011 г. в 17 ч. в с. Новград, ул. Възраждане
34, сградата на НЧ „Христо Ботев – 1927“, ет. 1,
заседателна зала, и кани всички свои членове
да участват на заседанието на общото събрание
при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдру жение с нестопанска цел „Фу тболен
клуб – Левски“; 2. избор на нови членове на
управителния съвет на сдружението.
3653
1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб „Балкан“, с. Планиница, община Руен, по
собствена инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 3.05.2011 г. в 10 ч. в с. Планиница, община
Руен, област Бургас, в сградата на читалището,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
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за преобразуване на сдружението, промяна във
вида на целите и дейността на сдружението – от
СНЦ за осъществяване на дейност в частна полза
в СНЦ за осъществяване на общественополезна
дейност; 2. избор на контролен съвет; 3. приемане
на нов устав на сдружението с отразени в него
промени в дейността и органите на сдружението
и реда за свикване на общо събрание.
3623
67. – Управителният съвет на военноспортен
клуб „Карасура – 24620“ – с. Свобода, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
спортния клуб на 19.05.2011 г. в 14,40 ч. в киносалона на поделение 24620 – с. Свобода, при следния
дневен ред: 1. приемане на финансовия отчет за
2010 г.; 2. избиране и освобождаване на членове на
управителния съвет на ВСК „Карасура – 24620“;
3. предложения за спортни мероприятия от
спортния календар на ВСК „Карасура – 24620“
за 2011 г.; 4. разни.
3599
Бойка Ценкова Томова – ликвидатор на Сдружение с общественополезна дейност „Поломие
2007“, Лом, в ликвидация по ф. д. № 211/2007 на
Окръжен съд – Монтана, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
3654
Виктор Крумов Бозев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „ВИН – Консулт“, София,
в ликвидация по ф. д. № 1233/2006, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в тримесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
3635
Димитър Трендафилов Йончев – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Център за
адаптация и социална реинтеграция на освобождаваните от кадрова военна служба“, с адрес на
регистрация София 1463, район „Триадица“, ул.
Шандор Петьофи 47, ет. 3, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“ във връзка с ликвидацията
на сдружението.
3600
Иво Христев Чолаков – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Гръбнак“,
Пловдив, в ликвидация по ф. д. № 3027/98, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3656
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