ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 28

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 5 април 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на
финансова помощ

организация на труда относно ХИВ/
СПИН, приета на 99-ата сесия на
Международната
конференция
на
труда на 17 юни 2010 г. в Женева
26
Министерски съвет
2

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие
и туризма на Румъния в качеството
му на Съвместен управляващ орган,
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството на
България в качеството му на Национален орган, Министерството на
икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в
качеството му на Национален орган
и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството
є на Одитен орган по изпълнението
на Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“

2

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника

3

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за радиото и телевизията

3

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за лечебните растения

5

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на растенията

9

Министерство на земеделието
и храните

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за занаятите
17
 Решение за приемане на Доклад за

дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода
20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.
26
 Решение за вземане на акт от Пре-

поръка № 200 на Международната

 Постановление № 74 от 28 март
2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията
на друга държава членка
26

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 29
Министерство на отбраната
 Наредба № Н-10 от 18 март 2011 г.
за организацията и дейността на военните клубове и представителните
обекти на Министерството на отбраната
35
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 36 от 2006 г. за правилата
за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни,
излитащи и кацащи от летища на територията на Република България
40

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 60
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването
на финансова помощ, приет от ХLI Народно
събрание на 24 март 2011 г.
Издаден в София на 30 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на финансова помощ
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на
фин ансова помощ, извършено чрез размяна
на писма на 23 ноември 2010 г. и на 24 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 24 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3842

УКАЗ № 61
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерството на
регионалното развитие и туризма на Румъния в
качеството му на Съвместен управляващ орган,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България в качеството
му на Национален орган, Министерството на

икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на
Национален орган и Одиторската служба към
Сметната палата на Румъния в качеството є на
Одитен орган по изпълнението на Съвместна
оперативна програма „Черноморски басейн
2007 – 2013 г.“, приет от ХLI Народно събрание
на 24 март 2011 г.
Издаден в София на 30 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България в качеството
му на Национален орган, Министерството
на икономиката, конкурентоспособността и
търговския флот на Гърция в качеството му
на Национален орган и Одиторската служба
към Сметната палата на Румъния в качеството є на Одитен орган по изпълнението на
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между Министерството на
регионалното развитие и туризма на Румъния в
качеството му на Съвместен управляващ орган,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на България в качеството
му на Национален орган, Министерството
на икономиката, конкурентоспособността и
търговския флот на Гърция в качеството му
на Национален орган и Одиторската служба
към Сметната палата на Румъния в качеството є на Одитен орган по изпълнението на
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, подписан на 22
октомври 2010 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 24 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3843
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УКАЗ № 62

УКАЗ № 63

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за регистрация и контрол на земеделската
и горската техника, приет от ХLI Народно
събрание на 23 март 2011 г.
Издаден в София на 30 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

П О С ТА Н О В Я В А М :

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.;
изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр.
30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.
и бр. 88 от 2010 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Контролно-техническата инспекция
е специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се създава т. 3:
„3. изпитване и оценка за съответствие с
националните и международните изисквания
за безопасност на техниката.“
§ 3. Член 7 се отменя.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от специализираните администрации по чл. 5, ал. 1, т. 2“ се заменят
с „и оценка за съответствие с националните
и международните изисквания за безопасност
на техниката от акредитирани лаборатории на
Контролно-техническата инспекция“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 17, ал. 1 т. 4, 5 и 6 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Контролно-техническата инспекция е
правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на центровете за
изпитване на земеделска, горска техника и
резервни части в Русе и Пловдив.
§ 7. Трудовите и служебните правоотношения
на служителите в центровете за изпитване на
земеделска, горска техника и резервни части в
Русе и Пловдив се уреждат при условията и по
реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а
от Закона за държавния служител.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3890

Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, приет от ХLI
Народно събрание на 24 март 2011 г.
Издаден в София на 30 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
радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
1998 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от
2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114
от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и
105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от
2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12,
47, 97, 99 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 2 думите „или са насочени
към увреждане на физическото, умственото
и моралното развитие на децата“ се заменят
с „или на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на
физическото, психическото, нравственото и/
или социалното развитие на децата, съгласно
критериите по чл. 32, ал. 5“.
§ 2. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата,
уредени в Закона за закрила на детето и в
други нормативни актове, и да не допускат
у частие на деца в предавани я, които са
неблагоприятни или създават опасност от
увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на
децата, съгласно критериите, приети по реда
на чл. 32, ал. 5.“
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 12а:
„12а. приема решения относно предавания, които са създадени и предоставени за
разпространение в нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 2 относно децата, чл. 17а,
на споразумението по ал. 6 и критериите по
ал. 5, като определя срок за отстраняване на
констатираните нарушения не по-дълъг от
три дни;“.
2. Създава се нова ал. 4:
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„(4) При неизпълнение на решението по
ал. 1, т. 12а председателят на Съвета за електронни медии издава разпореждане по чл. 117,
ал. 3, т. 3.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето разработват критерии за оценка на съдържание,
което е неблагоприятно или създава опасност
от увреждане на физическото, психическото,
нравственото и/или социалното развитие на
децата, в съответствие с които се приема споразумението по ал. 6. Критериите се приемат,
изменят и допълват от Съвета за електронни
медии, съгласувано с Държавната агенция за
закрила на детето.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Съветът за електронни медии, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция
за закрила на детето сключват ежегодно в срок
до 31 март споразумение за защита на децата от
съдържание, което е неблагоприятно или създава
опасност от увреждане на тяхното физическо,
психическо, нравствено и/или социално развитие. Споразумението се публикува на интернет
страниците на Съвета за електронни медии и
на Държавната агенция за закрила на детето.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 4. В чл. 33, т. 2 накрая се добавя „и
чл. 17а, както и на критериите по чл. 32, ал. 5
и споразумението по чл. 32, ал. 6“.
§ 5. В чл. 38, ал. 2 след думите „чл. 30, ал. 2,
т. 2 и 3“ се добавя „и по чл. 32, ал. 1, т. 12а“.
§ 6. В чл. 76 се създава ал. 3:
„(3) Доставчиците на медийни услуги разработват като част от етичния си кодекс по ал. 1
правила за прилагане на критериите, приети
по реда на чл. 32, ал. 5.“
§ 7. В чл. 126 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1“ се заличават,
думите „чл. 75, ал. 1 и ал. 3 – 9“ се заменят
с „чл. 75, ал. 1, ал. 3 – 6 и ал. 8“ и думите
„чл. 77 – 79“ се заменят с „чл. 78, чл. 79“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) За нарушение на разпоредбите на чл. 17,
ал. 2 относно децата, чл. 17а, чл. 19, ал. 1,
чл. 75, ал. 7 и 9 и чл. 77 на доставчиците на
медийни услуги се налага имуществена санкция
в размер от 15 000 до 30 000 лв.
(5) При неизпълнение на решението по
чл. 32, ал. 1, т. 12а на доставчиците на медийни
услуги се налага имуществена санкция в размер
от 15 000 до 30 000 лв.
(6) При повторно нарушение по ал. 4 и 5
имуществената санкция е в двоен размер.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) Критериите по чл. 32, ал. 5 се
разработват и приемат в срок до 5 месеца от
влизането в сила на този закон.
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(2) Споразумението по чл. 32, ал. 6 за 2011 г.
се приема в срок до два месеца от приемането
на критериите по ал. 1.
§ 9. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ,
бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г.,
бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г.,
бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14,
47 и 74 от 2009 г. и бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8 се създава ал. 10:
„(10) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи
за дете, са длъжни да не допускат участието
на деца в предавания по смисъла на Закона за
радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на
тяхното физическо, психическо, нравствено и/
или социално развитие.“
2. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 6:
„6. чиито родители, настойници или попечители са се съгласили и отказват да прекратят
участието му в предаване по смисъла на Закона
за радиото и телевизията и с това се създава
опасност за неговото физическо, психическо,
нравствено и социално развитие.“
3. В чл. 45 :
а) алинея 12 се изменя така:
„(12) Който в нарушение на разпоредбите
на чл. 11а разпространява сведения и данни за
личността на дете, се наказва с глоба от 1000
до 3000 лв., съответно с имуществена санкция
от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв., съответно
с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.,
ако не подлежи на по-тежко административно
наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление.“;
б) създава се ал. 15:
„(15) Родител, настойник, попечител или
друго лице, което полага грижи за дете, което
в нарушение на чл. 8, ал. 10 допусне участието
на дете в предаване по смисъла на Закона за
радиото и телевизията и с това създаде опасност
за неговото физическо, психическо, нравствено
и/или социално развитие, се наказва с глоба от
1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – с
глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи
на по-тежко административно наказание по
специален закон или деянието не съставлява
престъпление.“
4. В чл. 46, ал. 2 думите „чл. 45, ал. 5, 6, 8,
10, 11, 12 и 14“ се заменят с „чл. 45, ал. 5, 6,
8, 10, 11, 12, 14 и 15“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 24 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3888
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УКАЗ № 64
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за лечебните растения, приет от ХLI Народно
събрание на 25 март 2011 г.
Издаден в София на 30 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 лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.;
изм., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г.,
бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 80
и 103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 12 думите „заповедта по чл. 10,
ал. 2“ се заменят със „заповедите по чл. 10,
ал. 2 и 5“.
§ 2. В чл. 13 в текста преди т. 1 думите
„крайния потребител“ се заменят с „лицата,
които ги използват със или без преработване за
производство на лекарствени продукти, храни
и козметика“.
§ 3. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Видовете растения, обявени за защитени съгласно приложение № 3 към чл. 37
от Закона за биологичното разнообразие и
обхванати в списъка по приложението към
чл. 1, ал. 2 на този закон, се опазват съобразно разпоредбите на Закона за биологичното
разнообразие.“
§ 4. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. За находища на лечебни растения,
намиращи се в защитени територии, се прилагат
режимите и нормите, установени със Закона за
защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените
територии, а по отношение на опазването и
ползването – разпоредбите на този закон.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „земите и горите от горския фонд“ се заменят с „горските територии“.
2. В ал. 4 думите „гори и земи от горския
фонд“ се заменят с „горските територии“.
§ 6. Член 19 се отменя.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за ползване, издадено по
реда на този закон“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Позволителното задължително придружава събраните билки до и в билкозаготвителния
пункт и складовете към него.“
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§ 8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:
1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в
определения им териториален обхват – когато
ползването е от горски територии – държавна
собственост, както и за такива, предоставени
им за управление въз основа на договор – след
заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство;
2. кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и
такива, включени в строителните граници на
населените места – общинска собственост, след
заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на
населените места – общинска собственост,
независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления
фонд – частна собственост; позволително се
издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на
такса с възможност за преотстъпването му на
трети лица – възмездно или безвъзмездно, при
свободно договаряне;
3. областния управител, когато ползването е
от земеделски земи – държавна собственост, в
границите на населените места и в поземления
фонд, след заплащане на такса в областната
администрация;
4. директора на дирекцията на националния
парк, когато ползването е от териториите и
акваториите на националните паркове, след
заплащане на такса в съответната дирекция;
5. лице с висше лесовъдско образование,
оправомощено от кмета на съответната община и регистрирано в публичния регистър
за упражняване на лесовъдска практика – за
горските територии – общинска собственост,
след заплащане на такса в общината, както и
за такива, предоставени на общината за управление въз основа на договор;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване
на лесовъдска практика – за горски територии,
за което горско сдружение е сключило договор;
7. лице с висше лесовъдско образование,
регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските
територии извън посочените в т. 1 и 5, за
които собственикът има сключен договор за
конкретния имот.“
§ 9. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. полза на съответното държавно горско
стопанство или държавно ловно стопанство,
когато ползването е от находища, намиращи
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се в горски територии – държавна собственост,
както и в такива, предоставени им за управление въз основа на договор;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. бюджета на съответната община, когато
ползването е от находища, намиращи се в горски територии – общинска собственост, в земи,
води и водни обекти в поземления фонд или
в населените места – общинска собственост;“.
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думите „се издава
на“ се добавя „билкозаготвител – юридическо
лице, или на“, а думите „или за първична обработка“ се заличават;
б) създават се т. 5, 6 и 7:
„5. срока на ползване;
6. други условия, свързани с опазване на
находището;
7. лицата, извършващи ползването, ако те
са различни от титуляря на позволителното.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато позволителното е издадено на
билкозаготвител – юридическо лице, в него поименно се записват физическите лица, с които
той организира събирането; броят на тези лица
не може да бъде по-голям от 20 души.
(3) Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.“
§ 11. Създават се чл. 28а и 28б:
„Чл. 28а. Забранява се на физически лица
и на юридически лица да продават, изкупуват
и превозват билки или генетичен материал, за
които няма издадено позволително за ползване
по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в
култура по чл. 46, т. 3.
Чл. 28б. Забранява се ползването на лечебни
растения в нарушение на определените в позволителното по чл. 26, ал. 1 вид, количество,
район, начин на ползване и други условия.“
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Първичната обработка на билките
включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.“
2. В ал. 2 след думите „пункт е“ се добавя
„замразяване или“.
§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т. 2 и 3:
„2. да изкупува само билки, за които е издадено позволително от органите и лицата по
чл. 22 или удостоверение за култивиране;
3. да съхранява позволителните и/или
удостоверенията по т. 2 в срок до 31 март на
следващата календарна година;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 4 и 5;
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в) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея думите
„31 януари“ се заменят с „20 януари“, а след
думата „билки“ се добавя „и техния произход
по позволително“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предоставянето на информация по
ал. 2, т. 1 и 6 може да се извърши на хартиен
носител или по електронен път.“
§ 14. Създава се чл. 31a:
„Чл. 31a. (1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 се
води за всеки билкозаготвителен пункт и склад
за билки и се идентифицира с пореден номер,
адрес на билкозаготвителния пункт и данни за
билкозаготвителя – име, номер на документа за
самоличност и постоянен адрес, когато той е
физическо лице, или наименование, седалище,
адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК
и данъчен номер, когато е юридическо лице.
(2) Приключените книги се съхраняват една
година от лицата по чл. 31 и 32.
(3) При прекратяване дейността на пункта
или склада за билки лицата по чл. 31 и 32 са
длъжни в срок до 7 дни писмено да уведомят
съответната регионална инспекция по околната среда и водите, да предоставят обобщена
информация за изкупените, обработените и
реализираните до момента на прекратяване
на дейността билки и да съхраняват книгата
по чл. 31, ал. 2, т. 4 за срок от една година.“
§ 15. В чл. 32, ал. 2 думите „чл. 31, ал. 2,
т. 4“ се заменят с „чл. 31, ал. 2, т. 6 и чл. 31а“.
§ 16. В чл. 33 думите „документите по
чл. 13, т. 2 и 3“ се заменят с „позволително за
ползване на билки, издадено по реда на чл. 21,
ал. 2, и/или удостоверение за култивиране по
чл. 46, т. 3“.
§ 17. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „органите“
се добавя „или лицата“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. име, номер на документа за самоличност
и постоянен адрес – за физическите лица;“.
3. Създава се нова т. 2:
„2. наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните
по т. 1 на лицето, което го представлява – за
билкозаготвител – юридическо лице, както и
имената, номер на документа за самоличност
и постоянен адрес на лицата, които ще се
впишат в позволителното, когато ползването
е по реда на чл. 26, ал. 2;“.
4. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 18. В чл. 35 след думата „Органите“ се
добавя „или лицата“.
§ 19. В чл. 37, ал. 1 и 2 след думата „органите“ се добавя „или лицата“.
§ 20. В чл. 38 след думата „Органът“ се
добавя „или лицето“.
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§ 21. В чл. 40 след думата „органа“ се добавя
„или лицето“.
§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Органът“ се добавя
„или лицето“, думите „със заповед“ се заличават
и след думите „титуляря на позволителното за
ползване“ се добавя „или на записаните в него
по чл. 26, ал. 2 лица“.
2. Досегашната ал. 2 се отменя.
§ 23. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 6:
„6. директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства.“
§ 24. В чл. 43, ал. 2 се създава т. 7:
„7. утвърждава коефициенти за превръщане
на количествата билки от свежо в сухо тегло
след съгласуване с научни и браншови организации.“
§ 25. В чл. 44, ал. 2, т. 4 накрая се добавя
„съгласно изискванията на Закона за посевния
и посадъчния материал“.
§ 26. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В т. 1 и 2 думите „горския фонд“ се заменят с „горските територии“.
2. В т. 4 думите „горите, земите, водите и
водните обекти от горския фонд“ се заменят с
„горските територии“.
§ 27. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Директорът на държавното горско
стопанство или на държавното ловно стопанство:
1. предвижда и организира дейности по
опазване и защита на лечебните растения в
горските територии – държавна собственост,
както и в териториите, предоставени им за
управление въз основа на договор;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от горските територии – държавна
собственост, както и от териториите, предоставени им за управление въз основа на договор.“
§ 28. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 49а:
„Чл. 49а. Органите по чл. 42 могат да възлагат правомощията си, свързани с издаването
на позволителните по този закон, на оправомощени от тях длъжностни лица.“
§ 29. В чл. 50 т. 4 се изменя така:
„4. раздел „Лечебни растения“ към горскостопанските планове и програми съгласно
Закона за горите“.
§ 30. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В разработката по ал. 1 с предимство се
включват разпространените в района видове лечебни растения – обект на стопанско ползване,
както и лечебни растения под специален режим
на опазване и ползване или представляващи
интерес по причини от природозащитен или
научен характер.“
§ 31. В чл. 56 ал. 4 се изменя така:
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„(4) Министърът на околната среда и водите
утвърждава:
1. методика за оценка на ресурсите от лечебни растения;
2. методика за извършване на дългосрочна
оценка и наблюдение на естествени популации
от лечебни растения.“
§ 32. В чл. 59 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „и търговия“.
2. Създава се т. 7:
„7. издадените позволителни от органите и
лицата по чл. 22.“
§ 33. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. Регионалната дирекция по горите
организира контрола върху ползването и възпроизводството на лечебните растения в горските
територии в обхвата на нейното действие.“
§ 34. В глава пета се създава чл. 64а:
„Чл. 64а. За неуредените случаи при осъществяване на контролните правомощия по
този закон се прилагат разпоредбите на глава
девета от Закона за опазване на околната среда.“
§ 35. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Принудителни административни
мерки и административнонаказателна отговорност“.
§ 36. В глава шеста се създава раздел І с
чл. 64б, 64в, 64г и 64д:
„Раздел I
Принудителни административни мерки
Чл. 64б. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по
този закон, както и за предотвратяване или
отстраняване на вредни последици върху лечебните растения и техните находища органите по
чл. 64г или оправомощени от тях длъжностни
лица прилагат принудителни административни
мерки.
Чл. 64в. Принудителни административни
мерки се прилагат в случаите на възникване
на непосредствена опасност от увреждане или
унищожаване на естествените находища или
биологичното разнообразие на лечебни растения вследствие на:
1. нарушения по този закон;
2. природни бедствия;
3. аварии и други непредвидени обстоятелства, предизвикани от човешка дейност.
Чл. 64г. (1) Директорите на регионалните
инспекции по околната среда и водите или
оправомощени от тях длъжностни лица:
1. спират с мотивирана заповед дейности
по ползването на лечебни растения в техните
естествени находища, извършвани в нарушение
на този закон;
2. издават задължителни предписания за мерки за опазване, поддържане и възстановяване
на естествените находища на лечебни растения,
както и за предотвратяване и/или отстраня-
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ване на нарушения и вредните последици от
тях с определяне на срокове и отговорници за
изпълнението им.
(2) Директорите на дирекции на национални
паркове съобразно териториалната си компетентност или оправомощени от тях длъжностни
лица:
1. прилагат принудителните административни
мерки по ал. 1;
2. ограничават или забраняват достъп до
естествени находища на лечебни растения за
определен период.
(3) Директорите на държавни горски стопанства, директорите на държавни ловни стопанства
и кметовете на общини или оправомощени от
тях длъжностни лица съобразно териториалната
си компетентност прилагат принудителните
административни мерки по ал. 2, т. 2, като
уведомяват за това съответната регионална
инспекция по околната среда и водите.
Чл. 64д. (1) Прилагането на принудителните
административни мерки се извършва с мотивирана заповед, в която се посочват основанието
за прилагане, видът и начинът на прилагане
на съответната принудителна административна
мярка.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не
спира изпълнението є.“
§ 37. След чл. 64д се създава наименование „Раздел II Административнонаказателна
отговорност“.
§ 38. В чл. 65, ал. 1 след думите „се наказва с глоба“ се добавя „от 100“ и след думите
„имуществена санкция“ се добавя „от 300“.
§ 39. В чл. 66 думите „заповедта по чл. 10,
ал. 2, се наказва с глоба до 3000 лв.“ се заменят със „заповедите по чл. 10, ал. 2 или 5, се
наказва с глоба от 100 до 1000 лв., съответно
с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.“.
§ 40. Членове 67, 68 и 69 се отменят.
§ 41. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В изречение първо думите „лесоустройствените проекти“ се заменят с „горскостопанските
планове и програми“, а след думите „се наказва
с глоба“ се добавя „от 100“.
2. В изречение второ думите „и за пашата в
защитените територии съгласно изискванията
на чл. 15, ал. 3“ се заличават.
§ 42. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване в нарушение на правилата
и изискванията, определени с наредбата по
чл. 27, се наказва с глоба от 100 до 3000 лв.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „чл. 10, ал. 1, се наказва с глоба до
5000 лв.“ се заменят с „чл. 10, ал. 2 и на запо-
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ведта на директора на регионалната инспекция
по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5, се
наказва с глоба от 200 до 5000 лв.“.
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
§ 43. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „чл. 21, ал. 2“ се добавя „и ал. 5“,
а думите „до 5000 лв.“ се заменят с „от 20 до
1000 лв., съответно с имуществена санкция от
300 до 5000 лв.“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Който в нарушение на чл. 28б ползва
лечебни растения с редовно издадено позволително, но извън указаните в него вид на
ползване, разрешено количество, район или
конкретно находище, начин на ползване и срок,
както и при неизпълнение на поставените в поз
волителното други условия, се наказва с глоба
от 100 до 1000 лв., съответно с имуществена
санкция от 200 до 2000 лв.“
§ 44. Създават се чл. 73а и 73б:
„Чл. 73а. Който в нарушение на чл. 28а
продава, изкупува и/или превозва билки или
генетичен материал, за които няма издадено
позволително за ползване по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в култура по чл. 46,
т. 3, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв. или
с имуществена санкция от 300 до 3000 лв.
Чл. 73б. Който наруши изискванията на
наредбата по чл. 29, ал. 3, се наказва с глоба
от 50 до 3000 лв. или с имуществена санкция
от 300 до 5000 лв.“
§ 45. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31,
ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по
околната среда и водите за организираните от
него билкозаготвителни пунктове, изкупува
билки, за които не е издадено позволително
или удостоверение за култивиране, не съхранява позволителните или удостоверенията в
посочения срок, не води книга за изкупените,
реализираните и наличните количества билки
и за техния произход, не осигурява достъп на
контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка
билки, не предоставя обобщена информация
на инспекцията за изкупените и наличните
количества билки, се наказва с глоба от 100
до 1000 лв. или с имуществена санкция от 300
до 2500 лв.“
§ 46. Създават се чл. 76б, 76в и 76г:
„Чл. 76б. Когато лицата по чл. 31 и 32 не
представят или не притежават документите
съгласно изискванията на чл. 33, им се налага глоба от 100 до 1000 лв. или имуществена
санкция от 200 до 2500 лв.
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Чл. 76в. За неизпълнение на принудителните
административни мерки по чл. 64г физическите
лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв., а на
юридическите лица и едноличните търговци се
налага имуществена санкция от 300 до 4000 лв.
Чл. 76г. За други нарушения на този закон,
ако извършеното не съставлява престъпление,
физическите лица се наказват с глоба от 100 до
1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция
от 200 до 2000 лв.“
§ 47. Навсякъде в закона думите „лекарствени
средства“ се заменят с „лекарствени продукти“.
Заключителни разпоредби
§ 48. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от
2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и
108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52
и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и
103 от 2009 г. и бр. 61 и 98 от 2010 г.) чл. 61а
се отменя.
§ 49. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
3950

УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, приет от ХLI
Народно събрание на 23 март 2011 г.
Издаден в София на 1 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.;
изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18
от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и
43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда:
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1. фитосанитарните мерки по Международната конвенция по растителна защита и
осъществяването на фитосанитарния контрол
на растенията и растителните продукти;
2. внедряването и усъвършенстването на
методи за интегрирана борба срещу вредителите по растенията и растителните продукти;
3. изискванията към продукти за растителна
защита и торове, режима на изпитване, разрешаване и контрол на производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и
употребата им с цел защита здравето на хората
и животните и опазване на околната среда;
4. изискванията към фитосанитарното качество и контрола на растенията и растителните
продукти, предназначени за вътрешния пазар
и за износ;
5. контрола за съответствие на продукти за
растителна защита с показателите, одобрени
при разрешаването;
6. изискванията за съхраняване на документация за пуснати на пазара и употребени
количества продукти за растителна защита и
торове;
7. мерките по прилагане на Регламент
(ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно
торовете, наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 2003/2003“;
8. контрола на замърсителите в растителните суровини;
9. контрола върху интегрираното производство на растения и растителни продукти;
10. условията и организацията за извършване
на наблюдение и диагностика на икономически
важни вредители по земеделските култури.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по
безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването
не спира изпълнението.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 1 съхраняват документация за употребените видове и количества
продукти за растителна защита и торове по
култури и площи и при поискване предоставят в Българската агенция по безопасност на
храните данни по образец, утвърден от нейния
изпълнителен директор.“
§ 3. В чл. 8а, ал. 1 след думата „култури“ се
добавя „или на принципите на интегрираното
производство“.
§ 4. В чл. 10 се създават т. 3 и 4:
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„3. да инспектират обектите, в които се произвеждат, опаковат, преопаковат, съхраняват и
пускат на пазара продукти за растителна защита,
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества и хранителни субстрати при
осъществяване на контрола по раздели ІV и V
от тази глава;
4. да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.“
§ 5. В чл. 12, ал. 2 след думата „осъществява“
се добавя „чрез проверки от фитосанитарните
инспектори“.
§ 6. В чл. 13, изречение второ думата „арендаторът“ се заменя с „ползвателят“.
§ 7. В глава втора, в наименованието на
раздел ІІ думите „за химични и биологични“
се заменят с „на химични“.
§ 8. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „растителните суровини,
почвите и водите за напояване за съдържание
на химични и биологични замърсители“ се
заменят със „суровини и храни от растителен
произход за съдържание на замърсители“, а
думите „и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“ се
заличават.
2. В ал. 3, изречение второ думите „от Изпълнителната агенция „Българска служба за
акредитация“ към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „от национален орган за акредитация на държава – членка
на Европейския съюз“.
§ 9. Член 13б се отменя.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „предлагат“ се заменя с
„пускат“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Притежателят на удостоверението за
разрешаване по ал. 2 подава годишна декларация за количествата продукти, пуснати на
пазара, по образец, утвърден от изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните.“
§ 11. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 абревиатурата „БАН“ и запетаята
след нея се заличават.
2. В ал. 4, т. 3 думите „паралелен внос“ се
заменят с „паралелна търговия“.
3. В ал. 5 в изречение първо думите „токсикологичните и екотоксикологичните характеристики“ се заменят с „физико-химичните
свойства, остатъчните вещества от пестициди
във и върху храни или фуражи от растителен
или животински произход, токсикологичните,
екотоксикологичните характеристики и поведение в околната среда“.
§ 12. В чл. 15г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 3 след думата „характеристики“ се
добавя „и поведение в околната среда“;
б) в т. 4 след думата „характеристики“ се
добавя „и поведение в околната среда“;
в) в т. 6 думата „квитанция“ се заменя с
„документ“.
2. В ал. 5 след думите „оригиналния продукт“
се добавя „или алтернативни изследвания на
тези данни“.
3. В ал. 8, изречение първо думата „предлагането“ се заменя с „пускането“.
§ 13. В чл. 15ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „паралелен внос“ се заменят
с „паралелна търговия“.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. оригинален етикет и инструкции за употреба с превод на български език на продукта
за растителна защита в държавата – членка на
Европейския съюз, от която се осъществява
паралелна търговия, и проект на етикет за Република България, който съдържа задължително
означение, че продуктът е паралелно търгуван;“
б) в т. 3 думата „квитанция“ се заменя с
„документ“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българската агенция по безопасност на
храните може да поиска от заявителя мостра
от продукта, който се заявява за паралелна
търговия.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват
оценка на идентичността на заявения продукт
за растителна защита с разрешения в страната продукт, която представят в Съвета по
продуктите за растителна защита в срок до
два месеца от получаване на документацията
по ал. 2. Един продукт за растителна защита
се смята за идентичен с вече разрешения в
страната, когато:
1. е произведен от същия производител, от
свързано с производителя предприятие или по
лиценз в съответствие със същия производствен
процес;
2. е идентичен по спецификация и съдържание на активни вещества, както и по вида
формулация;
3. е същият или еквивалентен по наличие на
коформуланти и по размер, материал и форма
на опаковката с оглед на потенциалното отрицателно въздействие върху безопасността на
продукта по отношение на здравето на хората
или на животните, или за околната среда.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в
текста преди т. 1 думите „паралелен внос“ се
заменят с „паралелна търговия“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
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7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „паралелен внос“ се заменят с „паралелна търговия“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 14. В чл. 15з се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3, буква „б“ след думите „свойства
на“ се добавя „активните вещества и“;
б) в т. 4 след думата „характеристики“ се
добавя „и поведение в околната среда“;
в) в т. 6 думата „квитанция“ се заменя с
„документ“.
2. В ал. 3, изречение първо думата „предлагането“ се заменя с „пускането“.
§ 15. В чл. 15л се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „предлагане“ се заменя с
„пускане“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „идентичност“ се добавя
„или еквивалентност“;
б) в т. 2 думата „квитанция“ се заменя с
„документ“.
3. В ал. 4 навсякъде след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“.
4. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“;
б) в т. 3 думата „квитанция“ се заменя с
„документ“.
5. В ал. 11 след думата „идентичност“ се
добавя „или еквивалентност“.
6. В ал. 12, т. 3 след думата „идентичност“
се добавя „или еквивалентност“.
§ 16. В чл. 15н се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. когато се дават последващи търговски
наименования на разрешен продукт за растителна защита.“
2. В ал. 2 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
§ 17. В чл. 15п се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думата „идентичност“
се добавя „или еквивалентност“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 притежателят на
удостоверението представя в Българската агенция по безопасност на храните:
1. заявление по чл. 15в, ал. 1;
2. данни за промяната, чиято форма, съдържание и срок за оценка се определят с
наредбата по чл. 14, ал. 5; оценката на данните
се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8;
3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

§ 18. В чл. 16, ал. 1 думите „еднократен
внос и употреба на определени количества
неразрешен продукт за растителна защита“ се
заменят с „пускането на пазара на определени
количества продукт за растителна защита за
ограничена и контролирана употреба“.
§ 19. В чл. 16а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Българската агенция
по безопасност на храните“ се добавя „издава
разрешение и“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на разрешение по ал. 1 в
Българската агенция по безопасност на храните
се подават:
1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните;
2. информационен лист за безопасност на
продукт за растителна защита на български
език съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH), за създаване на Европейска
агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/
ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО
на Комисията;
3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.“
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 изпълнителният директор на
Българската агенция по безопасност на храните
или оправомощено от него длъжностно лице
издава разрешение за изпитване с научноизследователска или експериментална цел по
образец, определен с наредбата по чл. 19, ал. 4,
или прави мотивиран отказ.
(4) Разрешението по ал. 3 се издава за срок
една година.
(5) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 20. Създава се чл. 16б:
„Чл. 16б. Изпитвания с неразрешени продукти
за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел се извършват при
условия и по ред, определени с наредбата по
чл. 19, ал. 4.“
§ 21. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „вноса, търговията и
употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулацията,
етикетирането, съдържанието на етикетите и
тяхното съответствие с продукта за растителна
защита“ се заменят с „производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара
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и употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулацията,
етикетирането, съдържанието на етикетите и
съответствието им с показателите, одобрени
при разрешаването им“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Забраняват се пускането на пазара и
употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита.“
§ 22. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Kогато се установи, че продукти
за растителна защита са неразрешени, негодни
или с доказано несъответствие по отношение на
физични и/или химични свойства, контролните
органи на Българската агенция по безопасност
на храните ги спират от продажба и употреба
и разпореждат за сметка на собственика:
1. да бъдат изнесени от територията на
страната;
2. да бъдат унищожени съгласно Закона за
управление на отпадъците.
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с предписания, екземпляр от които се връчва на
собственика или на негов представител.
(3) Индивидуалните административни актове
по ал. 2 могат да се обжалват пред директора
на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(4) При установяване на нарушение и прилагане на мярка по ал. 1 контролните органи
незабавно уведомяват изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на храните, който въз основа на констатациите може
да издаде заповед за незабавно преустановяване
пускането на пазара и употребата на определена
партида от продукт за растителна защита, като
разпорежда на притежателя на удостоверението
за разрешаване на продукта в срок не по-дълъг
от един месец да изтегли партидата от пазара.
Заповедта задължително съдържа разпореждане
за изнасяне на партидата от територията на
страната или за унищожаването є съгласно
Закона за управление на отпадъците.
(5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(6) Съгласно сроковете, определени в актовете по ал. 1 и 4, собственикът или притежателят
на удостоверението представя в Българската
агенция по безопасност на храните писмени
доказателства за изпълнението на приложените
мерки.“
§ 23. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „предлагане“ се заменя с
„пускане“.
2. В ал. 3, изречение първо след думите
„изискванията на“ се добавя „Добрата експериментална практика и“.
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§ 24. В чл. 22 се създава изречение второ:
„Забранява се рекламата на неразрешен продукт
за растителна защита.“
§ 25. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Търговията на едро или дребно
на продукти за растителна защита, дейностите
по преопаковане на продукти за растителна
защита и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна
продукция срещу вредители се осъществяват от
лица, които притежават разрешение, издадено
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) Разрешението се издава за срок 5 години
и не може да се преотстъпва на друго лице.
(3) За получаване на разрешение по ал. 1
лицата трябва да са търговци по смисъла на
Търговския закон и да притежават висше агрономическо образование или сключен договор
с лице, притежаващо такова, а в случаите при
извършване на фумигация и обеззаразяване на
площи, помещения и растителна продукция срещу вредители – и завършен курс за фумигация
във висше училище или научноизследователски
институт по програма, одобрена от изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните.
(4) За осъществяване на дейностите по ал. 1
лицата трябва да разполагат с обекти съгласно
изискванията, определени с наредбите по чл. 23в
и 23г, както следва:
1. за търговия на едро – склад;
2. за търговия на дребно – селскостопанска
аптека;
3. за преопаковане – цех за преопаковане;
4. за фумигация и обеззаразяване на площи,
помещения и растителна продукция срещу вредители – складово помещение (клетка).
(5) За получаване на разрешение по ал. 1
лицата подават до директора на съответната
областна дирекция по безопасност на храните
заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните.
(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат и
заверени копия от следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на
съдебната регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;
2. диплома за висше агрономическо образование на лицето или договор с лице, притежаващо такова;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. документ за собственост или право на
ползване на обекта, в който ще се осъществява
дейността;
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5. документ, удостоверяващ въвеждането
на обекта в експлоатация, със съответното му
предназначение, отговарящо за заявената дейност, издадено по реда на Закона за устройство
на територията;
6. списък на техниката за преопаковане – в
случаите на ал. 4, т. 3;
7. удостоверение за завършен курс за фумигация на лицето – в случаите на ал. 4, т. 4;
8. документ за платена такса за обработка на
документи и издаване на становище съгласно
тарифата по чл. 3.
(7) Лицата, които работят в селскостопанските аптеки като продавач-консултанти, трябва
да притежават висше агрономическо образование или средно професионално образование
в областта на растениевъдството.
(8) Лицата, които извършват преопаковане
на продукти за растителна защита, трябва да
притежават писмено разрешение за преопаковане от производителя на продукта за растителна
защита или от упълномощен негов представител.
Разрешението трябва да съдържа наименованието на производителя, продуктите и срока,
за които производителят дава разрешение за
преопаковане. При започване на дейността копие от разрешението се представя в съответната
областна дирекция по безопасност на храните.
(9) Специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи,
помещения и растителна продукция срещу вредители се определят с наредба на министъра
на земеделието и храните.“
§ 26. В чл. 23а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3 – 5“ се заменят с
„ал. 5 и 6“.
2. В ал. 3 думите „директорът на областната дирекция по безопасност на храните дава
писмено становище и изпраща документите в
Българската агенция по безопасност на храните“ се заменят със „се извършва проверка
на обекта и се изготвя писмено становище“.
3. В ал. 4 думите „В едномесечен срок от
получаване на документите и становището по
ал. 3 в Българската агенция по безопасност
на храните“ се заменят с „В 14-дневен срок от
изготвяне на становището“.
4. В ал. 5 след думите „чл. 3“ се добавя
„като размерът є се определя в зависимост от
броя на обектите, в които ще се осъществява
дейността“.
5. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) В Българската агенция по безопасност
на храните се създава и поддържа регистър на
издадените разрешения, съответно на направените откази по чл. 23 и отнетите разрешения
по чл. 23б, който съдържа:
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1. вид, номер и дата на разрешението;
2. име, съответно фирма, и единния идентификационен код или код по БУЛСТАТ на
търговеца;
3. седалище и адрес на управление и представител на търговеца;
4. вид и адрес на обекта/обектите (склад,
селскостопанска аптека, цех за преопаковане,
складово помещение (клетка);
5. име на лицето/лицата, осъществяващо/
осъществяващи дейността в обекта;
6. име на производител и име на продукт/
продукти за растителна защита и срок при
разрешение за преопаковане;
7. промени във вписаните обстоятелства;
8. номер и дата на отказ за издаване на
разрешение;
9. номер и дата на заповед за отнемане на
разрешение.
(8) Регистърът се публикува на интернет
страницата на Българската агенция по безопасност на храните и се актуализира при всяка
промяна.
(9) Притежателят на разрешението по чл. 23
е длъжен да уведоми съответната областна
дирекция по безопасност на храните за всички
промени във вписаните обстоятелства в 7-дневен
срок от настъпването им.“
§ 27. В чл. 23б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „съдържание“ се добавя
„или когато се установи търговия на неразрешени продукти за растителна защита“.
2. Създава се нова т. 3:
„3. за срок 6 месеца – когато се установи
преопаковане на продукти за растителна защита
без необходимото разрешение по чл. 23, ал. 8;“.
3. Създава се т. 4:
„4. за срок три месеца – когато се установи
търговия на продукти за растителна защита
от лице, което не притежава необходимото
образование съгласно чл. 23, ал. 7;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 5.
§ 28. В чл. 23в думата „предлагането“ се
заменя с „пускането“ и след думата „ред“ се
добавя „и начин“.
§ 29. В чл. 24б се създава ал. 4:
„(4) Извън случаите по ал. 1 регистрацията
се прекратява по искане на притежателя є.“
§ 30. Член 24в се изменя така:
„Чл. 24в. (1) На регистрация не подлежат:
1. неорганични торове, притежаващи идентификационна маркировка „ЕО ТОР“;
2. отпадъчни продукти и утайки от пречистването на отпадъчни води;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

3. вторични земеделски или неземеделски
продукти или продукти с естествен произход,
дори и смесени помежду си, получени без химична обработка.
(2) Маркировка „ЕО ТОР“ се поставя само
в случаите, когато са изпълнени изискванията
на Регламент (ЕО) № 2003/2003.“
§ 31. Член 24г се изменя така:
„Чл. 24г. При пускане на пазара всяка партида продукти по чл. 24а, ал. 1 се придружава
от сертификат за качество.“
§ 32. В чл. 24д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за съответствие на“ се
заменят с „върху“ и след думата „субстрати“ се
добавя „и контролът за спазване изискванията
на Регламент (ЕО) № 2003/2003“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „се взема“ се
заменят с „може да се вземе“;
б) изречение второ се заличава.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) EО торовете се изпитват в нотифицирана по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003
лаборатория. Лабораториите, установени на територията на Република България, които желаят
да бъдат одобрени и нотифицирани в съответствие с чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003,
подават заявление в Българската агенция по
безопасност на храните, придружено от копие
от сертификат за акредитация, в чийто обхват
е включено изпитване за съответствие на ЕО
торовете по показатели и методи, посочени в
Регламент (ЕО) № 2003/2003.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Българската агенция по безопасност на
храните нотифицира пред Европейската комисия
списъка на одобрените лаборатории на територията на Република България по смисъла на
чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003.“
5. Създават се ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
„(5) Когато се установи, че партида торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати са нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи
на обявеното в придружаващата документация
или етикета, контролните органи на Българската
агенция по безопасност на храните ги спират
от продажба и употреба и разпореждат:
1. да бъдат изнесени от територията на
страната за сметка на собственика;
2. да бъдат преработени от производителя
до достигане на обявените показатели;
3. да бъдат унищожени за сметка на собственика, ако продуктът е опасен за здравето
на хората, животните или околната среда.
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(6) Мерките по ал. 5 се прилагат с предписания, екземпляр от които се връчва на
собственика или на негов представител.
(7) Индивидуалните административни актове
по ал. 6 могат да се обжалват пред директора
на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира
изпълнението.
(8) При установяване на нарушение и прилагане на мярка по ал. 5 контролните органи
незабавно уведомяват изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на храните, който въз основа на констатациите може
да издаде заповед за незабавно преустановяване
пускането на пазара и употребата на определена
партида от продуктите, като разпорежда на лицето, което я е пуснало на пазара, изтеглянето
є в срок не по-дълъг от един месец. Заповедта
задължително съдържа разпореждане за изнасяне на партидата от територията на страната,
преработването є до достигане на обявените
показатели или ако представлява опасност за
здравето на хората, животните или околната
среда, за унищожаването є съгласно Закона за
управление на отпадъците.
(9) Заповедта по ал. 8 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(10) Съгласно сроковете, определени в актовете по ал. 5 и 8, собственикът или лицето,
пуснало продуктите на пазара, представя в
Българската агенция по безопасност на храните писмени доказателства за изпълнението
на приложените мерки.“
§ 33. В чл. 24е се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „опаковките“ се поставя запетая, а думите „или
етикетите“ се заменят с „етикетите и придружаващите документи“;
б) в т. 6 думата „предлага“ се заменя с „пуска“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 34. В чл. 24ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава изречение второ: „Производителят/
вносителят е длъжен да поддържа документация
за произхода на продуктите за целия период,
през който ги пуска на пазара, и две години
след това.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При пускане на пазара на амониевонитратни торове с високо съдържание на азот
всяка партида от тях се придружава със сертификат за устойчивост на детонация, издаден
до три месеца преди пускането им на пазара.
Производителят/вносителят е длъжен да представи в Българската агенция по безопасност на
храните резултатите от изпитването най-малко
5 дни преди пускането на продукта на пазара.
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(3) Амониево-нитратни торове с високо
съдържание на азот се предлагат на краен
потребител само опаковани.“
§ 35. В чл. 25 се създава ал. 5:
„(5) Фитосанитарният контрол на вноса на
местата, различни от граничните контролнопропускателни пунктове, се осъществява при
условия и по ред, определени с наредба на
министъра на земеделието и храните.“
§ 36. В чл. 26 след думите „разрешение на“
се добавя „фитосанитарните“, а думата „инспекторите“ се заменя с „инспектори“.
§ 37. В чл. 28 след думата „през“ се добавя
„утвърдени от министъра на земеделието и
храните гранични инспекционни фитосанитарни
пунктове, разположени на“.
§ 38. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) По искане от износителите на растения
и растителни продукти Министерството на
земеделието и храните и Министерството на
здравеопазването издават сертификат за наличие на химични и биологични замърсители.“
§ 39. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. На пазара се пуска техника за растителна защита, отговаряща на изискванията
на Закона за техническите изисквания към
продуктите и на наредбите по прилагането му.“
§ 40. В чл. 37, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. контролира изпитването и сертифицирането на новата техника за растителна защита
и торене;“.
2. В т. 5 думите „и текущ“ се заличават, а
след думата „контрол“ се добавя „и функционални технически прегледи“.
§ 41. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „600 лв. до 900
лв.“ се заменят с „1800 до 3600 лв.“;
б) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. пуска на пазара, съхранява, преопакова
или употребява неразрешени или негодни за
употреба продукти за растителна защита;
6. пуска на пазара или употребява нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи
на обявеното в придружаващата документация
и/или етикета торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни
субстрати;“
в) в т. 7 думата „предлага“ се заменя с „пуска
на пазара, съхранява, преопакова“;
г) точка 9 се отменя.
2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се
заменят с „едноличните търговци и юридическите лица“, а думите „900 лв. до 1200 лв.“ се
заменят с „2700 до 4800 лв.“.
§ 42. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Наказва се с глоба от 1800 до
3600 лв., ако деянието не съставлява престъп
ление, физическо лице, което:
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1. постави маркировка „ЕО ТОР“ на продукт, който не отговаря на изискванията на
Регламент (ЕО) № 2003/2003;
2. не спази изискванията за задължително
обявяване съдържанието на хранителни елементи по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
3. не изпълни задълженията по чл. 8 от
Регламент (ЕО) № 2003/2003 за поддържане и
предоставяне на документация за проследимост
и произход на торовете;
4. наруши изискванията за идентификация,
маркировка, етикетиране и опаковане по чл. 7,
9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
5. наруши изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 по отношение на
допустимите отклонения;
6. не изпълни изискванията за водене и
предоставяне на документация по чл. 26 от
Регламент (ЕО) № 2003/2003;
7. не изпълни изискванията на чл. 24ж, ал. 2
и чл. 27 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;
8. наруши разпоредбите на чл. 24ж, ал. 3
за задължителното опаковане на амониевонитратните торове.
(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат
имуществени санкции в размер от 2700 лв. до
4800 лв.“
§ 43. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „360 лв. до 600 лв.“ се
заменят с „1000 до 2400 лв.“ и думите „чл. 8,
9, 24е, 24з и 26“ се заменят с „чл. 8, 9, чл. 17,
ал. 1 и 4, чл. 24е, 24з и 26“.
2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се
заменят с „едноличните търговци и юридичес
ките лица“ и думите „660 лв. до 900 лв.“ се
заменят с „1900 до 3600 лв.“.
§ 44. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „600 лв. до 900 лв.“ се
заменят с „1800 до 3600 лв.“.
2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се
заменят с „едноличните търговци и юридичес
ките лица“, а думите „900 лв. до 1200 лв.“ се
заменят с „2700 до 4800 лв.“.
§ 45. В чл. 42 думите „180 лв. до 300 лв.“ се
заменят с „600 до 1200 лв.“.
§ 46. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Наказва се с глоба от 1800 до
3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което наруши и/или не
изпълни предписание на контролните органи на
Българската агенция по безопасност на храните,
издадено във връзка със служебните задължения
в качеството им на длъжностни лица.
(2) За нарушения по ал. 1 на едноличните
търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 2700 до 4800 лв.“
§ 47. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „480 лв. до 600 лв.“ се
заменят с „1500 до 2400 лв.“.
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2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се
заменят с „едноличните търговци и юридичес
ките лица“ и думите „780 лв. до 900 лв.“ се
заменят с „2400 до 3600 лв.“.
§ 48. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наказва се с глоба от 1500 до 4800
лв., ако деянието не съставлява престъпление,
физическо лице, което пуска на пазара, съхранява, преопакова без необходимото разрешение
продукти за растителна защита, предназначени
за продажба, или извършва фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна
продукция срещу вредители без необходимото
разрешение.“
2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се
заменят с „едноличните търговци и юридичес
ките лица“ и думите „1200 лв. до 1500 лв.“ се
заменят с „3600 до 6000 лв.“.
§ 49. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Наказва се с глоба от 500 до
1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което изпитва с
научноизследователска и експериментална цел
неразрешени продукти за растителна защита
без необходимото разрешение по чл. 16а, ал. 1.
(2) За нарушения по ал. 1 на едноличните
търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1000 до 2000 лв.“
§ 50. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „180 лв. до 420 лв.“ се
заменят с „600 до 1600 лв.“.
2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се
заменят с „едноличните търговци и юридическите лица“ и думите „600 лв. до 900 лв.“ се
заменят с „1800 до 3600 лв.“.
§ 51. Създават се чл. 46а и 46б:
„Чл. 46а. За нарушения на този закон извън
посочените в тази глава виновните физически
лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а
едноличните търговци и юридическите лица – с
имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 46б. За нарушение на наредбите и другите нормативни актове по прилагането на този
закон, за които не са предвидени санкции по
тази глава, на виновните физически лица се
налага глоба от 50 до 250 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 250 до 750 лв.“
§ 52. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 25 думата „предлага“ се заменя с
„пуска“.
2. В т. 32 думата „предлага“ се заменя с
„пуска“.
3. Точка 35 се изменя така:
„35. „Паралелна търговия на продукти за
растителна защита“ е пускане на пазара в
Република България на продукт за растителна
защита, който е идентичен на продукта за
растителна защита, вече разрешен в страната.“
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4. В т. 36 след думите „качество по“ се добавя „Добрата експериментална практика и“.
5. В т. 37 думата „предлагане“ се заменя с
„пускане“.
6. Точка 38 се изменя така:
„38. „Оригинален продукт за растителна
защита“ е продукт за растителна защита, заявен за разрешаване, който съдържа активно
вещество, чийто производител го е заявил или
е участвал при заявяването му за включване в
списъка на активните вещества, разрешени за
Европейския съюз.“
7. Точка 40 се изменя така:
„40. „Пускане на пазара“ е всяка доставка,
независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, която не е предназначена за складиране,
последвано от експедиция извън територията на
Република България. Съхраняването за целите
на доставка се смята за пускане на пазара.
Вносът на територията на Република България
се смята за пускане на пазара.“
8. В т. 41 след думите „принципите на“ се
добавя „Добрата експериментална практика и“.
9. В т. 43 след думата „производители“ се
добавя „или културите са широко разпространени, но употребата се налага, за да се отговори
на извънредна необходимост“.
10. Създават се т. 53 – 63:
„53. Амониево-нитратни торове с високо
съдържание на азот“ са еднокомпонентни или
сложни торове на базата на амониев нитрат,
съдържащи повече от 28 на сто от масата на
азот по отношение на амониевия нитрат.
54. „Добра експериментална практика“ е
система от основни правила за организиране
на опити при полски условия, която осигурява
провеждането, отчитането, записването, оценката и тълкуването на опитите да се извършват
така, че резултатите от тях да са в съответствие
с разпоредбите на насоки 181 и 152 на Европейската и средиземноморска организация за
растителна защита (EPPO).
55. „Еквивалентност“ е определянето на подобието на химическия състав, представляван от
различните източници на технически материали. В случай че новият източник представлява
подобна или по-малка опасност в сравнение с
еталонния източник, новият източник може да
се смята за еквивалентен на еталонния източник.
56. „Коформулант“ е неактивно съединение,
различно от активната съставка, добавено в
продукт за растителна защита.
57. „Негодни продукти за растителна защита
и торове“ са продукти с изтекъл срок на годност и/или с променени физични и химични
свойства.
58. „Партида“ по смисъла на глава втора,
раздел V е определено количество торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати, опаковани
или в насипно състояние, което е еднородно
по отношение на вид, състав, качество, наи-
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менование, място на произход и лице, което
ги е пакетирало, придружавани от един и същ
търговски документ или документ за качество.
59. „Поведение в околната среда на продук
та за растителна защита“ е въздействието на
продуктите върху компонентите на околната
среда и възможността при условията на тяхната
употреба да попаднат в почвите, да замърсят
подземните и повърхностните води и да се
разпространят във въздуха.
60. „Търговия на дребно с продукти за растителна защита“ са всички дейности по придобиване, доставка, съхраняване в наличност
с цел продажба или продажба на продукти за
растителна защита в селскостопански аптеки
на краен потребител.
61. „Търговия на едро с продукти за растителна защита“ са всички дейности, състоящи
се от покупко-продажба, придобиване, внос,
доставяне, съхраняване, снабдяване или износ
на продукти за растителна защита, с изключение на търговията на дребно с продукти за
растителна защита.
62. „Фитосанитарни инспектори“ са експерти,
притежаващи необходимата квалификация за
извършване на фитосанитарен контрол, назначени за това.
63. „Фумигация“ е метод за унищожаване на
вредители, основан на използване на газове, в
херметично затворени пространства.“
§ 53. В останалите текстове на закона думите
„предлагане на пазара“, „предлагането на пазара“
и „предлагат“ се заменят съответно с „пускане
на пазара“, „пускането на пазара“ и „пускат“.
Заключителна разпоредба
§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3891

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за занаятите, приет от ХLI Народно събрание
на 23 март 2011 г.
Издаден в София на 1 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и
105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр.
15 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Този закон урежда условията и реда
за упражняване на занаят.“
§ 2. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Занаят е дейност за производството
на изделия и/или предоставянето на услуги по
занаятчийски начин.
(2) Предприятието за производство на из
делия или за предоставяне на услуги е организирано по занаятчийски начин, когато за
определяне на облика му са изпълнени едновременно следните изисквания:
1. дейността е включена в списъка на занаятите съгласно приложение № 1;
2. работата се изпълнява на ръка или с
помощта на ръчни или други специфични за
занаята инструменти; крайното изделие или
услугата са сходни с други от същия вид или
са уникални;
3. за извършването на дейността са необходими съответни знания, производствено-технически умения и практически навици, придобити
със занаятчийско обучение и квалификация,
с професионално обучение в системата на
средното и висшето образование, с курсове за
придобиване или повишаване на квалификацията, както и с професионален опит;
4. дейността се извършва от занаятчии – самостоятелно заети лица или обединени в дружества по Закона за задълженията и договорите.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Занаятчията упражнява занаята след
вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на
чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър
БУЛСТАТ, с изключение на занаятчиите, които
не са самостоятелно заети лица.
(2) Собственикът на предприятие, организирано по занаятчийски начин, е длъжен да
постави на видно място в работното помещение
майсторско свидетелство или свидетелство за
калфа или документ, удостоверяващ правото да
се упражнява занаят, както и да показва при
поискване от потребителите на предоставяните
стоки и услуги и от контролните органи карта
за идентификация за удостоверяване на кода
по БУЛСТАТ.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
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„(4) Занаятчиите могат да упражняват един
или повече занаяти, да предоставят само занаятчийски услуги и да търгуват единствено със
собствената си продукция.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, може да
бъде самостоятелно зает занаятчия или лица,
обединени в дружество по Закона за задълженията и договорите.
(2) Самостоятелно зает занаятчия може да
бъде физическо лице, което отговаря на едно
от следните условия:
1. е калфа – без право да обучава чираци;
2. е майстор;
3. има придобита ІІ или ІІІ степен на професионална квалификация в институции от
системата на професионалното образование и
обучение или има висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява,
както и придобит съответен опит по занаята.
(3) Дружество по Закона за задълженията
и договорите може да бъде собственик на
предприятие, организирано по занаятчийски
начин, когато физическото лице, отговорно за
техническото ръководство на производствената дейност, е майстор по занаят в сферата на
дейността му.“
§ 6. Членове 6 и 7 се отменят.
§ 7. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Занаятчиите могат да се обединяват
в регионални занаятчийски камари, които са
юридически лица. Регионалните занаятчийски
камари извършват дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.“
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Регионалната занаятчийска камара:
1. защитава интересите на своите членове
и ги подпомага; съдейства за недопускане на
нелоялна конкуренция между тях;
2. съдейства на държавната и общинската
администрация в усилията им за насърчаване
развитието на занаятите и осигуряване качеството на предоставяните занаятчийски услуги
и при разработване на наредби, програми и
проекти, свързани със занаятите;
3. подпомага членовете си в организирането
и осъществяването на занаятчийското обучение,
организира изпити за признаване на занаятчийска квалификация и издава свидетелства
за калфи;
4. сътрудничи с институции от системата на
професионалното образование и обучение и от
системата на висшето образование;
5. изготвя програми за обучение на занаятчии
според нуждите на района, съгласува програмите
с Националната занаятчийска камара, която
ги изпраща за утвърждаване от Националната
агенция за професионално образование и обучение; публикува утвърдените програми на
интернет страницата си;

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

6. съдейства чрез Националното сдружение
„Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ и браншовите организации – членове на Националната занаятчийска камара,
за практическото обучение на занаятчии и
разкриване на работни места за придобиване
на опит и квалификация на калфи от браншовите организации;
7. публикува на интернет страницата си одобрените от управителните органи на Националната занаятчийска камара образци на документи,
с които занаятчиите декларират произхода на
изделията си, както и други удостоверителни
документи в случаите, уредени със закон;
8. създава и поддържа регионален регистър
на занаятчиите – нейни членове, който се състои от следните раздели:
а) дружества по Закона за задълженията и
договорите;
б) самостоятелно заети занаятчии;
в) майстори, които не са самостоятелно
заети лица;
г) калфи, които не са самостоятелно заети
лица;
д) чираци.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Членове на регионалната занаятчийска
камара могат да бъдат:
1. самостоятелно заети занаятчии;
2. дружества по Закона за задълженията
и договорите – собственици на предприятия,
организирани по занаятчийски начин;
3. майстори, калфи и чираци.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Всеки занаятчия може доброволно
да членува в регионалната занаятчийска камара,
в района на която иска да упражнява занаят.
Членовете на регионалната занаятчийска камара
се вписват в регистъра по чл. 9, т. 8.“
§ 11. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Органи на регионалната занаятчийска
камара са общото събрание, управителният
съвет и комисията по етика и разрешаване
на спорове.“
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „представители на“ се
заличават.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 накрая се добавя „и членовете на
Комисията по етика и разрешаване на спорове.“
3. Създава се т. 7:
„7. приема отчета за изпълнение на бюджета,
който се публикува на интернет страницата на
регионалната занаятчийска камара и на Националната занаятчийска камара.“
§ 14. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Общото събрание се свиква най-малко
веднъж годишно от управителния съвет или по
искане на една пета от членовете на общото
събрание. Ако в последния случай управителният съвет в 14-дневен срок не отправи писмено
покана за свикване на общото събрание, то се
свиква от съда по седалището на камарата по
писмено искане на заинтересованите членове
или на упълномощено от тях лице.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „регионалната“ се
добавя „занаятчийска“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Управителният съвет публикува на
интернет страницата на регионалната занаятчийска камара информация за условията и
реда за вписване в регистъра. Информацията
се предоставя на занаятчиите при поискване.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „четирима
до осем“ се заменят с „не по-малко от двама“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „и поставените“ се
заменят с „или са поставени“.
3. В ал. 3 след думата „упражняват“ се добавя „правомощията си за“.
§ 17. Създават се чл. 19а и 19б:
„Чл. 19а. (1) Членовете на Комисията по
етика и разрешаване на спорове се избират
за срок 5 години. Комисията избира от състава
си председател.
(2) Комисията по ал. 1 разрешава спорове
между занаятчии и извършва проверки на сигнали срещу действия на управителния съвет
на регионалната занаятчийска камара, като
отчита своята дейност пред общото събрание.
(3) Членовете на комисията по ал. 1 могат да
участват в заседанията на общото събрание и на
управителния съвет на съответната регионална
занаятчийска камара със съвещателен глас.
(4) Когато установи нарушения на закона
или на устава, комисията по ал. 1 уведомява
контролната комисия на Националната занаятчийска камара.
Чл. 19б. (1) Регионалната занаятчийска
камара изпраща ежемесечно в Националната
занаятчийска камара справка за подадените
молби за изпит, за проведените изпити, за
издадените свидетелства по чл. 9, т. 3, протоколите за приетите вътрешни организационни
решения и други определени в устава данни.
(2) Програмите и конспектите за провеждане
на изпити, протоколи от изпити, депозирани
молби и други документи се съхраняват в архива на регионалната занаятчийска камара за
срок 20 години, а издадените свидетелства – за
срок 50 години.“
§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регионалният регистър на занаятчиите
се води от съответната регионална занаятчийска камара. Той е публичен и се обявява на
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интернет страницата на съответната камара
и на интернет страницата на Националната
занаятчийска камара.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Регистърът се води по образец, утвърден
от Националната занаятчийска камара, при
спазване на Закона за защита на личните данни.“
§ 19. Член 22 се отменя.
§ 20. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) На вписване в регистъра на занаятчиите
подлежат:
1. за дружествата по Закона за задълженията
и договорите:
а) ЕИК (код по БУЛСТАТ);
б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на
прекратяване на регистрацията;
в) наименование, седалище и адрес на управление;
г) адрес за кореспонденция на територията
на страната, телефон, факс и електронен адрес;
д) съдружниците, представляващи дружеството;
е) занаятите, които ще се упражняват;
ж) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
з) документ, удостоверяващ съгласието на
майстор да отговаря за техническото ръководство на производствената дейност, номера на
майсторското свидетелство и името на майстора;
2. за самостоятелно заетите занаятчии:
а) ЕГН (личен номер или личен номер за
чужденец) и имената на занаятчията;
б) дата на регистрация в БУЛСТАТ, дата на
прекратяване на регистрацията;
в) адрес за кореспонденция и ако има такива – телефон, факс, електронен адрес;
г) занаятите, които ще се упражняват;
д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
е) номера на майсторското свидетелство или
номера на свидетелството за калфа, съответно
номера на дипломата за завършено висше или
средно образование с придобита ІІ, ІІІ или повисока степен на квалификация или номера на
свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква право
способност, или номера на удостоверението за
професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/
или свидетелството/удостоверението, заверено
удостоверение, издадено от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
ж) датата на започване, спиране и възобновяване на дейността;
3. за майсторите, които не са самостоятелно
заети лица:
а) ЕГН (личен номер или личен номер за
чужденец) и имената на занаятчията;
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б) дата на вписване в регистъра, дата на
прекратяване на регистрацията;
в) адрес за кореспонденция и ако има такива – телефон, факс, електронен адрес;
г) занаятите, които ще се упражняват;
д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
е) номера на майсторското свидетелство,
съответно номера на дипломата за завършено
висше образование, както и наименованието на
институцията, издала дипломата, или заверено
удостоверение, издадено от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
4. за калфите, които не са самостоятелно
заети лица:
а) ЕГН (личен номер или личен номер за
чужденец) и имената на занаятчията;
б) дата на вписване в регистъра, дата на
прекратяване на регистрацията;
в) адрес за кореспонденция и ако има такива – телефон, факс, електронен адрес;
г) занаятите, които ще се упражняват;
д) мястото, в което ще се упражняват занаятите;
е) номера на свидетелството за калфа, съответно номера на дипломата за завършено
средно образование с придобита ІІ, ІІІ или повисока степен на квалификация или номера на
свидетелството за правоспособност за професии,
упражняването на които изисква правоспособност, или номера на удостоверението за
професионално образование, както и наименованието на институцията, издала дипломата и/
или свидетелството/удостоверението, заверено
удостоверение, издадено от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
ж) датата на започване, наблюдаващ майстор, дата на спиране;
5. за чираците:
а) ЕГН (личен номер или личен номер за
чужденец) и имената на занаятчията;
б) дата на вписване в регистъра, дата на
прекратяване на регистрацията;
в) адрес за кореспонденция и ако има такива – телефон, факс, електронен адрес;
г) занаятите, в които ще се обучава;
д) мястото, в което ще се обучава в занаят;
е) името на обучаващия майстор по договора
за обучение, сключен между чирака и майстора;
ж) номера на диплома/свидетелство за
завършен клас от основното или средното образование, завършена степен на образование
или успешно завършен курс за ограмотяване
по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и наименованието на институцията,
издала дипломата и/или свидетелството/удосто-
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верението, заверено удостоверение, издадено от
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
з) датата на започване, спиране и възобновяване на обучението.“
§ 21. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Вписването в регистъра се извършва по заявление на самостоятелно заетия
занаятчия, съответно на лицата с представителна
власт – за дружеството по Закона за задълженията и договорите.
(2) Заявлението трябва да съдържа данните,
които подлежат на вписване съгласно чл. 23.
(3) Към заявлението за вписване се представят:
1. майсторско свидетелство и/или други
документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, позволяващи работата на предприятието по занаятчийски начин;
2. данните и документите за майсторите и
калфите, които не са самостоятелно заети лица,
и за чираците;
3. документ, удостоверяващ съгласието на
майстора да поеме техническото ръководство
на дружеството по Закона за задълженията и
договорите;
4. доказателства за представителната власт на
лицата, подписали заявлението за дружеството
по Закона за задълженията и договорите.
(4) Когато заявлението е подадено от
лице – гражданин на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което иска да се установи
на територията на Република България и да
упражнява лично занаят, то представя копие
от документ, доказващ притежаването на квалификация, отговаряща на изискванията за
майстор, или друг документ, доказващ правото
му да упражнява занаят.
(5) Когато лице по ал. 4 желае временно да
упражнява занаят на територията на Република
България, без да се установява, то уведомява
за това съответната регионална занаятчийска
камара, на територията на която ще извършва
дейността, преди нейното започване. В уведомлението се посочват:
1. държавата, в която е установено, и адрес
в нея;
2. адрес на територията на Република България, свързан с упражняването на занаят;
3. копие от документ, доказващ притежаването на квалификация, отговаряща на изискванията за майстор, или друг документ, доказващ
правото му да упражнява занаят.“
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Регионалната занаятчийска камара
вписва заявителя, ако отговаря на изискванията по чл. 24, в 14-дневен срок от подаване на
заявлението.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 23. В чл. 26, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. по молба на вписаното лице, съответно
на неговите наследници;“.
2. В т. 2 думите „или ликвидация на юридическото лице“ се заменят с „на дружеството по
Закона за задълженията и договорите“.
§ 24. В чл. 27 думата „централния“ се заменя
с „националния“.
§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „организация“ се
добавя „представителната“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Националната занаятчийска камара подпомага и защитава общите интереси на своите
членове и съдейства за развитието на занаятите
и за утвърждаването на техния престиж. Камарата помага за запазването и развитието на
традиционните български занаяти.
(3) Националната занаятчийска камара е
юридическо лице, регистрирано по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, със
седалище София.
(4) В Националната занаятчийска камара
членуват регионалните занаятчийски камари.
В нея могат да членуват браншови организации и Националното сдружение „Задруга на
майсторите на народни художествени занаяти“,
всеки от тях като колективен член.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Националната занаятчийска камара
може да придобива и да притежава имущество.“
§ 26. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Националната занаятчийска
камара:
1. провежда обща политика за защита интересите на занаятчиите и техните организации,
като осигурява тяхната равнопоставеност;
2. участва в разработването на проекти и
изготвя становища по нормативните актове,
свързани със занаятите и занаятчийското обучение;
3. утвърждава образците на документи,
предвидени в този закон;
4. изготвя стандарти за обучение по отделните занаяти от списъка по приложение № 1,
които се утвърждават от Националната агенция
за професионално образование и обучение;
5. съгласува програмите за обучение по
отделните занаяти и ги представя на Националната агенция за професионално образование
и обучение за утвърждаване;
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6. изготвя правила за провеждането на
изпити, които се утвърждават от Националната агенция за професионално образование
и обучение;
7. издава майсторски свидетелства;
8. обобщава постъпилата от регионалните
занаятчийски камари информация и в случай
на необходимост сезира компетентните органи;
9. води национален регистър на занаятчиите
на основата на регионалните регистри;
10. координира дейността на регионалните
занаятчийски камари;
11. изпълнява и други функции съгласно
устава си.
(2) Националната занаятчийска камара публикува на интернет страницата си документите
по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 и регистъра по ал. 1, т. 9,
както и друга информация.
(3) Националната занаятчийска камара
предоставя на всеки 6 месеца на органите
на Министерството на вътрешните работи
актуализиран списък с вписаните в регистъра
занаятчии и наети майстори, упражняващи занаят ключарство, и обучаваните в този занаят.“
§ 27. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Общото събрание на Националната
занаятчийска камара се състои от представители на всички регионални занаятчийски
камари, на Националното сдружение „Задруга
на майсторите на народни художествени занаяти“ и от други членове при пропорционално
представителство на всеки занаят от списъка
по приложение № 1, по определена в устава
норма на представителство.“
§ 28. В чл. 32 т. 3 се изменя така:
„3. приема за членове браншови организации.“
§ 29. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общото събрание на Националната
занаятчийска камара се свиква поне веднъж
годишно от настоятелството или по искане на
една десета от членовете є. Ако в последния
случай настоятелството в 14-дневен срок не
отправи писмено покана за свикване на общото
събрание, то се свиква от съда по седалището
на камарата по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от
тях лице.“
§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Настоятелството на Националната занаятчийска камара се състои от председател и 10
членове, които се избират за срок от 4 години.
Членове на настоятелството могат да бъдат
само членове на регионалните занаятчийски
камари, на Националното сдружение „Задруга
на майсторите на народни художествени занаяти“ и представители на приети за членове
национални браншови организации.“
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2. В ал. 4, изречение второ думите „прието
за член национално браншово занаятчийско
сдружение“ се заменят с „приета за член браншова организация“.
§ 31. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Членовете и председателят на контролната комисия се избират за срок 5 години.“
§ 32. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Към Националната занаятчийска камара
се създава арбитражен съд за разрешаване на
спорове между занаятчии, които не могат да се
разрешат от комисиите по етика и разрешаване
на спорове към регионалните занаятчийски
камари.“
§ 33. В глава трета раздел IV „Браншови
занаятчийски сдружения“ с чл. 42, 43 и 44 се
отменя.
§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в занаятчийско предприятие“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „в занаятчийско предприятие“ се заличават и накрая се добавя „по
програми за обучение, утвърдени от Националната агенция за професионално образование и
обучение“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Алинея 3 не се прилага при обучение
на лица с увреждания от майстори в система
за занаятчийско обучение, разработена специално за тях, както и в създадени за лица
до 30-годишна възраст с ментални и други
здравословни проблеми специални училища,
при наличие на договорни отношения между
училището и регионалната занаятчийска камара
и на програма за обучение, одобрена от Националната занаятчийска камара и утвърдена от
Министерството на образованието, младежта
и науката.“
§ 35. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В предприятие, организирано по занаятчийски начин, и в Националното сдружение
„Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ могат да се обучават чираци само
по занаятите от списъка по приложение № 1,
които се упражняват в тях.“
2. В ал. 2 думите „тези занаятчийски предприятия“ се заменят с „предприятията, организирани по занаятчийски начин, и Националното
сдружение „Задруга на майсторите на народни
художествени занаяти“.
3. В ал. 3 думите „занаятчийското предприятие“ се заменят с „предприятието, организирано по занаятчийски начин, на Националното
сдружение „Задруга на майсторите на народни
художествени занаяти“, както и от потребностите на региона“.
§ 36. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
програмите за обучение на чирак по всеки
занаят се определят:“;
б) създават се т. 8 и 9:
„8. правилата за провеждане на изпит по
всеки занаят, включващи план за провеждането,
критериите и времетраенето на изпита;
9. броят на явяванията на изпит и срокът
между отделните явявания.“
2. В ал. 2 думите „това със собственика
на занаятчийското предприятие“ се заменят с
„обучение с майстор“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „собственика
на занаятчийското предприятие“ се заменят с
„майстора“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. занаятът, по който ще се извършва
обучението;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. финансовите взаимоотношения между
майстора и чирака, включително минималното заплащане на час/ден/месец на чирака за
положения труд.“
4. В ал. 4 думите „собственика на занаятчийското предприятие“ се заменят с „майстора“.
§ 37. Член 48 се отменя.
§ 38. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „занаятчийско“ се заличава, а след думата „предприятие“ се поставя
запетая и се добавя „организирано по занаятчийски начин“.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Регионалната занаятчийска камара издава свидетелство за калфа на:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. чирак, който успешно е положил калфенски изпит пред комисиите по чл. 53, ал. 1;“
в) в т. 2 думата „занаятчийско“ се заличава,
а след думата „предприятие“ се добавя „организирано по занаятчийски начин“;
г) в т. 3 след думата „което“ се добавя „не
е положило калфенски изпит, но“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Националната занаятчийска камара утвърждава унифициран по форма и съдържание
образец на свидетелството за калфа за всеки
занаят, който е задължителен за регионалните
занаятчийски камари.“
§ 39. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „несамостоятелно“ се
заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регионалната занаятчийска камара
определя мястото и часа за провеждане на
калфенския изпит по определен занаят.“
§ 40. Член 52 се отменя.
§ 41. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Изпитната комисия се състои най-малко
от 5 членове. Членовете на изпитната комисия
са майстори по занаята, за който се провежда
изпитът, или представители на браншовите
организации, на Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени
занаяти“ и преподаватели от съответната област,
определени по предложение на регионалните
занаятчийски камари, Националното сдружение
„Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ и на браншовите организации.
Председателят на комисията се определя от
регионалната занаятчийска камара.“
3. В ал. 3 думите „Националната занаятчийска камара“ се заменят със „съответната
регионална занаятчийска камара.“
§ 42. Член 54 се отменя.
§ 43. В чл. 55 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Майстор в определен занаят е лице,
което познава детайлно целия работен процес
до степен, че да може да го осъществява сам,
притежава необходимите за занаята практически
умения и теоретични познания и има издадено
майсторско свидетелство.
(2) Националната занаятчийска камара издава майсторското свидетелство на:
1. калфа, успешно издържал майсторския
изпит;
2. лице, което не е положило майсторски
изпит, но има висше образование в областта
на приложение на занаята и най-малко две
години стаж по специалността.“
§ 44. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Обучението на майстори се извършва
в предприятие, организирано по занаятчийски
начин, или в Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени
занаяти“ в съответствие с изискванията на стандартите за обучение по всеки занаят от списъка
по приложение № 1 и утвърдените програми.
В програмата за обучение се определят:
1. срокът на обучение по всеки занаят;
2. уменията и знанията – предмет на занаятчийското обучение;
3. занаятите, по които може да се организира
обучение за майстор;
4. изискванията към условията за обучение;
5. изпитните изисквания за завършване на
обучението;
6. управлението и контролът на обучението;
7. документите за завършено обучение;
8. правилата за провеждане на майсторски
изпит по всеки занаят, включващи план на
провеждането, критериите и времетраенето
на изпита;
9. броят на явяванията на изпит и срокът
между отделните явявания.“
§ 45. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Майсторският изпит трябва да установи
дали кандидатът притежава всички теоретични
познания и практически умения, за да може
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да упражнява самостоятелно съответния занаят
и да обучава на практически умения чираци
и калфи.“
2. В ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. теоретична, включваща основните познания в областта на приложение на занаята, на
характерните за него материали и инструменти
и на организацията и безопасността на труда;
3. педагогическа; изключения могат да се
допускат за лица, които имат успешно завършен
курс с педагогическа насоченост или притежават
документи, доказващи педагогически стаж.“
§ 46. В чл. 58 думата „организира“ се заменя
със „съдейства за“.
§ 47. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 цифрата „3“
се заменя с „две“, а думата „като“ се заменя
с „и са“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По мотивирано предложение на управителния съвет на регионалната занаятчийска
камара до полагане на майсторски изпит се
допуска и лице, което е упражнявало занаята
в чужбина и представи копия на документи,
удостоверяващи квалификацията му съгласно
законодателството по мястото на упражняване
на занаята.“
§ 48. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „браншовите организации, Националното сдружение „Задруга на
майсторите на народни художествени занаяти“
и Националната агенция за професионално
образование и обучение“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Членовете на изпитната комисия са майстори
по занаята, за който се провежда изпитът, или
представители на браншовите организации, на
Националното сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ и преподаватели от съответната област, определени
по предложение на регионалните занаятчийски
камари, Националното сдружение „Задруга на
майсторите на народни художествени занаяти“
и на браншовите организации.“
§ 49. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Кандидатите се допускат до изпит
след решение на изпитната комисия, взето с
обикновено мнозинство. За решението на комисията кандидатите се уведомяват в 15-дневен
срок от подаването на съответните документи. Председателят на комисията е длъжен да
уведоми всеки кандидат дали е допуснат до
изпит или какви пропуски в документите му
следва да се отстранят. Отказът на комисията
за допускане до изпит се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Общият курс на обучение и придобиване
на квалификация и практически опит на майстора е най-малко 14 години – общообразователно
обучение най-малко 8 години, 4 години обуче-
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ние в специализирано учебно заведение или 3
години чиракуване и 2 или 3 години практическо
обучение на място, работейки в предприятие
по конкретния занаят или професия.
(3) Националната занаятчийска камара издава майсторско свидетелство за всеки занаят
по утвърден от нея унифициран по форма и
съдържание образец.“
§ 50. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. Ако кандидатът не е положил успешно майсторския изпит, той има право да
положи отново изпит след допълнително 6-месечно обучение, считано от датата на полагане
на изпита.“
§ 51. Член 63 се отменя.
§ 52. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) За нарушение или неизпълнение
на разпоредбите на чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 45,
ал. 2, 3 и 4, чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и 2 на виновните
лица се налага глоба от 100 до 1000 лв., която
постъпва в приход на бюджета на общината,
на територията на която е било установено
съответното административно нарушение, ако
деянието не съставлява престъпление.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба в размер от 200 до 2000 лв.“
§ 53. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Регионална занаятчийска камара, която не изпълни задълженията си по
чл. 9, т. 5 и 7, чл. 21, чл. 23, ал. 1, чл. 25,
чл. 26, чл. 27, чл. 50, ал. 2 и 3, чл. 53, ал. 1 и
чл. 59 или откаже да представи информация
от регионалния регистър на занаятчиите, се
наказва с имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв., която постъпва в приход на
бюджета на общината, на територията на която
е регистрирана камарата.
(2) Националната занаятчийска камара, при
неизпълнение на задълженията є по чл. 29,
ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 9, ал. 2 и 3, чл. 55, ал. 2
и чл. 60, ал. 1, или ако откаже да представи
информация от националния регистър на занаятчиите, се наказва с имуществена санкция
в размер от 500 до 2000 лв., която постъпва в
приход на бюджета на общината по седалището
на камарата.
(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2
наказанието е имуществена санкция в размер
от 1000 до 5000 лв.“
§ 54. В чл. 67 думите „председателя на
съответната регионална занаятчийска камара“
се заменят с „кметовете на общини или оправомощени от тях лица“.
§ 55. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. „Отговорен за техническото ръководство“
на дружество по Закона за задълженията и
договорите е майстор, който ръководи произ-
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водствената дейност и отговаря за осъществяването на технологичния процес, като може
да не е собственик.
2. „Занаятчийска квалификация“ е набор от
необходимите знания и придобити практически умения – професионални, организационни,
творчески и други познания и квалификации,
достатъчни за самостоятелно изработване на
занаятчийско изделие или предоставяне на
занаятчийска услуга.
3. „Занаятчийско обучение“ е преподаване на
специфичните за занаята приложни умения и
техники, запознаване със специфичните инструменти и материали, развитие на организационните, творческите и други познания и умения
на индивида, необходими за упражняването на
конкретния занаят. Познанията и практическите
умения са придобити при занаятчийско обучение
в предприятие, организирано по занаятчийски
начин, с постепенно надграждане на познанията
и практическо усъвършенстване на уменията.“;
б) създават се т. 4, 5 и 6:
„4. „Производствено-технически умения“ са
умения за използване на специфични механизми за изработване и оформяне на изделие,
създадени в процеса на развитие на занаята
във времето.
5. „Занаятчийски услуги“ са поправка,
обслужване и/или поддържане на продукти,
устройства и обекти, както и дейности, свързани с потребности от лично естество, които
се извършват/предоставят с ръчен труд или с
помощта на инструменти и механизми, характерни за занаята.
6. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизане в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по
вид нарушение.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Упражняването на занаят се доказва
пред регионалната занаятчийска камара със:
1. трудова книжка или по друг начин за
установяване на трудов стаж или с регистрация;
2. документи за платените данъци и осигуровки през времето на упражняване на занаята.“
§ 56. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, т. 1
Списък на занаятите по групи:
I. Народни художествени занаяти
1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
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11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни
музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети
за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство
II. Други
23. Леярство на камбани
24. Изработване на стъклени изделия чрез
духане на стъкло
25. Рисуване и гравиране върху стъкло
26. Ръчно книговезване
27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
28. Изработване и ремонт на изделия от мед
(бакър) и сплавите є
29. Часовникарство
30. Гравьорство
31. Изработване на камини, кахлени печки
32. Изработване на елементи и монтаж на
облицовки на стрехи
33. Покривни работи – редене на керемиди,
поставяне на улуци, изграждане на комини
34. Коминочистене
35. Тенекеджийство
36. Калайджийство
37. Ковачество
38. Изграждане на кладенци
39. Каменоделство
40. Точиларство
41. Ключарство
42. Бъчварство
43. Коларство
44. Кошничарство, изработване на рогозки и
метли
45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги,
китеници и сродни) и мутафчийство
46. Седларство и сарачество
47. Обущарство
48. Шапкарство
49. Въжарство
50. Производство на боза (бозаджийство) и
шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
51. Вулканизация
52. Поправка на велосипеди
53. Шивашки услуги
54. Тапицерство
55. Ръчна изработка и ремонт на мебели
56. Ръчна изработка на табели и реклами
57. Фризьорство“.

§ 57. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 4 се
отменя.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 58. Чираците, калфите и майсторите запазват придобитите от тях до влизането в сила
на този закон права.
§ 59. Издадените до влизането в сила на
този закон свидетелства от Задругата на майсторите на народните художествени занаяти
и от Националното сдружение „Задруга на
майсторите на народни художествени занаяти“
запазват валидността си.
§ 60. (1) В срок до 9 месеца от влизането
в сила на този закон управителните съвети на
регионалните занаятчииски камари и Националната занаятчийска камара привеждат в
съответствие с него програмите за подготовка
и обучение на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане
на изпити.
(2) До утвърждаването от Националната
агенция за професионално образование и обучение на програмите за подготовка и обучение
на занаятчии, правилата за обучение и правилниците за обучение и провеждане на изпити регионалните занаятчийски камари не провеждат
калфенски изпити и не издават свидетелства за
калфи, а Националната занаятчийска камара
не провежда майсторски изпити и не издава
майсторски свидетелства.
§ 61. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Националната занаятчийска
камара утвърждава образец на регионален
регистър на занаятчиите по чл. 21, ал. 4.
§ 62. В срок 6 месеца от влизането в сила на
този закон регионалните занаятчийски камари и
Националната занаятчийска камара привеждат
дейността си в съответствие с изискванията му.
§ 63. Управителният съвет на Националната
занаятчийска камара в срок 9 месеца от влизането в сила на този закон изготвя и публикува
съгласувано с Министерството на културата
график за информиране на Министерството на
културата за актуалния регистър на майсторите
и занаятчиите, упражняващи дейност по списъка
на занаятите от група I „Народни художествени
занаяти“ на приложение № 1.
§ 64. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55
и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19
от 2011 г.) в чл. 61м, ал. 1, т. 4 думите „12 и
13“ се заличават.
§ 65. Лицата по т. 12 и 13 на приложение № 4
към глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, които до влизането в сила
на този закон са подали данъчна декларация
по чл. 61н от Закона за местните данъци
и такси с приложено копие от удостоверението
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за вписване в регистъра на чираците, издадено
от съответната
регионална
занаятчийска
камара,
ползват
данъчното
облекчение
по чл. 61м, ал. 1, т. 4 за 2011 г.
§ 66. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 82 и
95 от 2009 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за
задълженията и договорите“ се поставя запетая
и се добавя „включително тези, организирани
по занаятчийски начин“.
2. В чл. 7:
а) в ал. 1, т. 10 накрая се добавя „или занаяти по Закона за занаятите“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 6 накрая се добавя „или занаяти по
Закона за занаятите“;
бб) в т. 7 накрая се добавя „или придобиването на званието майстор или калфа по Закона
за занаятите“.
3. В чл. 29, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. регионалните регистри и националния
регистър на обучаваните и обучените чираци,
калфи и майстори, на обучаващите ги майстори,
както и на майсторите и калфите, работещи
в предприятия, организирани по занаятчийски
начин.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 март 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3889

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4, ал. 5 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия и чл. 80, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода
20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г.
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Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 25 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

3910

РЕШЕНИЕ

за вземане на акт от Препоръка № 200 на
Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия
на Международната конференция на труда
на 17 юни 2010 г. в Женева
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 19, ал. 6, буква „б“ от Устава на Международната организация на труда
РЕШИ:
Взема акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно
ХИВ/СПИН, приета на 99-ата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни
2010 г. в Женева.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4034

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74

ОТ 28 МАРТ 2011 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда
за издаване на удостоверения, свързани с
придобита професионална квалификация
на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване
на регулирана професия на територията на
друга държава членка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга
държава членка.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се § 3а от Постановление № 254 на Министерския съвет от
2005 г. за приемане на Наредба за признаване
на професионална квалификация по медицинска
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професия и на специализация в областта на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 92 от 2007 г.
и бр. 79 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална
квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за
упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за издаване на удостоверения,
свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България,
необходими за достъп или за упражняване на
регулирана професия на територията на друга
държава членка.
(2) Наредбата не се прилага за издаване на
удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по регулирана професия
в областта на водния и въздушния транспорт.
Чл. 2. Удостоверения, свързани с придобита
професионална квалификация на територията
на Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия
на територията на друга държава членка, се
издават на български граждани, на граждани
на държави членки или на граждани на трети
страни.
Чл. 3. (1) Когато придобитата професионална
квалификация е по регулирана на територията на
Република България професия, удостоверенията
по чл. 2 се издават от органа по признаване
по смисъла на чл. 4 от Закона за признаване
на професионални квалификации.
(2) Когато придобитата професионална
квалификация е по професия, която не е регулирана на територията на Република България,
удостоверенията по чл. 2 се издават от изпълнителния директор на Националния център за
информация и документация.
Чл. 4. Удостоверенията по чл. 2 съдържат
информация най-малко за:
1. придобитата професионална квалификация
на територията на Република България;
2. съответствието на придобитата квалификация с изискванията на Директива 2005/36/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета относно
признаването на професионални квалификации (ОВ, L 255, 30/09/2005) или наличието на
придобити права по смисъла на чл. 23, ал. 1
от Директива 2005/36/ЕО;
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3. правото на заявителя да упражнява съответната професия на територията на Република
България;
4. това, дали професията е регулирана в
Република България;
5. квалификационното ниво съгласно чл. 11
от Директива 2005/36/ЕО;
6. административни наказания, свързани с
правото за упражняване на професията;
7. притежавания професионален опит, свързан с професионалната квалификация, за която
се иска издаването на удостоверение – само за
удостоверението за професиите в областта на
ветеринарната медицина.
Чл. 5. (1) За издаване на удостоверение за
придобита професионална квалификация се
заплаща такса, когато органът по признаване е държавен орган, или цена на услугата,
когато органът по признаване не е държавен
орган, съгласно § 4, ал. 3 и 4 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на
професионални квалификации.
(2) Таксата или цената на услугата са в
зависимост от срока, в който заявителят иска
издаването на удостоверение.
(3) Срокът за изпълнение на услугата е
30-дневен за стандартна услуга и 10 работни дни
за бърза услуга, при условие че компетентният
орган е предвидил бърза услуга.
Раздел II
Ред за издаване на удостоверенията
Чл. 6. (1) Желаещите да получат удостоверение за професионална квалификация, придобита
на територията на Република България, подават
заявление до съответния орган по чл. 3.
(2) Заявлението по ал. 1 се издава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
(3) В заявлението се посочва:
1. за каква професионална квалификация се
иска издаването на удостоверението;
2. за коя държава се иска издаването на
удостоверението.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на дипломи, удостоверения, свидетелства и други документи, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България в случаите, в
които се прилага общата система за признаване
на професионални квалификации;
3. копие на документ за членство в професионална организация, ако заявителят членува
в такава;
4. копие на документ за идентичност на
лице с различни имена;
5. писмена декларация от заявителя, че не му
е отнето правото за упражняване на професията;
6. документ за платена държавна такса или
за платена цена на услугата за издаване на
удостоверението;
7. други необходими документи по преценка
на компетентния орган по признаването.
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(5) Към заявлението за регулирана медицинска професия се прилагат:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на диплома за придобита професионална квалификация и на съответните
приложения към нея/академична справка,
заверени от Министерството на образованието,
младежта и науката;
3. копие на диплома/свидетелство за придобита специалност и на академична справка,
заверени от Министерството на образованието,
младежта и науката;
4. документ от съответната съсловна организация за наличие или липса на наложени административни и/или дисциплинарни наказания,
свързани с упражняването на медицинската
професия, издаден до 3 месеца преди подаване
на заявлението;
5. документ за идентичност на имената на
лице с различни имена;
6. документ за трудов стаж за последните
5 години;
7. документ за платена държавна такса за
удостоверение.
Чл. 7. (1) При подаване на заявлението
кандидатът осигурява оригиналите на всички
документи по чл. 6.
(2) Длъжностното лице, приемащо документите, сверява оригиналните документи с
представените копия и ги заверява с печат
„Вярно с оригинала“.
(3) При подаване на заявлението за регулирана медицинска професия се прилагат
нотариално заверени копия или оригинали
на документите по чл. 6, ал. 5 с изключение
на документи за самоличност, от които се
предоставя копие, а оригиналът се връща от
длъжностното лице, приемащо документите,
след сверяване с копието.
Чл. 8. (1) Органите по чл. 3 определят длъжностните лица, които приемат и разглеждат
заявленията за издаване на удостоверенията
по чл. 2.
(2) Определените длъжностни лица разглеждат документите и предлагат на органа по
чл. 3 да издаде удостоверение или представят
пред него мотивирано предложение за отказ
за издаване на удостоверение.
(3) При възникване на основателни съмнения относно истинността на представените
документи длъжностните лица по ал. 2 могат
да изискат потвърждение на истинността на
представените документи от органите, които са
ги издали. В този случай срокът по чл. 5, ал. 3
спира да тече до получаване на потвърждението, за което писмено се уведомява заявителят.
(4) Лицата по ал. 2 подписват декларация за
неразгласяване на информацията, станала им
известна във връзка с процедурата по издаване
на удостоверението.
Чл. 9. (1) Когато при разглеждане на заявлението и приложените към него документи
длъжностните лица установят липса или непъл-
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нота на представените документи, те писмено
уведомяват заявителя да представи съответните
документи и определят срок за представянето
им, който не може да е по-кратък от 14 дни.
(2) До представяне на документите по ал. 1
срокът по чл. 5, ал. 3 спира да тече.
(3) В случай че заявителят не представи
липсващите документи в срока по ал. 1, процедурата по издаване на удостоверението се
прекратява.
Чл. 10. Издаване на удостоверение се отказва, когато:
1. представените документи за придобита
професионална квалификация не съответстват
на професионалната квалификация, за която
се иска издаване на удостоверение;
2. представените документи не са издадени
съгласно изискванията на българското законодателство;
3. в случаите по чл. 8, ал. 3 не се потвърди
истинността на представените документи.
Чл. 11. Въз основа на предложението по
чл. 8, ал. 2 органите по чл. 3 издават или отказват да издадат удостоверение за придобита
професионална квалификация на територията
на Република България, необходимо за достъп
или за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава членка.
Чл. 12. Удостоверенията по чл. 2 се издават
по образец, утвърден от съответния орган по
чл. 3.
Чл. 13. Отказът за издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 14. Органите по чл. 3 водят регистър
на издадените удостоверения и на направените
откази.
Чл. 15. Органите по чл. 3 с писмена заповед
или със съответен акт могат да възлагат своите
правомощия по тази наредба на определени от
тях длъжностни лица.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата „държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз,
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, и
Конфедерация Швейцария.
§ 2. (1) По реда на наредбата се издават
и удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на
Република България, необходими за достъп
или за упражняване на регулирана професия
на територията на трети за Европейския съюз
страни.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават по
образец, утвърден от органа по чл. 3.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се издава на основание § 4,
ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за признаване на професионални квалификации.
3945
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 74 от
2008 г.; изм., бр. 15 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се предоставя в
случай, че е установено изкуствено създаване на
условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство
за получаване на помощта в противоречие на
целите на мярката.“
§ 2. В чл. 8 думите „одобрението на заявлението за подпомагане“ се заменят с „издаване
на заповедта за одобрение по чл. 21“.
§ 3. В чл. 10 се създава ал. 4:
„(4) В случай че е установено изкуствено
създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване
на предимство за получаване на помощта в
противоречие на целите на мярката.“
§ 4. В чл. 13 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Бизнеспланът трябва да показва, че за
първата и втората година от неговото изпълнение икономическият размер на земеделското
стопанство ще бъде най-малко 1 ИЕ.
„(5) Бизнеспланът трябва да показва, че
за четвъртата година от неговото изпълнение
икономическият размер на земеделското стопанство ще се увеличи най-малко с 1,50 ИЕ
спрямо икономическия му размер към датата
на кандидатстване.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. След думите „единно плащане на площ“
се добавя „(СЕПП)“.
2. След думите „в случай че се установи“
се добавя „над 3%“.
§ 6. Създава се нов чл. 14б:
„Чл. 14б. Периодът за създаване на трайни
насаждения е от 1 ноември до 14 април на
стопанската година съгласно технологии за
създаване и отглеждане на трайни насаждения.“
§ 7. Досегашният чл. 14б става чл. 14в.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за финансова помощ подават в областната дирекция на Разплащателната
агенция, отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане“ (ОПСМП), по постоянен адрес
заявление за подпомагане по образец съгласно
приложение № 2 и прилагат документи съгласно
приложение № 3.“
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2. В ал. 2 думите „Областна разплащателна
агенция“ се заменят с „Отдел „Прилагане на
схеми и мерки за подпомагане“.
3 . В ал. 3 думите „Областна разплащателна
агенция“ се заменят с „ОПСМП“.
§ 9. В чл. 18, ал. 1 думата „три“ се заменя
с „четири“.
§ 10. В чл. 19 думите „Областна разплащателна агенция“ се заменят с „ОПСМП“.
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В заповедта по ал. 1 се записва окончателно определеният от РА начален икономически размер на земеделското стопанство,
който ще се вземе предвид при проверката на
изпълнението на задължителната междинна
цел по чл. 7, ал. 3, т. 2.“
§ 12. В чл. 23 думата „издаване“ се заменя
с „получаване“.
§ 13. В чл. 24, ал. 6 думите „един месец“
се заменят с „два месеца“.
§ 14. В чл. 25, ал. 6 думите „един месец“ се
заменят с „два месеца“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „но не по-късно от един
месец след изтичането им“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ползвателите на помощта, отглеждащи само животни, подават заявката по ал. 1
не по-късно от един месец след изтичането
на три години след издаване на заповедта за
одобрение по чл. 21.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За ползвателите на помощта извън ал. 2
подаването на заявката за изплащане на финансовата помощ за четвъртата година следва
да се извърши не по-рано от приключване на
засаждането/засяването на всички култури,
включени при изчисляване на икономическия
размер на земеделското стопанство.“
4. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „три месеца“ се заменят
с „четири месеца“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „той се удължава със
срока“ се поставя запетая и се добавя „необходим“;
б) създава се нова т. 2:
„2. за проекти, попаднали в извадката за
проверка на място и в извадката за контролна
проверка, срокът за обработка на плащането се
удължава със срока, необходим на Технически
инспекторат (ТИ) да извърши контролната
проверка на място, но не повече от 20 работни дни;“
в) досегашната т. 2 става т. 3, като след
думите „дейностите по ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 17. В чл. 28, ал. 6 думите „един месец“ се
заменят с „два месеца“.
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§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С уведомително писмо до РА съгласно
приложение № 5а ползвателят на помощта
може да промени заложените в бизнесплана
избираеми междинни цели, отглеждани животни
и основни култури, както и включване на индикация за кандидатстване с проект по мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства“,
мярка 122 „Подобряване на икономическата
стойност на горите“, мярка123 „Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти“
и/или мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Промените в ал. 1 трябва да са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7,
ал. 1 и 2 и чл. 13, ал. 4 и 5.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
4. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случай че РА установи, че измененията
и допълненията по ал. 1 водят до несъответствие
с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2
и чл. 13, ал. 4 и 5, плащанията за следващите
години се преустановяват.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
6. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 19. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Ползвателят на помощта е длъжен
да съхранява всички документи, свързани с
подпомаганите дейности, за срок 5 години след
издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.“
§ 20. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 10 думите „по чл. 26 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията за определяне
на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за
подпомагане на развитието на селските райони
(ОВ L 368, 23.12.2006 г. и Българско специално
издание: глава 03, том 80)“ се заменят с „по
чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за
подпомагане на развитието на селските райони
(OB L 025, 28/01/2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 65/2011 г.)“;
б) създава се нова т. 16:
„16. „Земеделски продукти“ са непреработени
растителни и животински продукти.“;
в) досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 17 и 18;
г) досегашната т. 18 става т. 23;
д) точки 19 и 20 се отменят;
е) създават се т. 24 и 25:
„24. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти или
установяване ползване на обща инфраструктура,
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финансирана от ПРСР, с цел осъществяване
на предимство в противоречие с целите на
мярката по ПРСР.
25. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 4, § 8
от Регламент (ЕС) № 65/2011 г.“
2. В § 4 в буква „б“ след думите „икономически размер на стопанството“ се добавя
„и не е била дадена под наем или аренда на
други лица“.
§ 21. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел II се правят следните изменения:
а) в точка 3.1 „Растениевъдство“ таблица
№ 9 „Растениевъдство“ се изменя, както следва:
„Таблица № 9. Растениевъдство

№

А

Основна
култура
(вкл. естествени
ливади и
под угар)

Площ за съответната стопанска година
межкрайдинна
на
IV гоцел
цел
дина
III гоV година
дина

настояща
година

I година

II година

Вид

дка

дка

дка

дка

дка

дка

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Общо площ,
дка

Забележка. В колона „В“ за настоящата стопанска година се попълват данните от анкетни
формуляри на актуалната анкетна карта към
датата на подаване на заявлението за подпомагане, а в следващите колони се попълват данните
за стопанските години, следващи стопанската
година на подаването на проекта. Площта на
отглежданите гъби се отбелязва в м2.“;
б) таблица № 10.1 от Бизнесплана „Планиране оборота на животните в стопанството“
се заличава.
2. В раздел III „Икономически размер на
земеделското стопанство“ се правят следните
изменения:
а) в т. 1.1 след думите „Определяне на фуражния баланс“ се добавя „(Фуражен баланс
се изчислява само в случаите, когато в стопанството се отглеждат едновременно фуражни
култури и преживни животни, коне и/или други
еднокопитни, както и/или пасищно отглеждани
свине от източнобалканска порода и нейните
кръстоски *)!“;
б) след *таблица 12.1 „Фуражни култури“
думите „Попълва се в случай, че кандидатът
отглежда една или повече фуражни култури
(царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци,
люцерна, естествени ливади, други фуражни
култури)“ се заменят с „*Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури
(царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци,
люцерна, естествени ливади, други фуражни
култури) и един или повече видове от следните
животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и
биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи
над 1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни
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породи; овце – млечни, и овце – месодайни;
други овце; кози майки; други кози; коне и
други еднокопитни; свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани
съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.
за условията и реда за пасищно отглеждане на
свине от източнобалканската порода и нейните
кръстоски (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 3
от 2011 г.) (Наредба № 6 от 2007 г.)“;
в) след таблица „12.3. Фуражен баланс*“
след думите „Попълва се, в случай че кандидатът отглежда фуражни култури“ се добавя
„*(царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци,
люцерна, естествени ливади, други фуражни
култури) и един или повече видове от следните
животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и
биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи
над 1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни
породи; овце – млечни, и овце – месодайни;
други овце; кози майки; други кози; коне и
други еднокопитни; свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани
съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.
за условията и реда за пасищно отглеждане на
свине от източнобалканската порода и нейните
кръстоски“;
г) в таблица 13 „Определяне на икономическия размер на стопанството“ след думите
„(Не се включват данните за фуражни култури“
се поставя запетая и се добавя „в случай че
е изчислен фуражен баланс съгласно таблица
12.3!)“.
§ 22. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В „Заявление за подпомагане по мярка
141 – Подпомагане за полупазарни стопанства в
процес на преструктуриране“ навсякъде думите
„ОРА“ се заменят с „ОПСМП“.
2. В таблица VII „Данни за животните в
земеделското стопанство“ думите „Данни за
животните с ушни марки“ се заменят с „Данни за идентифицирани животни“, а на ред 9 в
колона 4 след думите „Ушна марка“ се добавя
„/Чип“.
3. В таблица IX „Приложени документи“
се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 10 се изменя така:
„10. Копие/я от паспорт/и на наличните
животни (в случай че кандидатът отглежда
животни, за които се изисква съгласно действащото законодателство);“
б) точка 11 се изменя така:
„11. Опис на животните, декларирани от
кандидата, придружен с разпечатка от ВетИС
(ветеринарно-информационната система по
чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006. за условията и реда за идентификация на животните,
регистрация на животновъдните обекти и
достъпа до базата данни за идентифицираните
животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47
от 2006 г.) за наличните в обекта животни,
подписана от официалния ветеринарен лекар,
контролиращ животновъдния обект, не порано от един месец преди датата на подаване
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на заявлението за подпомагане (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
Опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случай че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС);“
в) точки 13 и 14 се изменят така:
„13. Копие от становище на областната
дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство
и дейността им отговарят на изискванията в
областта на хигиената и хуманното отношение
към животните и ветеринарните изисквания
(само в случай че кандидатът отглежда животни, отговаря на съответните изисквания и в
бизнесплана не е предвидено достигането им);
14. Копие от становище на областна дирекция
по безопасност на храните, че земеделското
стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията
(само в случай че кандидатът отговаря на
съответните изисквания и в бизнесплана не е
предвидено достигането им);“
г) в т. 15 след думите „в заявените площи
по двете схеми“ се добавя „над 3 %“;
д) създават се т. 17, 18, 19 и 20:
„17. Талон за регистрация на договор за наем/
аренда на земята, описана по т. 8 (издава се
от общинска служба по земеделие на МЗХ).
18. Копие от нотариално заверен и/или
регистриран в съответната общинска служба
по земеделие документ(и) за ползване през
настоящата стопанска година на земеделската
земя, която се взема предвид при определяне
на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите,
в които ползвателят на помощта ползва земя,
различна от описаната по т. 8).
19. Удостоверение (справка) по имотния
регистър за вписвания, отбелязвания и заличавания на лицето, издадено от службата по
вписванията не по-рано от месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
20. Копие от лицензи, разрешения и/или регистрация (в случай че се извършват дейности,
за които се изисква лицензиране, разрешение
и/или регистрация за извършване на дейността
съгласно българското законодателство).“
4. В раздел X „Декларации“ се създава т. 21:
„21. В случай на промяна на банковата
сметка съм длъжен да уведомя РА.“
§ 23. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1
„Документи при подаване на заявление за
подпомагане“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. Копие/я от паспорт/и на наличните
животни (в случай че кандидатът отглежда
животни, за които се изисква съгласно действащото законодателство).“
2. Точка 12 се изменя така:
„12. Опис на животните:
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а) декларирани от кандидата, придружен с
разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61
от 2006 г. за условията и реда за идентификация
на животните, регистрация на животновъдните
обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти
(ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта
животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване
на заявлението за подпомагане (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) заверен от официален ветеринарен лекар
не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай
че кандидатът отглежда видове животни, които
не трябва да се регистрират във ВетИС).“
3. Точки 14 и 15 се изменят така:
„14. Копие от становище на областната
дирекция по безопасност на храните, че живот
новъдните обекти в земеделското стопанство
и дейността му отговарят на изискванията в
областта на хигиената и хуманното отношение
към животните и ветеринарните изисквания
(само в случай че кандидатът отглежда животни, отговаря на съответните изисквания и в
бизнесплана не е предвидено достигането им).
15. Копие от становище на областната
дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят
на изискванията на Закона за защита на растенията (само в случай че кандидатът отговаря
на съответните изисквания и в бизнесплана не
е предвидено достигането им).“
4. В т. 16 след думите „в заявените площи
по двете схеми“ се добавя „над 3 %“.
5. Създават се т. 18, 19, 20 и 21:
„18. Талон за регистрация на договор за
наем/аренда на земята, описана по т. 9 (издава
се от общинска служба по земеделие на МЗХ).
19. Копие от нотариално заверен и/или
регистриран в съответната общинска служба
по земеделие документ(и) за ползване през
настоящата стопанска година на земеделската
земя, която се взема предвид при определяне
на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите,
в които ползвателят на помощта ползва земя,
различна от описаната по т. 9).
20. Удостоверение (справка) по имотния
регистър за вписвания, отбелязвания и заличавания на лицето, издадена от службата по
вписванията не по-рано от месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
21. Копие от лицензи, разрешения и/или регистрация (в случай че се извършват дейности,
за които се изисква лицензиране, разрешение
и/или регистрация за извършване на дейността
съгласно българското законодателство).“
§ 24. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1,
чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 „Документи при
подаване на заявка за плащане за втората,
третата и петата година“ се създава т. 6:
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„6. Документ от банката за банковата сметка
на кандидата за превеждане на безвъзмездната
финансова помощ, получена по реда на тази
наредба (документът се изисква само в случай
на промяна на банковата сметка).“
§ 25. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 2
„Документи при подаване на заявка за плащане за четвъртата година“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 9 се изменя така:
„9. Копие от становище на областна дирекция
по безопасност на храните, че земеделското
стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията.“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. Копие от нотариално заверен и/или
регистриран в съответната общинска служба
по земеделие документ(и) за ползване през
настоящата стопанска година на земеделската
земя, която се взема предвид при определяне
на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите,
в които ползвателят на помощта ползва земя,
различна от описаната по т. 5).“;
в) точка 12 се отменя;
г) създава се т. 13:
„13. Документ от банката за банковата сметка
на кандидата за превеждане на безвъзмездната
финансова помощ, получена по реда на тази
наредба (документът се изисква само в случай
на промяна на банковата сметка).“
2. В раздел II „Специфични изисквания и
документи, изисквани в случай че ползвателят
на помощта е собственик или ползвател на
животновъден обект“ т. 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че живот
новъдните обекти в земеделското стопанство
и дейността им отговарят на изискванията в
областта на хигиената и хуманното отношение
към животните и ветеринарните изисквания.
4. Опис на животните:
а) декларирани от кандидата, придружен с
разпечатка от ВетИС за наличните в обекта
животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване
на заявлението за подпомагане (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявка за плащане (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които не
трябва да се регистрират във ВетИС).
5. Копие/я от паспорт/и на закупени животни
(за животните, за които се изисква съгласно
действащото законодателство).“
§ 26. Създава се приложение № 5а към
чл. 30, ал. 1:
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„Приложение № 5а
към чл. 30, ал. 1
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. №…../ ……201…г.
от
………………………………………………................................................................……………………………………….
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Уникален идентификационен №: на проекта __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Заповед за одобрение №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/__/__/2/0/1/__/
Относно: Промени в заложените в бизнесплана избираеми междинни цели, отглеждани животни и
основни култури
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ бих искал да ви уведомя, че предвиждам по отношение на:

избираемите междинни цели за развитие на стопанството до края на третата година:
o без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
o следните промени:
№

Индикация
û /ü

Вид

Избираеми междинни цели
(Моля отбележете поне една избираема междинна цел)
3

Продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности

o

4

Замяна на всички или на част от настоящите земеделски дейности с нови земеделски дейности

o

5

Преминаване от конвенционално към биологично земеделие

o

6

Увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство

o

Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на
7
животни
Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна
8
дейност

отглежданите земеделски култури:
o без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
o следните промени (попълва се само за стопанските години, за които има промени):

№

Основна култура (вкл.
естествени ливади и
под угар)
Вид

I стопанска
година
201…/201…
дка

Площ за съответната стопанска година
междинна цел
II стопанска
IV стопанска
III стопанска
година
година
година
201…/201…
201…/201…
201…/201…
дка
дка
дка

o
o

крайна цел
V стопанска година
201…/201…
дка

Общо площ, дка
Забележки:
– Първата стопанска година е годината, през която е издадена заповедта за одобрение по чл. 21 на
Наредба № 28 от 2008 г.
– Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.

отглежданите животни:
o без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
o следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
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Животни

I година
201…

II година
201…

Междинна цел
III година
201…

IV година
201…

Крайна цел
V година
201…

вид

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Забележка. Първата година е годината, през която е издадена заповедта за одобрение по чл. 21 на
Наредба № 28 от 2008 г.
Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.

Включване на индикация за кандидатстване с проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“, мярка 123 „Добавяне
на стойност към земеделски и горски продукти“ и/или мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски
дейности“ от ПРСР:

o без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);

o следните промени:
(попълва се само за годините, за които има промени):
Индикативна календарна година на
извършване на инвестицията*

Индикативна инвестиция
вид

к-во

единична
цена, лв.

мярка

обща стойност, лв.

реализация
на проект по
мярка 121, 122,
123 и 311

201…
201…
Икономическият размер на стопанството ми с
така предприетата промяна ще бъде:
1. на ІІІ година след издаване на заповедта
за одобрение по чл. 21 на Наредба № 28 от
2008 г. – ……… ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо
първоначалния ми икономически размер;
2. на V година след издаване на заповедта
за одобрение по чл. 21 на Наредба № 28 от
2008 г. – …….. ИЕ, което е с ……. ИЕ повече спрямо
първоначалния ми икономически размер;
Предлаганите промени са в съответствие с
изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2 и
чл. 13, ал. 4 и 5 на Наредба № 28 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
С уважение,
……………………………………..
(име и подпис)
Карето се попълва в случай че уведомителното
писмо е изготвено от НССЗ!
Уведомителното писмо е попълнено със съдействието
на НССЗ, гр. ...................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил уведомителното писмо:
..........................................................................................

“
§ 27. В приложение № 6 към § 2 „Таблица за
изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство“ в „Начин на изчисляване на
икономическия размер на даденото земеделско
стопанство: 1. Изчисляване на общата стандартна
разлика на стопанството“ при попълването на дан
ните в колона 4 букви „в“ и „г“ се изменят така:
„в) Когато стопанството отглежда животни,
трябва да посочи броя на животните в съответните
категории в колона 4 съгласно:

аа) опис на животните, декларирани от кандидата, придружен с разпечатка от ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния
ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния
обект, не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане (в случай
че кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
бб) допълнителен опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди
датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове

животни, които не трябва да се регистрират
във ВетИС).
г) Данните за втори и междинни култури
не се включват с изключение на случаите на
отглеждане на полски зеленчуци.“
Заключителни разпоредби
§ 28. В Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Предоставяне на
съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2010 г.) § 4
от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Срокът на изпълнение на дейностите
по чл. 3, ал. 1, т. 1, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 е до
31.12.2013 г.“
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Св. Боянова
4027
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МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-10
от 18 март 2011 г.

за организацията и дейността на военните
клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на дейността на
военните клубове и представителните обекти на
Министерството на отбраната, предоставени за
управление на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“, наричана понататък „агенцията“.
(2) Във военните клубове се осъществяват
следните дейности:
1. военно-патриотично възпитание;
2. културно-художествена дейност;
3. информационна дейност;
4. социална дейност.
(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват чрез:
1. организиране на мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и
цивилните служители на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати
и събития, кръгли маси, форуми, литературни
четения, исторически беседи;
2. организиране на съвместни културни
мероприятия, фестивали, програми, проекти
и инициативи в сътрудничество с местните
органи на власт и с държавните учреждения
и институции, както и с военно-патриотични
съюзи, неправителствени организации със сфера
на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали,
създадени като юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност;
3. организиране на школи, художествени
състави, клубове по интереси и други за нуждите
на военнослужещите, цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и членовете на техните
семейства;
4. съхраняване, обновяване и обогатяване
на библиотечния фонд на военните клубове;
5. информиране на обществеността за дейността, политиката и приоритетите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия, военната служба, услови-
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ята за почивки във военно-почивните домове
и хотелите, предоставени за управление на
агенцията;
6. обезпечаване на функционирането на социалните кухни на Министерството на отбраната;
7. провеждане на мероприятия във военните клубове от военно-патриотични съюзи,
неправителствени организации със сфера на
дейност в сигурността и отбраната, сдружения
на военнослужещи, резервисти, ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали,
създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;
8. изпълнение на други социални програми
и проекти, възложени на агенцията по силата
на нормативен акт или споразумение.
Чл. 2. Финансовото осигуряване на дейностите по наредбата се извършва в рамките
на утвърдената бюджетна квота по съответната
основна програма/програма по програмната
структура на Министерството на отбраната за
текущата година, формираща издръжката на
агенцията.
Чл. 3. (1) Представителни обекти на Министерството на отбраната са:
1. Централен военен клуб – София;
2. резиденция „Лозенец“;
3. Информационен център на Министерството на отбраната.
(2) В обектите по ал. 1 се провеждат официални мероприятия на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, както и посрещането на чуждестранни
делегации и гости.
(3) В обектите по ал. 1 могат да се провеждат почасово отделни мероприятия по заявка
от други лица по ред и цени, определени от
изпълнителния директор на агенцията.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ
Чл. 4. Мероприятията по чл. 1, ал. 3 се
извършват:
1. с разрешение на министъра на отбраната,
постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната;
2. по предложение на ръководителите на
административни звена от Министерството на
отбраната и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, както и по инициатива/предложение на началниците на видовете
въоръжени сили и на командирите/началниците
на военни формирования от Българската армия;
3. по предложение на неправителствени
организации;
4. по предложение на ръководителите на
военно-патриотични съюзи, неправителствени
организации със сфера на дейност в сигурността
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и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди
и военнопострадали, създадени като юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност;
5. по искане на други ведомства, организации, физически и юридически лица.
Чл. 5. (1) Провеждането на мероприятия по
чл. 4, т. 1 се извършва на основание писмен акт
на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или началника на отбраната.
(2) Провеждането на мероприятия по чл. 4,
т. 3 и 4 се извършва, ако те са включени в
годишния план на агенцията и годишните планове на военните клубове към нея, утвърдени
от изпълнителния директор. Мероприятията
за следващата година се представят в писмен
вид в агенцията от лицата по чл. 4, т. 3 и 4 до
10 декември на предходната година. Провеждане на мероприятия извън тези, включени в
годишния план, се извършва след подадена
писмена заявка до началника на съответния
регионален отдел.
(3) Провеждането на мероприятия от лица
по чл. 4, т. 5 се извършва след подадена
писмена заявка до началника на съответния
регионален отдел.
Чл. 6. (1) Провеждането на мероприятия по
реда на чл. 4, т. 1 и 2 е безвъзмездно.
(2) Провеждането на мероприятия по реда
на чл. 4, т. 3, 4 и 5 се извършва по ред и при
условия, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
Г л а в а

т р е т а

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ И
УСЛУГИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 7. В Централния военен клуб се организират и провеждат мероприятия по чл. 1,
ал. 3, т. 1 – 5, 7 и 8.
Чл. 8. Провеждането на мероприятия в залите
на Централния военен клуб е приоритетно за:
1. представителни нужди на министъра на
отбраната, заместник-министрите на отбраната,
постоянния секретар на отбраната, началника
на отбраната и началниците на видовете въоръжени сили и на Съвместното оперативно
командване;
2. провеждане еднократно на годишните
събрания на военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност
в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните,
военноинвалиди и военнопострадали, създадени
като юридически лица за осъществяване на
общественополезна дейност.
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Чл. 9. Провеждането почасово на отделни
мероприятия в Централния военен клуб от други
физически и юридически лица се заплаща по
цени, определени със заповед на изпълнителния
директор на агенцията.
Чл. 10. Провеждането на мероприятия в
Централния военен клуб от военнослужещи и
цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
се заплаща по цени, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 11. Към Централния военен клуб функционират Централната армейска библиотека
и Централната армейска музикална школа в
интерес на военно-патриотичните, културнохудожествените, образователните и информационните програми, провеждани от агенцията.
Условията и редът за функционирането им се
определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 12. В резиденция „Лозенец“ се организират и провеждат представителни мероприятия
на Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, както и посрещане на
чуждестранни делегации и гости, определeни
с акт на министъра на отбраната.
Чл. 13. Провеждането на мероприятия в
резиденция „Лозенец“ е безвъзмездно за организирани служебни инициативи на длъжностни лица, определени с акт на министъра на
отбраната.
Чл. 14. В резиденция „Лозенец“ могат да се
провеждат протоколни мероприятия от други
ведомства, организации, физически и юридически лица. Мероприятията се провеждат по
заявка и на дати, в които няма заявени такива
по чл. 12 и 13, по цени, определени със заповед
на изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 15. В залите на Информационния център
на Министерството на отбраната се провеждат
пресконференции, интервюта, конференции,
брифинги, представителни и служебни мероприятия, като посрещане на чуждестранни
делегации и гости, работни срещи, семинари,
презентации, представяне на книги и филми,
лекции, обучения.
Чл. 16. Провеждането на мероприятия в
Информационния център на Министерството
на отбраната е безвъзмездно за организирани
служебни мероприятия на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната,
постоянния секретар на отбраната, началника на
отбраната, началниците на видовете въоръжени
сили и на Съвместното оперативно командване,
командирите/началниците на военни формирования от Българската армия и други делегации
и гости въз основа на писмени заявки.

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

Чл. 17. Когато няма заявени мероприятия
по чл. 15 и 16, в Информационния център
на Министерството на отбраната могат да се
провеждат протоколни мероприятия от други
ведомства, организации, физически и юридически лица по цени, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 18. Провеждането на мероприятия в
представителните обекти на Министерството на
отбраната се извършва въз основа на писмена
заявка до изпълнителния директор на агенцията, като за резиденция „Лозенец“ заявката
се придружава със списък на участниците в
мероприятието.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ
Чл. 19. Във военните клубове, предоставени
за управление на агенцията, се осъществява
културно-художествена и патриотично-възпитателна дейност чрез създаване, организиране и
поддържане на школи, художествени състави,
клубове по интереси и други форми на изява.
Чл. 20. Във формите и проявите на културно-художествената и патриотично-възпитателната дейност могат да се включват следните
категории лица:
1. военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия и членовете на техните
семейства;
2. членове на военно-патриотични съюзи,
неправителствени организации със сфера на
дейност в сигурността и отбраната, сдружения
на военнослужещи, резервисти, ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали,
създадени като юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност;
3. други физически лица.
Чл. 21. Лицата по чл. 20, т. 3 заплащат
такси за обучение, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 22. Изпълнителният директор на агенцията възлага на професионалисти в съответната област организацията и ръководството на
музикалните школи, художествените състави и
клубовете по интереси към военните клубове,
предоставени за управление на агенцията.
Чл. 23. Музикалните школи, художествените
състави и клубовете по интереси, които осъществяват дейността си във военните клубове,
участват във фестивалите, концертите, празниците и тържествата, организирани от агенцията,
както и в културно-художествената програма
за гостите във военно-почивните домове и
хотелите, управлявани от агенцията, по време
на зимния отдих – през месеците декември
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и януари, и по време на летния отдих – през
месеците юли и август, по предварително съг
ласуван график.
Чл. 24. Музикалните школи, художествените състави и клубовете по интереси, които
осъществяват дейност във военните клубове,
при участието си във фестивали, концерти, музикални програми, телевизионни предавания и
други се представят от името на военния клуб,
в който се обучават.
Чл. 25. (1) При осигуряване на концертни
изяви, празници, чествания и други, предназначени за провеждане на мероприятия по
чл. 4, т. 1 и 2, транспортът и командироването
на участниците се осигуряват от бюджета на
съответната структура, ако в искането не е
посочено друго.
(2) Разходите по чл. 25, ал. 1 се възстановяват
на агенцията за сметка на заявителя.
Г л а в а

п е т а

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Чл. 26. Във военните клубове се организира
и провежда информирането на обществеността
за дейността, политиката и приоритетите на
Министерството на отбраната.
Чл. 27. Дейността по чл. 26 се осъществява
чрез:
1. предоставяне на информация относно
възможностите за групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите
в страната и в чужбина от военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
2. предоставяне на информация относно
дейността и продукцията на Военния телевизионен канал, издаването на печатни издания,
в т.ч. вестник „Българска армия“ и списание
„Български воин“;
3. библиотечна дейност.
Г л а в а

ш е с т а

СОЦИАЛНИ КУХНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 28. (1) Социалните кухни към Министерството на отбраната се откриват и закриват
със заповед на министъра на отбраната по
предложение на изпълнителния директор на
агенцията.
(2) Социална кухня към Министерството
на отбраната може да бъде открита, когато:
1. в съответното населено място има повече
от 30 пенсионирани военнослужещи, ветерани от
войните, военноинвалиди и военнопострадали,
които отговарят на изискванията, посочени в
чл. 31, ал. 1;
2. помещението, предназначено за кухня,
е не по-малко от 30 места, с изключение на
кухните към гарнизонните военни столове;
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3. в бюджета на агенцията има планирани
финансови средства за откриването на нови
социални кухни.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се проверяват
от директора на дирекция „Управление на
военните клубове и военно-почивното дело“
въз основа на заявление от ръководителите на
регионалните структури на военно-патриотичните съюзи в населеното място и съответната
община относно потребността от откриването
или закриването на социална кухня към Министерството на отбраната.
(4) След проверката по ал. 3 директорът на
дирекция „Управление на военните клубове и
военно-почивното дело“ изготвя и предоставя
мотивиран доклад на изпълнителния директор
на агенцията с предложение за откриване или
не на социална кухня.
Чл. 29. Социалните кухни към Министерството на отбраната се създават в населени
места, където агенцията има изградени структурни звена.
Чл. 30. Социалните кухни към Министерството на отбраната предоставят безплатен
обяд през работната седмица на следните
категории лица:
1. ветерани от войните;
2. военноинвалиди;
3. военнопострадали;
4. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия.
Чл. 31. (1) Право да ползват социалните
кухни към Министерството на отбраната имат
лицата по чл. 30, ако отговарят на някое от
следните групи изисквания:
1. месечният им доход да е по-нисък от
300 лв., което се доказва с официален документ, издаден от Националния осигурителен
институт – относно размера на пенсията, и
декларация за липса на допълнителни доходи,
в т. ч. от наеми, лихви, възнаграждения по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията;
2. да са с влошено здравословно състояние,
удостоверено от експертно решение на ТЕЛК,
и да не са в съжителство с други лица, способни да се грижат за тях, като последното
обстоятелство се удостоверява с декларация по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията.
(2) Ръководствата на военно-патриотичните
съюзи извършват подбор на лицата, отговарящи на изискванията на ал. 1. За извършения
подбор се съставя протокол, който се изпраща
в агенцията. Контролът за спазването на изискванията по ал. 1 за всяко лице се извършва
от съответните отдели в дирекция „Управление
на военните клубове и военно-почивното дело“.
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Чл. 32. (1) Ръководствата на военно-пат
риотичните съюзи към протокола по чл. 31,
ал. 2 предоставят списък на лицата, които
отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 1 и
ще се хранят в кухните за период 3 месеца,
като придружават искането си с документите,
удостоверяващи изпълнението на разпоредбите
на чл. 30 и 31.
(2) Ръководствата на съюзите имат право
при отпадане на лице от списъка на хранещите се поради негов изричен отказ или ако не
отговаря на разпоредбите на чл. 30 или 31, да
го заменят своевременно с друго лице, което
отговаря на изискванията по наредбата.
Чл. 33. В случай на заболяване на лицето,
което има право да ползва социалната кухня
към Министерството на отбраната, то може да
получи полагащата му се храна в подходяща
посуда чрез негови близки.
Чл. 34. Дейността по организирането и
финансирането на социалните кухни се осъществява от агенцията.
Чл. 35. Финансирането на социалните кухни
се осигурява чрез:
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда
на чл. 2;
2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
3. национални и международни програми;
4. приходи от други източници по ред, определен в закон или акт на Министерския съвет.
Г л а в а

с е д м а

ДОМОВЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ И ВОЕННОИНВАЛИДИ
Чл. 36. Домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди са
специализирани институции за настаняване и
предоставяне на социални услуги извън обичайната домашна среда на следните категории
пенсионирани лица над 60-годишна възраст:
1. пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната;
2. ветерани от войните;
3. военноинвалиди;
4. военнопострадали.
Чл. 37. Право да бъдат настанени в домовете
имат лицата по чл. 36, които са в добро здравословно и психическо състояние, неизискващо
специализирано медицинско обслужване.
Чл. 38. (1) Заявленията за настаняване в
домовете се подават до изпълнителния директор
на агенцията чрез съответния военен клуб по
местоживеене на заявителя по образец.
(2) Към заявленията за постъпване в домовете се прилагат:
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1. копие от лична карта;
2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;
3. решение на ТЕЛК (когато е приложимо);
4. медицинска бележка за психично здраве;
5. протокол от личния лекар за здравословно
състояние и консултация от специалисти по
основните заболявания;
6. медицинска бележка с резултати от изследване за чревно заразоносителство с валидност
7 дни от издаването;
7. личен амбулаторен картон;
8. декларация за съгласие за съхранение и
обработка на лични данни по образец;
9. декларация за предоставяне на достоверна
здравна информация по образец;
10. декларация от роднина или близък на
настаняваното лице за извеждане от дома по
образец;
11. доклад-предложение от служителя към
съответния военен клуб по образец.
Чл. 39. (1) Дейността по подбора на лицата по
чл. 36 за настаняване в домовете се осъществява
от комисия, която се назначава със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда заявленията
и приложените към тях документи за настаняване в домовете по реда на тяхното постъпване
в двуседмичен срок. Въз основа на протокола
от заседанието на комисията изпълнителният
директор издава заповед за настаняване на
лицата по чл. 36 за всеки конкретен случай.
Чл. 40. (1) Настаняването в домовете се
извършва въз основа на заповед на изпълнителния директор на агенцията на основание
подадените документи по чл. 38, ал. 2 и след
сключването на договор за минимален престой
в дома 3 месеца.
(2) С договора се регламентират редът, условията и срокът за ползване на социалните
услуги.
(3) Срокът на договора може да бъде удължен
по взаимно писмено съгласие на двете страни.
(4) Управителят на съответния дом създава
регистър за задължителната за заведенията за
социални услуги документация за всяко настанено лице.
Чл. 41. При постъпване в домовете задължително се представят заповед за настаняване в
съответния дом, актуална снимка и документите
по чл. 38, ал. 2.
Чл. 42. (1) При свободни места в домовете
лицата по чл. 36 могат да се настаняват за
краткосрочен отдих.
(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 36
подават следните документи:
1. заявление до изпълнителния директор на
агенцията;
2. документ, легитимиращ лицето като правоимащо по смисъла на чл. 36;
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3. платежно нареждане за платена такса при
постъпване в съответния дом.
Чл. 43. (1) Домовете не предоставят социални
услуги на лица, чието психическо състояние не
съответства на изискванията по чл. 37.
(2) Изискванията по чл. 37 се установяват от
компетентните длъжностни лица с периодични
и/или нарочни специализирани медицински
прегледи.
Чл. 44. (1) Условията и редът за прекратяване предоставянето на социални услуги
се регламентират в индивидуалния договор с
ползвателя.
(2) Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено
в писмена форма;
2. с изтичане срока, за който е сключен;
3. при смъртта на настанения.
(3) Договорът може да бъде прекратен
едностранно:
1. с писмено предизвестие от страна на
настанения, отправено в 7-дневен срок преди
датата, от която се иска прекратяването;
2. с писмено предизвестие, отправено от
агенцията до настанения в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването, в
следните случаи:
а) констатирано нарушение на правилника
за вътрешния ред на дома;
б) при ползване на предоставеното помещение в нарушение на сключения договор;
в) неизпълнение на задължение по договора
от настанения;
г) установяване на трайни промени в здравословното състояние на настанения, които
не позволяват ползването на договорените
социални услуги и изискват специализирано
лечение, несъответстващо на профила на дома.
Чл. 45. Организацията по погребението на
лице, починало в дома, се извършва от роднините му, изрично посочени в декларация, а
когато такава липсва или не се установят роднини – по реда на Наредбата за устройството и
управлението на гробищните паркове (гробищата) и обредните зали в тях на територията на
Община Троян (приета с Решение № 475-ІІ от
25.10.2001 г. на Общинския съвет – гр. Троян,
изменена и допълнена с Решение № 880 от
31.07.2003 г. и Решение № 247 от 24.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Троян).
Чл. 46. (1) Социалните услуги в домовете
за пенсионирани военнослужещи, ветерани и
военноинвалиди се извършват срещу заплащане
на месечна такса от потребителите.
(2) Месечната такса за социалните услуги
в домовете за пенсионирани военнослужещи,
ветерани и военноинвалиди се определя със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
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(3) Себестойността на един пълен пансион,
която включва разходите по настаняване, хранене и медицинско обслужване и разходите за
издръжка на дома за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, се утвър
ждава от министъра на отбраната ежегодно по
предложение на изпълнителния директор на
агенцията на база предходната година, съгласувано с дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“ на Министерството на отбраната.
Чл. 47. Месечната такса по чл. 46, ал. 2 се
плаща до 25-о число на месеца, предхождащ
този, през който ще се предоставят социалните
услуги.
Чл. 48. Финансирането на домовете се
осигурява от:
1. средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната, планирани по реда
на чл. 2;
2. такси, събирани по реда на чл. 46;
3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. национални и международни програми
и фондове;
5. собствени приходи на агенцията;
6. приходи от други източници по ред, определен със закон или акт на Министерския съвет.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Членове на семейство“ са съпрузите
и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са
встъпили в брак.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Образците от документи, предвидени по
наредбата, се утвърждават от изпълнителния
директор на агенцията.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 226а, ал. 2, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и
3 във връзка с чл. 298а от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Н-16
от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.;
изм., бр. 28 и 38 от 2010 г. и бр. 15 от 2011 г.).
§ 5. Организацията на дейността на държавните детски градини към Министерството на
отбраната се регламентира с акт на изпълнителния директор на агенцията.
§ 6. Указания по прилагането на наредбата
дава изпълнителният директор на агенцията.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
3911
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за правилата за инспекция
на перона на въздухоплавателни средства от
трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България
(обн., ДВ, бр. 100 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
96 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Ежегодно до 31 март ГД „ГВА“ изготвя
и изпраща до Европейската комисия обобщена
информация относно оперативните мерки, предприети през предходната година за прилагане
на изискванията на чл. 3 – 5 на Директива
2004/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети
страни, които използват летища на Общността
(ОВ, № L 143, стр. 76 от 30.4.2004 г.).“
§ 2. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Инспекторите, извършващи инспекции на перона, и служителите на ГД „ГВА“
нямат право да разпространяват информацията,
станала им известна при прилагане на тази
наредба, както и да я използват извън предназначението є.“
§ 3. Чл. 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ извършва
инспекция на перона на ВС от трета страна,
за което има съмнение, че не съответства на
международните стандарти за безопасност и
което каца на гражданско летище за обществено ползване на територията на Република
България, обслужващо международни превози.
(2) При извършване на преценка дали по
отношение на ВС има съмнение за несъответствие с международните стандарти се обръща
особено внимание на ВС, за което:
1. е получена информация за лошото техническо поддържане или видимите повреди
и/или дефекти;
2. е докладвано, че извършва необичайни
маневри след навлизане във въздушното пространство на държава – членка на Европейския
съюз;
3. при предишна инспекция на перона са
установени недостатъци, които предизвикват
сериозни опасения за несъответствие на ВС
с международните стандарти за безопасност
и за които ГД „ГВА“ има опасения, че не са
отстранени;
4. съществуват доказателства, че отговорната въздухоплавателна власт на държавата на
регистрация на ВС не осъществява подходящ
контрол за безопасност;
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5. информацията, събрана по чл. 3, буди
опасения относно оператора или когато пред
ходна инспекция на перона на ВС на същия
оператор е показала наличие на недостатъци.“
§ 4. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Всички инспекции на перона,
провеждани на територията на Република
България, се извършват от инспектори, които
притежават необходимата квалификация.
(2) Квалификация по ал. 1 се придобива при
условие, че лицето:
1. притежава необходимото образование или
практически познания по експлоатация на ВС,
правоспособност на персонала, летателна годност и/или превоз по въздуха на опасни товари
в съответствие с проверяваната от него област;
2. успешно да е преминало обучение по
програмата SAFA.
(3) Обучението по ал. 2, т. 2 включва:
1. теоретическо обучение, проведено от
организация за обучение по програмата SAFA;
2. практическо обучение, проведено от
организация за обучение по програмата SAFA
или от старши инспектор, определен от държава – членка на Европейския съюз, и работещ
независимо от организациите за обучение по
програмата SAFA;
3. обучение в процеса на работа, проведено
от старши инспектор, определен от държава – членка на Европейския съюз.
(4) Инспекторите, притежаващи необходимата квалификация по програмата SAFA, се
определят със заповед на главния директор на
ГД „ГВА“ или упълномощено от него длъжностно лице.
(5) За придобиване на квалификация за извършване на проверка по всичките елементи
от контролната карта към доклада за инспек-
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ция на ВС на перона инспекторите трябва да
притежават квалификация в областта на летателната годност, на летателната експлоатация
и правоспособността на авиационния персонал.
(6) Инспекторите по програмата SAFA поддържат квалификацията си чрез:
1. периодично теоретическо обучение – на
всеки 36 месеца;
2. извършване на 12 или повече инспекции
по програмата SAFA за период 12 месеца след
последното проведено теоретично обучение,
освен ако инспекторът не притежава квалификация в областите „летателна експлоатация“ или
„летателна годност на ВС“ и редовно участва
в проверки на ВС на авиационни оператори.“
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Инспекциите на ВС на перона
се извършват по посочените в контролната
карта 54 пункта. Контролната карта е част от
доклада по приложение № 2.
(2) Инспекторите определят дали инспекцията ще обхване всички или част от пунктовете
по приложение № 2 в зависимост от времето
за престой на земята на ВС.
(3) В случаи на невъзможност за извършване на проверка по всички 54 пункта поради
ограничение във времето или по други причини
инспекторите проверяват приоритетно онези
пунктове, които са предизвикали съмнение
за несъответствие със стандартите или онези,
които са непосредствено свързани с безопасността на полетите.“
§ 6. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба
думите „или въздухоплавателна администрация
на държава – членка на ЕС“ се заличават.
Министър: Ал. Цветков
3844
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-16
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Къща на децата“ – София, изменям Заповед № РД-14-135 от 25.08.2010 г. (ДВ,
бр. 72 от 2010 г.), както следва:
Думите: „ФИТА БГ“ – ЕООД, София, представлявано от Десислава Иванова Стоева, ЕИК
175100250, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Христо Смирненски 30, ет. 4, ап. 14“ се заменят със: „Ново образование“ – ЕООД, София, представлявано от
Десислава Иванова Стоева, ЕИК 201409692, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Българска легия 17.
3859

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
да открие училището, и протокол на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2 от
04.01.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за закриване на частни детски градини и училища закривам Частно средно
общообразователно училище „Блез Паскал“ с
профили: „Чуж доезиков“ и „Природоматематически“ – София, открито със Заповед № РД14-119 от 12.07.2004 г. (ДВ, бр. 66 от 2004 г.) на
министъра на образованието и науката от Иван
Колев Бозев.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
3860

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-18
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-16 от 05.04.2002 г. (ДВ,

бр. 40 от 2002 г.), изм. със Заповед № РД-14-103 от
18.06.2003 г. (ДВ, бр. 62 от 2003 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-43 от 28.05.2004 г. (ДВ, бр. 51 от 2004 г.),
изм. със Заповед № РД-14-08 от 11.02.2008 г. (ДВ,
бр. 26 от 2008 г.), изм. със Заповед № РД-14-148
от 15.05.2008 г. (ДВ, бр. 52 от 2008 г.), изм. със
Заповед № РД-14-80 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56
от 2010 г.), както следва:
Думите: „ФАК“ – ЕООД, съдебна регистрация,
решение № 10855 от 12.ХІ.1998 г. по ф.д. № 4769
на Пловдивския окръжен съд, идентификационен
код по БУЛСТАТ № 825373342 Ю, със седалище
Пловдив, представлявано от Фанка Истаткова“
се заменят със: „Фанка Александрова Истаткова,
ЕГН 6210074396“.
3861

Министър: С. Игнатов

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-40
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона
за защита на растенията във връзка с Директива
2011/6/ЕС на Комисията от 20 януари 2011 г. за
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета
с цел включване на бупрофезин като активно
вещество (ОВL, бр. 18 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна
защита, с цел предлагане на пазара и употреба
в Република България, утвърден със Заповед
№ РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.;
попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен със: Заповед
№ РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.);
Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от
2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12
от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от
2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17
от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г.
(ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от
2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3
от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от
2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47
от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ,
бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от
2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42
от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
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№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо име,
идентификационни номера

Чистота

Дата на
влизане в
сила

(Z)-2-терт-бу- ≥985 g/kg
тилимино-3изопропил-5CAS №: 953030- фенил-1,3,584-7
тиадиазинан4-едно
CIPAC №: 681

01.02. 2011

325.
Бупрофезин

IUPAC име

Дата на
изтичане
на срока на
включване

Срок за
Срок за
прилагане приключна разповане на
редбите на пререгиснационално трацията
ниво

31.01. 2021

31.07. 2011

-

Специфични условия

ЧАСТ А
Може да се разрешава за употреба
единствено като инсектицид и акарицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в
приложение VI следва да бъдат взети
предвид заключенията на доклада за
преглед на бупрофезин, и по-специално
допълнения I и II към него, така както
са окончателно приети от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 ноември 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
а) безопасността на операторите и работниците, като гарантират, че условията
на употреба налагат, когато е целесъобразно, използването на подходяща
лична предпазна екипировка;
б) експозицията на потребителите чрез
храната на метаболити на бупрофезин
(анилин), съдържащи се в преработени
храни;
в) прилагането на подходящ период
на изчакване за ротационни култури,
отглеждани в парници;
г) риска за водните организми и да
гарантират, че условията на употреба
налагат, когато е целесъобразно, вземането на подходящи мерки за намаляване
на риска.
Засегнатите държави членки изискват
предоставянето на потвърждаваща
информация по отношение на коефициентите на преработка и преобразуване
за оценка на риска за потребителите.
Засегнатите държави членки гарантират,
че заявителят ще предостави тази потвърждаваща информация на Комисията
до 31 януари 2013 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3845

Изпълнителен директор: Й. Войнов

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

ЗАПОВЕД № РД-11-41
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/1/ЕС на Комисията от 3 януари 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на 6-бензиладенин като активно вещество (ОВL, бр. 1 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

322.
N6 -бензи- ≥973 g/kg
6-бензиладенин ладенин
CAS №: 121439-7
CIPAC №: 829

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

Дата на
изтичане
на срока
на включване

Срок за
прилагане на
разпоредбите
на национално ниво

01.06.2011

31.05.2021

01.12.2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията
31.05.2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като регулатор на растежа.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва
да се отчитат заключенията на доклада от прегледа за 6-бензиладенин, и
по-специално допълнения I и II към
него, така, както са финализирани от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 23
ноември 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на защитата на водните организми. Следва да се прилагат мерки за
намаляване на риска, като въвеждане на
буферни зони, когато е целесъобразно.

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3846
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ЗАПОВЕД № РД-11-42
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/92/ЕС на Комисията от 21 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
цел включване на бромуконазол като активно вещество (ОВL, бр. 338 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09400 oт 2007 г. ( ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61
от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г.
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC име

Чистота

Дата на
влизане в
сила

Дата на
изтичане
на срока
на включване

Срок за
прилагане
на разпоредбите
на нацио
нално
ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

1

2

3

4

5

6

7

8

30.06.2011

-

323.
1-[ (2RS, 4RS:2RS, ≥960 g/kg
Бромуконазол 4SR)-4- бромо-2( 2 , 4 - д и х л о р о 
CAS
№ : фенил) тетра
116255-48-2
хидрофурфурил]1H-1,2,4-триазол
CIPAC №: 680

01.02.2011

31.01.2021

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи на приложение VI следва да
се вземат предвид заключенията в
доклада за преглед на бромуконазол,
и по-специално допълнения I и II
към него, така както е окончателно
формулиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето
на животните на 23 ноември 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасността на оператора, като
гарантират, че условията на употреба
предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка,
когато е целесъобразно;
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8
– защитата на водните организми.
В условията за получаване на разрешение трябва да бъдат включени,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска, като например
създаване на адекватни буферни зони.
Съответните държави членки гарантират, че нотификаторът представя
на Комисията:
– допълнителна информация относно
остатъците от триазолни метаболитни деривати в първични култури,
ротационни култури и продукти с
животински произход;
– информация, необходима за по-нататъшната оценка на дългосрочните
рискове за тревопасните бозайници.
Те гарантират, че нотификаторът,
по чието искане бромуконазол е
включен в настоящото приложение,
предоставя на Комисията такава
информация най-късно до 31 януари 2013 г.
Заинтересованите държави членки
гарантират, че заявителят представя
пред Комисията допълнителна информация относно потенциалната
способност на бромуконазол да нарушава функциите на ендокринната
система до две години след приемането на указанията на ОИСР за
изпитвания относно нарушаването на
функциите на ендокринната система
или, като друг вариант, на съгласувани
на нивото на Общността указания за
изпитвания.

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3847

Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-43
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/91/ЕС на Комисията от 10 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
цел включване на метосулам като активно вещество (ОВL, бр. 327 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515
от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22
от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47
от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г.
(ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г.
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(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ,
бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо
име, идентификационниномера

317.
Метосулам

IUPAC
име

Чистота

Дата на влиДата на
зане в сила
изтичане
срока на
на срока на
включване
включване

2',6'-дихло- ≥980 g/kg 01.05.2011
ро-5,7- диметокси-3'CAS
№: м е т и л
139528- 85-1 [1,2,4]триазоло [1,5CIPAC №: 707 а]пиримидин-2-сулфонанилид

30.04.2021

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво
01.11.2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията
30.04.2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада от
прегледа за метосулам, и по-специално допълнения I и II към него, така,
както са окончателно формулирани от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 28
октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се прилага
в области, уязвими по отношение на
почвите и/или климатичните условия;
– риска за водните организми;
– риска за неприцелните растения извън
обработваната площ.
Когато е целесъобразно, условията за
употреба включват мерки за намаляване на риска.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят предоставя на
Комисията до 30 октомври 2011 г.
допълнителна информация за спецификацията на произвежданото активно
вещество.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят предоставя на Комисията до 30 април 2013 г. потвърдителна
информация по отношение на:
– евентуалната зависимост на поглъщането в почвата на метаболитите
М01 и М02 от рН, на просмукването в
подпочвените води и на експозицията на
повърхностните води на тези вещества,
– потенциалната генотоксичност на
един определен примес.

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3848

Изпълнителен директор: Й. Войнов

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

ЗАПОВЕД № РД-11-44
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/90/ЕС на Комисията от 7 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
цел включване на пиридабен като активно вещество (ОВL, бр. 322 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г.
(ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт
2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC име

Чистота

1

2

3

318.
Пиридабен

2 - т е р т - б у - >980 g/kg
тил-5- (4терт- бутилCAS №: 96489- б е н з и л т и о )
71-3
-4-хлоропиридидазин-3
CIPAC №: 583 (2Н)-он

Дата на
влизане в
сила срока
на включване
4
01.05.2011

Дата на
изтичане
на срока
на включване
5
30.04.2021

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво
6
01.11.2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

7
30.04.2015

8
ЧАСТ A
Може да се разреши само употребата
му като акарицид и инсектицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, се вземат
предвид заключенията на доклада за
преглед на пиридабен, и по-специално
допълнения I и II към него, така както
са окончателно приети от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на животните на 28 октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасността на оператора, като
гарантират, че условията на употреба
предписват използването на подходяща
лична предпазна екипировка, когато
това е уместно,

БРОЙ 28
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

С Т Р. 4 9
7

8
– риска за водните организми и бозайници,
– риска за неприцелни членестоноги,
включително пчели.
Условията за издаване на разрешително
следва да включват мерки за намаляване на риска и следва да се започнат
програми за мониторинг, чрез които
по целесъобразност да бъде проверена
действителната експозиция на пчелите
на пиридабен в районите, които те
активно използват за паша или които
се използват от пчеларите.
Съответните държави членки изискват
да се подаде информация, с която да
се потвърди следното:
– рисковете от излагането на метаболитите W-1 и B-3, получени при фотолиза
във водна среда,
– потенциалният дългосрочен риск за
бозайниците,
– оценката на липоразтворимите остатъци.
Те следва да гарантират, че заявителят
предоставя тази потвърдителна информация на Комисията до 30 април 2013 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопаснот на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов

3849
ЗАПОВЕД № РД-11-45
от 14 март 2011 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/89/ЕС на Комисията от 6 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
оглед включване на квинмерак като активно вещество (ОВL, бр. 320 от 2010 г., попр., ОВL, бр. 322
от 2010 г.), нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г.
(ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт
2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
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№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC име

316.
7-хлоро-3-меКвинмерак тилхинолин-8карбоксилова
C A S № : киселина
90717-03-6
CIPAC №:
563

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

≥980 g/kg 01.05.2011

Дата на изСрок за
тичане на
прилагане
срока на
на разповключване редбите на
национално ниво
30.04.2021

01.11.2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията
30.04.2015

Специфични условия

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи
на приложение VI се вземат предвид
заключенията в доклада за преглед на
квинмерак, и по-специално допълнения I
и II към него, така както е окончателно
формулиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 28 октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се прилага
в области, уязвими по отношение на
почвите и/или климатичните условия;
– експозицията на потребителите чрез
храната на остатъци от квинмерак (и
неговите метаболити) в редуващи се
ротационни култури;
– риска за водните организми и риска
в дългосрочен план за земните червеи.
Когато е целесъобразно, условията за
употреба включват мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки изискват
да се подаде информация относно
следното:
– вероятността метаболизмът на растенията да доведе до отваряне на
хинолиновия пръстен;
– остатъците в ротационните култури и
риска в дългосрочен план за земните
червеи, породен от метаболита BH 518-5.
Държавите членки се уверяват, че
заявителят е подал на Комисията тази
потвърждаваща информация и данни
до 30 април 2013 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3850
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ЗАПОВЕД № РД-11-46
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/77/ЕС на Комисията от 10 ноември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по
отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на някои активни вещества (ОВL,
бр. 293 от 2010 г.), нареждам:
1. Изменям списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
„
Общо име,
идентификационни номера

IUPAC име

Чистота

1

2

3

7.
Метил2- (4-ме- 960 g/kg
Метсулфурон- токси-6-метилметил
1,3,5,-триазин2-илкарбамоCAS №: 74223- и л с у л ф а м о и л )
64-6
бензоат
ЕИО №: 441

Дата на
Дата на
Срок за
влизане
изтичане
прилагане
в сила на на срока на на разпосрока на
включване редбите на
включване
национално ниво
4
01.07.2001

5
31.12.2015

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
При вземане на решение съгласно единните принципи държавите членки трябва
да обърнат специално внимание на:
– опазването на подпочвените води;
– въздействието върху водните организми и да гарантират, че условията
за разрешение включват, когато това
е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 16 юни 2000 г.

С Т Р.

52
1

9.
Триасулфурон
CAS №
82097-50-5

ДЪРЖАВЕН
2

3

1-[2- (2-хлорое- 940 g/kg
токси)фенилсулфонил]-3- (4-метокси-6- метил1,3,5-триазин-2ил)урея

4
01.08.2001

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
При вземане на решение съгласно единните принципи държавите членки трябва
да обърнат специално внимание на:

CIPAC №
480

– опазването на подпочвените води;
– въздействието върху водните организми и да гарантират, че условията
за разрешение включват, когато това
е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 13 юли 2000 г.

10.
Есфенвалерат
CAS №
66230-04-4

(S) -α-Циано-3- 830 g/kg
феноксиб ензил(S) -2- (4-хлорофенил) -3- метил-бутират

01.08.2001

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като инсектицид.
При вземане на решение съгласно единните принципи държавите членки трябва
да обърнат специално внимание на:

CIPAC №
481

– потенциалното въздействие върху
водните организми и нецелевите членес
тоноги и да гарантират, че условията
за разрешение включват, когато това
е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 13 юли 2000 г.

11.
Бентазон
CAS №
25057-89-0

3 - и з о п р о п и л - 960 g/kg
(1Н) -2,1,3-бензо-тиадиазин-4(3Н) -он-2,2-диоксид

01.08.2001

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
При вземането на решение съгласно
единните принципи държавите членки
трябва да обърнат специално внимание
на опазването на подпочвените води.

CIPAC №
366

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 13 юли 2000 г.
12.
смес в съотно- 810 g/kg
Ламбда-циха- шение 1:1 от:
лотрин
(S) -α-циано-3феноксибензил
CAS № 91465- ( Z ) – ( 1 R , 3 R )
08-6
-3- (2-хлоро3,3,3-трифлуоро
CIPAC
пропенил)
№ 463
-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат
и
(R) -α-циано-3феноксибензил
(Z) – (1S,3S) -3(2-хлоро-3,3,3трифлуоропропенил) -2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

01.01.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като инсектицид.
При вземане на решение съгласно единните принципи държавите членки трябва
да обърнат специално внимание на:
– безопасността на работещите с препарата;
– потенциалното въздействие върху
водните организми и нецелевите членестоноги, включително пчелите, и да
гарантират, че условията за разрешение
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска;
– остатъчните количества в хранителните продукти и особено техните остри
въздействия.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 19 октомври 2000 г.

БРОЙ 28
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

13.
Фенхексамид

N- (2,3-дихлоро- ≥950 g/kg 01.06.2001
4-хидроксифенил) -1-метилCAS № 126833- ц и к л о х е к с а н 17-8
карбоксамид

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
При вземане на решение съгласно
единните принципи държавите членки
трябва да обърнат специално внимание
на потенциалното въздействие върху водните организми и трябва да гарантират,
че условията за разрешение включват,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска.

CIPAC № 603

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 19 октомври 2000 г.
14. Амитрол
CAS № 61-82-5

H - [ 1 , 2 , 4 ] - т р и - 900 g/kg
азол-3-иламин

01.01.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, ще бъдат
взети под внимание заключенията от
доклада за преглед относно амитрол,
и по-специално допълнения I и II към
него, така, както е завършен от Постоянния фитосанитарен комитет на
12 декември 2000 г. При тази цялостна
оценка държавите членки следва да
обърнат специално внимание на:

CIPAC № 90

– защитата на работещите с препарата;
– опазването на подпочвените води в
уязвимите райони, по-специално по
отношение на неземеделски употреби;
– опазването на полезните членестоноги;
– защитата и опазването на птиците
и дивите бозайници. Употребата на
амитрол по време на размножителния
период се разрешава само когато съот
ветната оценка на риска е доказала, че
не е налице неприемливо въздействие
и когато условията за разрешение
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска.
9 , 1 0 - д и х и д р о - 950 g/kg
8a,10a-диазониафенантрен йон
CAS № 2764- (дибромид)
72-9
(йон), 85-00-7
(дибромид)
15.
Дикват

CIPAC № 55

01.01.2002

31.12.2015

-

-

Въз основа на наличната информация
може да бъде разрешена единствено
употребата като земен хербицид и изсушаващо средство (десикант). Не може
да се разрешава употреба за борба с
водни плевели.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, ще бъдат
взети под внимание заключенията от
доклада за преглед относно дикват, и поспециално допълнения I и II към него,
така, както е завършен от Постоянния
фитосанитарен комитет на 12 декември 2000 г. При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на:
– потенциалното въздействие върху
водните организми и да гарантират, че
условията за разрешение включват,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска;
– безопасността на работещите с препарата при непрофесионална употреба и
да гарантират, че условията за разрешение включват, когато това е целесъ
образно, мерки за намаляване на риска.

С Т Р.

54
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

16.
Пиридат

6 - х л о р о - 3 - ф е - 900 g/kg
нилпиридазин4-ил S-октил
CAS № 55512- тиокарбонат
33.9

4
01.01.2002

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, ще бъдат
взети под внимание заключенията от
доклада за преглед относно пиридат, и
по-специално допълнения I и II към
него, така, както е завършен от Постоянния фитосанитарен комитет на
12 декември 2000 г. При тази цялостна
оценка държавите членки трябва да
обърнат специално внимание на:

CIPAC № 447

– опазването на подпочвените води;
– потенциалното въздействие върху
водните организми и да гарантират, че
условията за разрешение включват,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска.
17.
Тиабендазол
CAS
79-8

№ 148-

2 - т и а з о л - 4 - и л - 985 g/kg
1H-бензимидазол

01.01.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид. Не се разрешава приложение за пръскане на
листа на растения.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, ще бъдат
взети под внимание заключенията от
доклада за преглед относно тиабендазол, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния фитосанитарен комитет на
12 декември 2000 г. При тази цялостна
оценка държавите членки трябва да
обърнат специално внимание на:

CIPAC № 323

– опазването на водните организми и на
организмите в наносите и да гарантират,
че условията за разрешение включват,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска.
Следва да се прилагат подходящи
мерки за намаляване на риска (например очистване с инфузорна пръст или
активен въглен), за предпазване на повърхностните води от неприемливи нива
на замърсяване на отпадъчните води.
18.
Не се прилага
Paecilomyces
fumoso-roseus
разновидност
Apopka 97, PFR
97 или CG 170,
ATCC20874

Липсата 01.07.2001
на вторични
м е т а болити
трябва да
б ъ д е
проверена във
в с я к а
фермента-ционна среда
с HPLC
техника.

19.
DPX KE 459
(флупир-сулфурон-метил)

2 - ( 4 , 6 - д и м е - 903 g/kg
токсипиримидин-2- илкарбамоилсулфамоил)
-6- трифлуромеCAS № 144740- тилникотинатна
54-5
мононатриева
сол
CIPAC № 577

01.07.2001

20.
бензо[1,2,3]тиа- 970 g/kg
Ацибензолар- диазол-7-тиокарS-метил
боксилова киселина-S-метилов
CAS № 135158- естер
54-2

01.11.2001

CIPAC № 597

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като инсектицид.
Всяка ферментационна среда следва
да бъде проверена с HPLC техника, за
да е сигурно, че липсват каквито и да
било вторични метаболити.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 27 април 2001 г.

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
При вземането на решение съгласно
единните принципи държавите членки
трябва да обърнат специално внимание
на опазването на подпочвените води.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 27 април 2001 г.

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като растителен активатор.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 29 юни 2001 г.

БРОЙ 28
1
21.
Цикланилид

ДЪРЖАВЕН
2
Няма данни

3

4

960 g/kg

01.11.2001

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като регулатор на растежа
на растенията.

CAS № 11313677-9

Максимално допустимото съдържание
на примес от 2,4-дихлороанилин (2,4ДХА) в произведеното активно вещество
следва да е 1 g/kg.

CIPAC № 586

Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 29 юни 2001 г.
22.
Железен фосфат 990 g/kg
Железен фосфат

01.11.2001

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като молускицид.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 29 юни 2001 г.

CAS № 1004586-0
CIPAC № 629
23.
Пиметрозин

(Е) -6-метил-4-[ 950 g/kg
(пиридин-3илметилен)
CAS № 123312- амино]-4,5-ди 89-0
хидро-2H[1,2,4]триазин-3 он
CIPAC № 593

01.11.2001

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като инсектицид.
При вземането на решение съгласно
единните принципи държавите членки
трябва да обърнат специално внимание
на опазването на водните организми.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 29 юни 2001 г.

Е т и л 2 - х л о - 956 g/kg
24.
Пирафлуфен- ро-5- (4-хлоро5-дифлуоромеетил
токси-1-метилCAS № 129630- п и р а з о л - 3 - и л )
-4-флуорофенок19-9
сиацетат
CIPAC № 605

01.11.2001

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
При вземането на решение съгласно
единните принципи държавите членки
трябва да обърнат специално внимание
на опазването на водораслите и водните
растения и да прилагат, когато това е
целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.
Дата, на която Постоянният фитосанитарен комитет завърши доклада за
преглед: 29 юни 2001 г.

25.
Глифозат

N- (фосфономе- 950 g/kg
тил) -глицин

01.07.2002

31.12.2015

-

-

CAS № 107183-6

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, ще бъдат
взети под внимание заключенията от
доклада за преглед относно глифозат,
и по-специално допълнения I и II към
него, така, както е завършен от Постоянния фитосанитарен комитет на 29
юни 2001 г. При тази цялостна оценка
държавите членки следва да обърнат
специално внимание на:

CIPAC № 284

– опазването на подпочвените води в
уязвимите райони, по-специално по
отношение на неземеделски употреби.
26.
Метил 3- (4-ме- 960 g/kg
Ти ф е н с у л ф у - токси-6-метилрон-метил
1,3,5-триазин2-илкарбамоCAS № 79277- ил-сулфамоил)
27-3
тиофен-2-карбоксилат
CIPAC № 452

01.07.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагане на единните принципи,
предвидени в приложение VI, ще бъдат
взети под внимание заключенията от
доклада за преглед относно тифенсулфурон-метил, и по-специално допълнения
I и II към него, така, както е завършен
от Постоянния фитосанитарен комитет
на 29 юни 2001 г. При тази цялостна
оценка държавите членки следва да
обърнат специално внимание на:
– опазването на подпочвените води;
– въздействието върху водните растения и да гарантират, че условията за
разрешение включват, когато това е
целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.

С Т Р.

56
1

27.
2,4-D
CAS № 94-75-7

ДЪРЖАВЕН
2

3

(2,4-дихлорофе- 960 g/kg
нокси) оцетна
киселина

4
01.10.2002

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва
да бъдат взети под внимание заключенията от доклада за преглед относно
2,4-Д, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния фитосанитарен комитет на
2 октомври 2001 г. При тази цялостна
оценка държавите членки следва да
обърнат специално внимание на:

CIPAC № 1

– опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се използва в
уязвими поради техните почвени и/или
климатични условия райони;
– абсорбцията му от кожата;
– опазването на необхванатите от оценката членестоноги и гарантират, че
условията за разрешение включват,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска.
28.
Изопротурон
CAS № 3412359-6

3- (4-изопропил- 970 g/kg
фенил) -l,l-диметилурея

01.01.2003

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно изопротурон, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния фитосанитарен комитет на
7 декември 2001 г. При тази цялостна
оценка държавите членки следва да
обърнат специално внимание на:
– опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се използва в
уязвими поради техните почвени и/или
климатични условия райони или когато
то се използва в по-големи дози от тези,
описани в доклада за преглед, и да
прилагат, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска;

CIPAC № 336

– опазването на водните организми
и да гарантират, че условията за разрешение включват, когато това е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.
{2-Метил-1-[1- 950 g/kg 01.07.2002
30.
Ипроваликарб (4-метилфенил) (временетил-карбонил] на специ
CAS № 140923- пропил}– карба- ф и к а 
17-7
мик киселинен ция)
изопропилестер
CIPAC № 620

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно ипроваликарб, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 26
февруари 2002 г. При тази цялостна
оценка:
– спецификациите на произведения за
търговски цели технически материал
трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични данни.
Лабораторният материал, използван в
досието за токсичност, следва да бъде
сравнен и проверен спрямо тази спецификация на техническия материал;
– държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на защитата на
работещите с препарата.

БРОЙ 28
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

31.
Просулфурон

1- (4-метокси-6- 950 g/kg
метил-1,3,5-триазин-2-ил) -3-[2CAS № 94125- ( 3 , 3 , 3 - т р и ф л у 34-5
оропропил)фенил-сулфонил]
CIPAC № 579 урея

4
01.07.2002

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагане на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно просулфурон, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 26
февруари 2002 г. При тази цялостна
оценка държавите членки:
– трябва внимателно да преценят риска
за водните растения, ако активното
вещество се прилага в близост до повърхностни води. Когато това е целесъ
образно, следва да се прилагат мерки
за намаляване на риска;
– трябва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се прилага
в уязвими поради техните почвени и/
или климатични условия райони. Когато това е целесъобразно, следва да се
прилагат мерки за намаляване на риска.

32.
1- (4,6-диметок- 980 g/kg
С у л ф о с у л ф у - сипиримидин-2рон
ил) -3-[2-етансулфонил-имиCAS № 141776- дазо[1,2- a]пири32-1
дин) сулфонил]
урея
CIPAC № 601

01.07.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагане на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно сулфосулфурон, и по-специално допълнения
I и II към него, така, както е завършен
от Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 26
февруари 2002 г. При тази цялостна
оценка държавите членки трябва да
обърнат специално внимание на:
– опазването на водните растения и водораслите. Когато това е целесъобразно,
следва да се прилагат мерки за намаляване на риска;
– опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се прилага в
уязвими поради техните почвени и/или
климатични условия райони.

(Z) -етил 2-хло- 940 g/kg
ро-3-[2-хлоро-5циклохекс-1-енCAS № 142891- 1 , 2 - д и к а р б о к 20-1
симидо)фенил]
акрилат
CIPAC № 598
33.
Цинидон-етил

01.10.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно цинидонетил, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 19
април 2002 г. При тази цялостна оценка
държавите членки следва да обърнат
специално внимание на:
– риска от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество
се прилага в райони с уязвими почви
(например почви с неутрални или високи
стойности на рН) и/или климатични
условия;
– опазването на водните организми.
Условията за разрешение трябва да
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска.

С Т Р.

58
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

34.
Бутил- (R) -2-[4 950 g/kg
Ц и х а л о ф о п (4-циано-2-флуобутил
рофенокси) фенокси]пропиоCAS № 122008- нат
8 5 - 9 C I PA C
№ 596

4
01.10.2002

5
31.12.2015

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно цихалофоп бутил, и по-специално допълнения
I и II към него, така, както е завършен
от Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 19
април 2002 г. При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да преценят
внимателно:
– потенциалното въздействие на въздушните приложения върху нецелеви
организми и по-специално върху водните видове. Условията за разрешение
трябва да включват, когато това е
целесъобразно, ограничения или мерки
за намаляване на риска;
– потенциалното въздействие на земните приложения върху водните организми, обитаващи оризовите полета.
Условията за разрешение трябва да
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска.

35.
Фамоксадон

3 - а н и л и н о - 5 - 960 g/kg
метил-5- (4-феноксифенил)
CAS № 131807- - 1 , 3 - о к с а з о л и 57-3
дин-2,4-дион

01.10.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно фамоксадон, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 19
април 2002 г. При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на:

CIPAC № 594

– потенциалните хронични рискове на
изходното вещество или на метаболитите за земните червеи;
– опазването на водните организми и да
гарантират, че условията за разрешение
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска;
– защитата на работещите с препарата.
2′, 6′, 8-Трифлу- 970 g/kg
оро-5-метокси[1,2,4]-триазоло
CAS № 145701- [1,5-c] пиримидин-2-сулфона23-1
нилид
CIPAC № 616
36.
Флорасулам

01.10.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно флорасулам, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 19
април 2002 г. При тази цялостна оценка
държавите членки следва да обърнат
специално внимание на:
– потенциалния риск от заразяване на
подпочвените води в случаите, в които
препаратът се прилага в уязвими поради
техните почвени и/или климатични
условия райони. Условията за разрешение трябва да включват, когато това
е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.

БРОЙ 28
1
37.
Металаксил-M
CAS № 7063017-0
CIPAC № 580

ДЪРЖАВЕН
2

3

Метил (R) -2-{[ 910 g/kg
(2,6-диметилфенил)метоксиацетил] амино}
пропионат

4

5

01.10.2002

31.12.2015

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

6

7

8

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно металаксил-М, и по-специално допълнения I и
II към него, така, както е завършен от
Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните на 19
април 2002 г. При тази цялостна оценка:
– следва да се обърне специално внимание на риска от замърсяване на подпоч
вените води от активното вещество или
от неговите разпадни продукти CGA
62826 и CGA 108906, когато активното
вещество се прилага в уязвими поради
техните почвени и/или климатични
условия райони. Когато това е целесъобразно, следва да бъдат приети мерки
за намаляване на риска.

4 ′ - Ф л у о - 970 g/kg
ро-6- [ (α,α,αтрифлуоро-мCAS № 137641- т о л и л ) о к с и ]
05-5
пиколинанилид
38.
Пиколинафен

01.10.2002

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно пиколинафен, и по-специално допълнения I
и II към него, така, както е завършен
от Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 19
април 2002 г. При тази цялостна оценка
държавите членки следва да обърнат
специално внимание на:

CIPAC № 639

– опазването на водните организми.
Условията за разрешение следва да
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска.
39.
N-(7-флуоро-3,4- 960 g/kg
Флумиоксазин дихидро-3-оксо4-проп-2-инилCAS № 103361- 2H-1,4-бензокса09-7
зин-6-ил)циклохекс-1-ен-1,2-диCIPAC № 578 карбоксимид

01.01.2003

31.12.2015

-

-

Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
бъдат взети под внимание заключенията
от доклада за преглед относно флумиоксазин, и по-специално допълнения I
и II към него, така, както е завършен
от Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 28
юни 2002 г. При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да преценят
внимателно:
– риска за водните растения и водораслите. Условията за разрешение трябва да
включват, когато това е целесъобразно,
мерки за намаляване на риска.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3851
ЗАПОВЕД № РД-11-47
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/83/
ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на напропамид като активно вещество (обн., ОВL, бр. 315 от 2010 г.) нареждам:

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни
номера

1
315.
Напропамид
CAS
№ 15299-99-7

IUPAC име

Чистота

Дата на
влизане в
сила

2

3

4

(RS)-N,N-ди ≥930 g/kg 01.01.2011
е т и л - 2 - ( 1 - (Рацемичн а ф т и л о к с и ) на смес)
пропионамид
Съответни
примеси:
Толуол: не
повече от
1,4 g/kg

Дата на
изтичане
на срока
на включване
5
31.12. 2020

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
приключване на
пререгист
рацията

6
30.06. 2011

Специфични условия

7
-

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
ЧАСТ Б
За да бъдат спазени единните принципи, предвидени в приложение VI,
следва да се вземат предвид изводите
от доклада за преглед на напропамид,
и по-специално допълнения I и II
към него, в окончателната версия,
изготвена от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето
на животните на 28 октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасността на оператора: указанията за употреба трябва да предвиждат използване на подходяща
лична предпазна екипировка при
необходимост;
– защитата на водните организми:
в условията за получаване на разрешения трябва да бъдат включени,
когато това е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска, като например
създаване на адекватни буферни зони;
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– безопасността на потребителите
по отношение на концентрацията в
подпочвените води на метаболита 2(1-нафтилокси)пропионова киселина,
наричан по-долу „NOPA“.
Съответните държави членки гарантират, че заявителят предоставя на
Комисията не по-късно от 31 декември
2012 г. информация, потвърждаваща
оценката на експозицията на повърхностните води по отношение на
метаболитите, продукт на фотолиза,
и метаболита NOPA, и информация
по отношение на оценката на риска
за водните растения.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3852
ЗАПОВЕД № РД-11-48
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/86/
ЕС на Комисията от 2 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед
включване на халоксифоп-Р като активно вещество (обн., ОВL, бр. 317 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:

С Т Р.
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Общо име,
идентификационни номера

IUPAC име

1

2

Киселина:
(R)-2-[4(3- хлоро-5CAS №: Кисели- т р и ф л у о р о метил- 2 пина: 95977-29-0
ридилокси)
Естер: 72619- ф е н о к с и ] пропионова
32-0
киселина
CIPAC №: Киселина: 526
Естер: Метил (R)-2Естер: 526.201 {4- [3-хлоро5-трифлуорометил)-2- пиридилокси]
фенокси}пропионат
314.
Халоксифоп-Р

Чистота

Дата на
влизане в
сила

Дата на
изтичане
на срока
на включване

ВЕСТНИК
Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво

3

4

5

6

≥940 g/kg

01.01. 2011

31.12. 2020

30.06. 2011

(Халоксифоп-P- метил естер)
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ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
ЧАСТ Б
За да бъдат спазени единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се вземат предвид изводите от доклада
за преглед за халоксифоп-Р, и по-специално допълнения I и II към него,
в окончателната версия, изготвена от
Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните на 28
октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасността за оператора: указанията за употреба трябва да предвиждат
използване на подходяща лична предпазна екипировка;
– защитата на водните организми: в
условията за получаване на разрешения
трябва да бъдат включени, когато това
е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска, като например създаване на
адекватни буферни зони;
– безопасността на потребителите по
отношение на концентрацията на метаболитите DE-535 пиридинол и DE-535
пиридинон в подпочвените води.
Съответните държави членки гарантират, че заявителят представя на Комисията най-късно до 31 декември 2012 г.
информация, потвърждаваща оценката
на експозицията на подпочвените води
по отношение на активното вещество и
неговите почвени метаболити DE-535
фенол, DE-535 пиридинол и DE-535
пиридинон.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3853
ЗАПОВЕД № РД-11-49
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/87/
ЕС на Комисията от 3 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на фенбуконазол като активно вещество (обн., ОВL, бр. 318 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД-09-400
от 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
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2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC име

Чистота

1

2

3

320.
(R,S) 4- (4-хлоФ е н б у к о - рофенил) -2-фе- ≥965 g/kg
назол
нил- 2- (1H1,2,4-триазол-1CAS
илметил)бути№: 114369- ронитрил
43-6
CIPAC №:
694

Дата на влизане в сила
срока на
включване

4
01.05. 2011

Дата на
изтичане
на срока
на включване

5
30.04. 2020

Срок за
прилагане
на разпоредбите
на национално
ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

6
01.11.
2011

Специфични условия

7
30.04.
2015
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ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи
на приложение VI следва да се вземат
предвид заключенията в доклада за преглед на фенбуконазол, и по-специално
допълнения I и II към него, така както
е финализиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 28 октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасността на работещите с това
вещество, като гарантират, че условията
за употреба предвиждат използването на
подходяща лична предпазна екипировка,
когато е целесъобразно,
– излагането на потребителите чрез
храна на остатъците от триазолни метаболитни деривати,
– опасността за водни организми и
бозайници.
Когато е целесъобразно, условията за
употреба включват мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки трябва
да изискат предоставянето на потвърждаващи данни относно остатъците от
триазолни метаболитни деривати в
първични култури, ротационни култури
и продукти с животински произход.
Те гарантират, че заявителят предоставя
тези изследвания на Комисията до 30
април 2013 г.
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Заинтересованите държави членки гарантират, че заявителят представя пред
Комисията допълнителна информация
относно потенциалните свойства на
фенбуконазол за нарушение на функциите на ендокринната система до две
години след приемането на указанията
на ОИСР за изпитвания относно нарушаването на функциите на ендокринната
система или, като друг вариант, на
съгласувани на нивото на Общността
указания за изпитвания.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3854
ЗАПОВЕД № РД-11-54
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/85/
ЕС на Комисията от 2 декември 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на цинковия фосфид като активно вещество (обн., ОВL, бр. 317 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.), Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
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Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

319.
Трицинков ≥800 g/kg
Цинков фосфид дифосфид

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

Дата на
изтичане
на срока
на включване

01.05. 2011

30.04. 2021

CAS
№ 1314-84-7
CIPAC № 69

ВЕСТНИК
Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво
01.11.
2011
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Срок за
приключване на
пререгистрацията
30.04.
2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да се разреши за употреба единствено като родентицид под формата
на готови за употреба примамки, поставена в кутии за примамки или на
специални места.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи
на приложение VI следва да се вземат
предвид заключенията в доклада за
преглед относно цинковия фосфид
и по-специално допълнения I и II
от него, финализиран в рамките на
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 28
октомври 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– защитата на нецелевите организми.
Трябва да се прилагат мерки за намаляване на риска, ако е необходимо,
по-специално за да се избегне разпространението на примамки, когато е била
изядена само част от тях.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
3855

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 98
от 24 февруари 2011 г.
С писмо изх. № 0103-112 от 19.09.2007 г. район
„Нови Искър“ изпраща по компетентност в ДАГ
проект за изменение на плана за регулация и
план за застрояване за УПИ IV-496, 497, V-495,
VI-495, VII-381, VIII-494, IX-346, Х-346, XI-381,
XII-494, ХIII-517 от кв. 25; УПИ 1-386, III-386 от
кв. 32. Процедурата по изменение на плана е
разрешена от главния архитект на СО с писмо
ГР-08-21-16/2007 г. от 20.05.2008 г. Проектът е
обявен по чл. 128, ал. З ЗУТ, като са постъпили 5 възражения. Проектът и възраженията са
разгледани на ОЕСУТ – протокол № ЕС-Г-104
от 07.10.2008 г., т. 22. Решение на съвета е да се
уважат възраженията и проектът да се преработи, като се разшири обхватът на разработката.
Преработеният проект в разширен обхват е внесен в ДАГ на 14.06.2010 г. и е обявен по чл. 128,
ал. 10 ЗУТ. При обявяването са получени нови
5 възражения, които са разгледани от ОЕСУТ,
протокол № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г., т. 15. Проектът е приет и след съответните корекции по
уважените възражения е взето решение да се
изпрати в СОС на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – А Д, на 15.11.2010 г., от
„Софийска вода“ – АД (ТУ-1258 от 29.03.2010 г.)

и е представена геодезическа снимка по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, заверена от „Зелена система“ при
СО (94-Е-СП-56 от 11.11.2010 г.).
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена категория № 4 (Жм) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията на ОУП на Столична община/2009 г.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД 09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столична община, чл. 129, ал. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ и решения на ОЕСУТ, протоколи № ЕС-Г104 от 07.10.2008 г.,т. 22 и ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г.,
т. 15 Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. с. Житен, кв. 18, УПИ XXI-158,
ХХІІ-170, ХХІІІ-169, XXIV-169, XXV-168, XXIX-167,
ХХХ-38, XXVI-399, XXVII-398, XXVIII-382; кв.
25, УПИ IV-496,497, V-384, VI-384, VII-392, VIII391, IX-346, Х-346, XI-383, ХII-382; кв. 32, УПИ
І-386, ІІІ-386, XV-390, улица по о.т.15а – 48а – 38
– 37б – 32а – 31а; улица по о.т.19а – 19; улица по
о.т.37а-37б за създаване на нови УПИ XXI-158,
ХХІІ-170, ХХІІІ-169, XXІV-168, XXV-167, XXVI,
XXVII-532 от кв. 18; нов кв. 25а, УПИ I-517, ІІ346,494, ІІІ-346,494, IV-346,494, V-346, 494; кв. 25,
УПИ IV-496,497, V-381,495, VI-381,495, VII-381,495,
VIII-381,495; кв. 32 УПИ І-386, ІІІ-386, нова улица по о.т.15б – 15в – 15г – 15д – 14б – 31б; нова
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улица по о.т.14а – 14б по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и защриховки с корекциите
във виолетов цвят, съгласно приложения проект.
2.
Изменение на плана за застрояване на м.
с. Житен кв. 18, УПИ XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII (нови); кв. 25а, УПИ I, II, III,
IV, V, VI, VII (нови); кв. 25, УПИ V, VI, VII, VIII
(нови); кв. 32, УПИ I и III (нови) с корекциите
в оранжев цвят, 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 „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
3955

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 101
от 24 февруари 2011 г.
За приемане на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план за
застрояване за квартал 7, УПИ VII – за стъкларска
промишленост, ХХІІ-627 – за производствена и
складова дейност, ХХІІІ-628 – за производствена и
складова дейност, XXIV-629 – за производствена и
складова дейност, XXV-630 – за производствена и
складова дейност, XXVI-669 – за производствена и
складова дейност, XXVII-664 – за производствена и
складова дейност, XXVIII-727 – за производствена
и складова дейност, XIX-660 – за производствена
и складова дейност, ХХХ-613 – за производствена
и складова дейност, XXXI-611,612 – за производствена и складова дейност, ХХХІІ-998 – за производствена и складова дейност, ХХХІІІ-997 – за
производствена и складова дейност, XXXIV-996 – за
производствена и складова дейност, XXXV625 – за производствена и складова дейност,
XXXVI-605 – за производствена и складова дейност, XXXVII-632 – за производствена и складова
дейност, XXXVIII-603 – за производствена и складова дейност, XXXIX-603 – за производствена и
складова дейност; квартал 7-Б, УПИ: І-634 – за
производствена и складова дейност, ІІ-725,631 – за
производствена и складова дейност, ІІІ-728 – за
производствена и складова дейност, IV-728 – за
локални градини и озеленяване, V-728 – за локални
градини и озеленяване, VI-634,728 – за производствена и складова дейност; квартал 7-В, УПИ:
І-604 – за производствена и складова дейност, ІІІ723 – за локални градини и озеленяване; квартал
7-Г, УПИ І-724 – за локални градини и озеленяване,
и улици по О.Т. 35а – 35б; по О.Т. 34 – 34а; по О.Т.
33б – 34в; по О.Т. 34д – 33в – 33г; по О.Т. 35б
– 35в – 35г – 35д – 35е – 334з – 34е – 34г – 34в
– 34а – 34б – 35б, м. НПЗ „Военна рампа-изток“,
район „Сердика“.
В Дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столична община са постъпили заявления с
вх. № ГР-70-00-282 от 30.05.2005 г. от „Стилко-
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мерс“ – ООД, Александър Близнаков, Емануил
Стойчев, Тодор Мищалов и Ивайло Чеширов с
искане допускане изработването на ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване
за ПИ: 626, 625, 611, 612, 613, кад. лист 201, кв.
7; № ГР-94-П-122 от 28.11.2005 г. и № ГР-94-П-121
от 25.11.2005 г. от Петя Корефейна, управител
на „Гранд – 2“ – ЕООД, ул. Ал. Батенберг 16,
вх. В, с искане за допускане изработването на
ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за ПИ 632, кад. лист 201, кв. 7, и
№ ГР-94-А-176 от 29.11.2004 г., от Анелия Гайдарска, пълномощник на „Него“ – ООД, ул. М. Такев
37, Пловдив, с искане за допускане изработването
на ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за ПИ 603, кад. лист 201, кв. 7,
м. НПЗ „Военна рампа-изток“. Устройствената
процедура е допусната с мотивирано предписание от писмо № ГР-94-П-121 от 30.01.2006 г. и
писмо № ГР-94-А-176/04 от 7.02.2005 г. на главния архитект на София. След постъпила молба
от „Гранд – 2 – Петя Корефейна“ – ЕООД, с
вх. № ТП-70-00-13 от 11.01.2007 г., допускането
е актуализирано с мотивирано предписание от
писмо № ТП-70-00-13 от 11.04.2007 г. Проектът на подробен устройствен план отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столична община.
Предвиденото с проекта изменение на улици
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за план-извадка, изменение на
план за регулация и план за застрояване в случая
на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Представеният проект за изменение на план
за регулация и план за застрояване е съгласуван
от експлоатиращите предприятия и от отделите
при ДАГ по специалности. Изпълнено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО – съгласувана скица
на 19.08.2008 г. от Дирекция „Зелена система“
при Столична община. Обявен е по реда на
чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ. С писма № АС-6602-320
от 12.11.2007 г. и 13.11.2007 г. кметът на район
„Сердика“ удостоверява, че в законоустановения
срок са постъпили три възражения. Проектът е
разгледан от ОЕСУТ и с решения по протоколи
№ ЕС-Г-15 от 12.02.2008 г., т. 35, № ЕС-Г-19 от
17.02.2009 г., т. 43, и № ЕС-Г-20 от 2.03.2010 г.,
т. 52 е връщан за корекции и съгласувания. Корекциите са нанесени с оранжев и виолетов цвят
върху всички чертежи. Докладван е отново пред
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-65 от
29.06.2010 г., т. 45, е приет с корекции и становище
за изпълняване на изискването на чл. 21, ал. 6
ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Корекциите са нанесени със зелен цвят върху чертежите по част ПЗ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3
и ал. 2 ЗУТ устройствени категории по т. № 20
(Пс) и т. № 33 (Тго) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-15
от 12.02.2008 г., т. 35, № ЕС-Г-19 от 17.02.2009 г.,
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т. 43, № ЕС-Г-20 от 2.03.2010 г., т. 52, и № ЕС-Г65 от 29.06.2010 г., т. 45, Столичният общински
съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация за квартал 7, УПИ VII – за стъкларска
промишленост, отпадане на УПИ Х – за мебелна
промишленост, кв. 7б, кв. 7в, кв. 7г и улици по
О.Т. 35а – 35б; по О.Т. 34 – 34а; по О.Т. 33б – 34в;
по О.Т. 34д – 33в – 33г; по О.Т. 35б – 35в – 35г
– 35д – 35е – 334з – 34е – 34г – 34в – 34а – 34б –
35б, м. НПЗ „Военна рампа-изток“ по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и защриховки с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване м.
НПЗ „Военна рампа-изток“, квартал 7, УПИ:
ХХІІ-627 – за производствена и складова дейност,
ХХІІІ-628 – за производствена и складова дейност,
XXIV-629 – за производствена и складова дейност,
XXV-630 – за производствена и складова дейност,
XXVI-669 – за производствена и складова дейност,
XXVII-664 – за производствена и складова дейност, XXVIII-727 – за производствена и складова
дейност, XIX-660 – за производствена и складова
дейност, XXX-613 – за производствена и складова дейност, XXXI-611,612 – за производствена и
складова дейност, ХХХІІ-998 – за производствена и складова дейност, ХХХІІІ-997 – за производствена и складова дейност, XXXIV-996 – за
производствена и ск ладова дейност, X X X V625 – за производствена и складова дейност,
X X X V I- 605 – за п роизводст вена и ск ла дова
дейност, XXXVII-632 – за производствена и складова дейност, XXXVIII-603 – за производствена
и складова дейност, XXXIX-603 – за производствена и складова дейност; квартал 7-Б, УПИ:
І-634 – за производствена и складова дейност,
ІІ-725,631 – за производствена и складова дейност,
ІІІ-728 – за производствена и складова дейност,
I V-728 – за локални градини и озелен яване,
V-728 – за локални градини и озеленяване, VI634,728 – за производствена и складова дейност;
квартал 7-В, УПИ: І-604 – за производствена и
складова дейност, ІІІ-723 – за локални градини
и озеленяване; квартал 7-Г, УПИ І-724 – за локални градини и озеленяване и улици по О.Т.
35а – 35б; по О.Т. 34 – 34а; по О.Т. 33б – 34в; по
О.Т. 34д – 33в – 33г; по О.Т. 35б – 35в – 35г – 35д –
35е – 334з – 34е – 34г – 34в – 34а – 34б – 35б, с
корекциите с оранжев, виолетов и зелен цвят,
съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд Софияград в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административния съд София-град
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
3636

Председател: А. Иванов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1483
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 10.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.05.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
3808

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1484
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
техническо помещение № 2, ж.к. Зона Б-5-3, бл.
24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
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Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
3809

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1498
от 10 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 973 от 11.10.2007 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.05.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Гоце Делчев,
ул. Бадемова гора, до бл. 41А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
3810

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1499
от 10 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 356 от 26.06.2008 г., изм. с Решение
№ 762 от 11.12.2008 г. на Столичния общински
съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.05.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3912

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1538
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 517 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл.
160, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
3811

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1539
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 651 от 15.10.2009 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.05.2011 г. в 14 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
двуетажна сграда с поз. имот № 195 в УПИ I, кв.
Захарна фабрика, зад бл. 35, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, с право
на собственост върху терена.
2. Начална тръжна цена – 320 000 лв., 49,41
% от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 720 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3812
РЕШЕНИЕ № 1548
от 4 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 78 от 16.06.2003 г., изм. и доп.
с Решение № 680 от 13.11.2008 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуе тажна
сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, заедно
с право на собственост върху УПИ.
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2. Начална цена – 1 512 000 лв., 0,90 % от
сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 151 200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.
1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3913

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1564
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 180 от 26.03.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 10.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж. к. Младост 1,
до бл. 80 и бл. 84, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 41 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 05.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3914
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РЕШЕНИЕ № 1568
от 25 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 333 от 28.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на спортен
комплекс (стадион), гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
заедно с право на собственост върху УПИ I-669,
с площ 30 000 кв. м.
2. Начална тръжна цена – 417 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 41 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3915

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 466
от 16 март 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС за изграждане
на ул. Епископ Софроний в габарита от о.т. 747
до о.т. 740 по влязъл в сила план за регулация и
застрояване на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част, одобрен с Решение № 103 по протокол 9 от 19.06.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Габрово, доклад за
експертна оценка от януари 2011 г. съгласно договор № 25-БС-11, обявление за отчуждаване на
основание чл. 25, ал. 1 ЗОС (в. „100 вести“, бр.
49 от 28.02.2011 г., в. „Телеграф (28.02.2011 г.) и в.
„Новинар“, бр. 49 от 28.02.2011 г.), нотариален акт
№ 157, том ІІ, дело № 4214/1936 г., удостоверение
за наследници № 3544 от 15.11.2010 г. от Община
Габрово, удостоверение № 241 от 27.01.2011 г.
за данъчна оценка на дирекция МДТ Община
Габрово, нареждам:
Отчуждавам реална част с площ 176 кв.м и
подобрения от поземлен имот с идентификатор
№ 14218.504.477 по КК на гр. Габрово, представляващ ПИ 451 от кв. 179 по действащия ПРЗ
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на гр. Габрово – ІІ етап, ІІІ част, по преходния
план на гр. Габрово, имотът попада в улица с
о.т. 1234 – 1153в, собственост на наследници на
Никола Йонков Негенцов – Йонко Николов Негенцов съгласно нотариален акт № 157, том ІІ, дело
4214/1936 г., удостоверение за наследници № 3544
от 15.11.2010 г. от Община Габрово. Останалата
част от имота след отчуждаването отговаря на
изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Определям обезщетение в размер 54 695 лв.
съгласно приет доклад за актуализация на оценката с протокол от 10.02.2011 г. Сумата е внесена
по набирателната сметка на Община Габрово при
„Банка ДСК“ – ЕАД, Габрово, на името на правоимащия. Същата ще бъде изплатена на Йонко
Николов Негенцов след 5.05.2011 г.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Добрин Савчев – зам.-кмет на Община Габрово.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлеж и на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Габрово.
3629

Кмет: Н. Сираков

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 394
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ одобрява ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за ел. захранване на ПИ с идентификатор 22767.222.718
по кадастралната карта на с. Паничерево с
трасе, преминаващо през поземлени имоти: ПИ
22767.222.720; ПИ 22767.222.724; ПИ 22767.222.727;
ПИ 22767.222.733 и ПИ 22767.222.731 по кадастралната карта на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
3916

Председател: Ив. Димитрова

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 21
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за линейна инфраструктура – подземен електропровод 20 kV и оптична кабелна свързаност на
ветрогенератори в с. Камен бряг, засягащ следните
имоти: в землище с. Камен бряг, община Каварна – 12.117, 12.122, 13.166, 13.56, 13.57, 13.58, 13.63,
13.64, 17.158, 17.160, 17.169, 17.22, 18.177; в землище
с. Поручик Чунчево, община Каварна – 16.402,
16.84, 16.86, 16.401, 21.117; в землище с. Свети
Никола, община Каварна – 16.120, 16.123.
3866

Председател: Евг. Чобанов

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1025
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на ПИ 300005 от КВС на с. Домлян, местност
Стопански двор, във връзка със създаване на
устройство. Проектът предвижда за ПИ 300005 да
се образува УПИ 300005 – производствено-складова дейност в местността Стопански двор – с.
Домлян, и застрояване в него при спазване на
нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3813

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1026
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за създаване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
на ПИ 300013 от КВС на с. Домлян, местност
Стопански двор, във връзка със създаване на
устройство. Проектът предвижда за ПИ 300013 да
се образува УПИ 300013 – производствено-складова дейност в местността Стопански двор – с.
Домлян, и застрояване в него при спазване на
нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3814

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 17
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
канализация от края на регулацията на с. Алеко
Константиново до края на регулацията на с. Главиница, преминаващо в сервитута на общински
път IV клас Алеко Константиново – Главиница,
означен като ПИ 000157 по КВС на землище Алеко Константиново и като ПИ 000230 по КВС на
землище Главиница, съгласно приложения проект.
3815

Председател: Г. Йорданов
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РЕШЕНИЕ № 40
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява
ПУП – ПРЗ и план-ел.схема към него за ПИ
062001 в местност Кичук чал, землище с. Синитево, община Пазарджик, с който за имота се
обособява УПИ І-1 „За фотоволтаични системи,
с малкоетажно, свободностоящо застрояване
с височина до 10 м и показатели за зона „Пч“
съгласно приложената скица-проект.
Председател: Г. Йорданов
3666

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ЗАПОВЕД № 289
от 23 февруари 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 2 ППЗНП и влязло в сила
Решение № 819 от 28.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Септември, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Снежанка“ – с. Симеоновец, във филиал с една група към ЦДГ – с.
Семчиново, със седалище с. Симеоновец, считано
от 1.03.2011 г. при следните условия:
численост на персона ла – общо 3 щатни
бройки, от тях:
2 щатни бройки педагогически персонал;
1 щатна бройка непедагогически персонал.
2. Преобразувам ЦДГ „Слънце“ – с. Варвара,
във филиал с една група към ЦДГ „Детелина“ – с.
Ветрен дол, със седалище с. Варвара, считано от
1.03.2011 г. при следните условия:
численост на персона ла – общо 3 щатни
бройки, от тях:
2 щатни бройки педагогически персонал;
1 щатна бройка непедагогически персонал.
3. Преобразувам ЦДГ – с. Бошуля, във филиал
с една група към ЦДГ „Слънчо“ – с. Карабунар,
със седалище с. Бошуля, считано от 1.03.2011 г.,
при следните условия:
численост на персона ла – общо 3 щатни
бройки, от тях:
2 щатни бройки педагогически персонал;
1 щатна бройка непедагогически персонал.
4. Да се закрият булстатите и банковите
сметки на ЦДГ „Снежанка“ – с. Симеоновец,
ЦДГ „Слънце“ – с. Варвара, и ЦДГ – с. Бошуля,
до 1.03.2011 г.
Заповедта подлежи на обжалване по реда и в
сроковете по АПК.
3917

Кмет: Т. Стойчев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-01
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с §
4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам план на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
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§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, за местности Пандар бунар и
Кантона в землището на гр. Сливен, община
Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Сливен пред Административния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
3918

Областен управител: М. Кавръков

ЗАПОВЕД № РД-11-09-02
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам план на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по §
4 ПЗРЗСПЗЗ, за местност Плоски рът в землището на Сливен, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Сливен пред Административния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
3919

Областен управител: М. Кавръков

ЗАПОВЕД № РД-11-09-04
от 17 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с §
4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам план на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по §
4 ПЗРЗСПЗЗ за местност Кироолу в землището
на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Сливен пред Административния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
3920

Областен управител: М. Кавръков

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2608
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 756 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807,
кв. Железник в гр. Стара Загора, с площ 4839
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к в. м заедно с пост роени те в него: сг ра да
68850.501.807.1 за енергопроизводство (бивша
парова централа) със застроена площ 390 кв. м
и сграда 68850.501.807.2 (комин) със застроена
площ 6 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
1 900 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
100 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 180 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 28.04.2011 г. (19.05.2011 г.)
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени 500
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 27.04.2011 г. (18.05.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 27.04.2011 г. (18.05.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 29.04.2011 г. (20.05.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 29.04.2011 г. (20.05.2011 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 29.04.2011 г., ще
бъде проведен на 20.05.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3867

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2609
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 757 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526,
кв. Железник в гр. Стара Загора, с площ 838 кв.м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
330 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
30 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 70 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 28.04.2011 г. (19.05.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени
300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 27.04.2011 г.
(18.05.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 27.04.2011 г. (18.05.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 29.04.2011 г. (20.05.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 29.04.2011 г. (20.05.2011 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 29.04.2011 г., ще
бъде проведен на 20.05.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3868

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2610
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 755 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор
68850.515.18.1.10 в Стара Загора, ул. Ген. Столетов
60, ет. 1, попадащ в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68850.515.18 – четириетажна масивна жилищна сграда, с предназначение на самостоятелния обект – друг вид
самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж в общински
поземлен имот с идентификатор 68850.515.18, със
застроена площ 90,60 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
159 600 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
7000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 03.05.2011 г. (26.05.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени 300
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 2.05.2011 г. (25.05.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
2.05.2011 г. (25.05.2011 г.).

ВЕСТНИК
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8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 4.05.2011 г.
(27.05.2011 г.) в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 4.05.2011 г. (27.05.2011 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 4.05.2011 г., ще
бъде проведен на 27.05.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3869

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2611
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 611 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ІІ – училище в кв. 1, пл. № 108, с. Стрелец, община Стара
Загора (бивше старо училище), с площ 8480
кв.м, заедно с построените в него: едноетажна
масивна сграда със застроена площ 287,42 кв.м,
мазе с площ 36,21 кв.м и външна тоалетна със
застроена площ 12 кв.м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
19 800 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 03.05.2011 г. (26.05.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени 300
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 02.05.2011 г. (25.05.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 02.05.2011 г. (25.05.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 04.05.2011 г. (27.05.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 04.05.2011 г. (27.05.2011 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 04.05.2011 г., ще
бъде проведен на 27.05.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3870

Изпълнителен директор: Зл. Танев
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РЕШЕНИЕ № 2612
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 924 от 30.09.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ І – дом за
деца в кв. 38, с. Дълбоки, община Стара Загора
(бивш дом за деца и юноши), с площ 6014 кв.м,
заедно с построените в него: двуетажна масивна
сграда, първи етаж със застроена площ 847,63
кв.м, втори етаж със застроена площ 818,32 кв.м;
двуетажна масивна сграда със застроена площ 161
кв.м; котелно – едноетажна масивна сграда, със
застроена площ 100 кв. м; едноетажна масивна
сграда за резервоар със застроена площ 25 кв.
м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
99 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 10 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 03.05.2011 г. (26.05.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени 300
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 02.05.2011 г. (25.05.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 02.05.2011 г. (25.05.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 16 ч. на 04.05.2011 г. (27.05.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 04.05.2011 г. (27.05.2011 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 04.05.2011 г., ще
бъде проведен на 27.05.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3871

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2613
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 542 от 30.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:

ВЕСТНИК
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1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ XVIІ общ.,
в кв. 28, с. Горно Ботево, община Стара Загора,
с площ 310 кв.м заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда със ЗП 46,87 кв.м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
9000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 4.05.2011 г. (1.06.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени 300
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 3.05.2011 г. (31.05.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 3.05.2011 г. (31.05.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 5.05.2011 г. (2.06.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 5.05.2011 г. (2.06.2011 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 5.05.2011 г., ще
бъде проведен на 2.06.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3872

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2614
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 616 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ VІІ – детска
градина в кв. 19, с. Пшеничево, община Стара
Загора (бивша ЦДГ № 49), с площ 4500 кв. м,
с построени в него: масивна едноетажна сграда със ЗП – 188,50 кв. м, масивна едноетажна
сграда – кухня със ЗП – 78,28 кв. м, стопанска
постройка със ЗП – 54 кв. м, и масивна тоалетна
със ЗП – 15,75 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
18 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
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4. Утвърждава депозит в размер 3000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 10.05.2011 г. (2.06.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени 300
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 9.05.2011 г. (1.06.2011 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 9.05.2011 г. (1.06.2011 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 11.05.2011 г. (3.06.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 11.05.2011 г. (3.06.2011 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 11.05.2011 г., ще
бъде проведен на 3.06.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3873

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2615
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 4, ал. 4
ЗПСК, чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 615 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ІІІ – баня,
в кв. 34, с. Горно Ботево, община Стара Загора
(бивша баня), с площ 1290 кв. м, с построени в
него: едноетажна масивна сграда със ЗП 141,35
кв. м и складово помещение със ЗП 11,18 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
22 500 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 10.05.2011 г. (02.06.2011 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
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6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на Община Стара Загора срещу платени 300
лв. (без ДДС) на касата в Информационния център
на общината в срок до 09.05.2011 г. (01.06.2011 г.)
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 09.05.2011 г. (01.06.2011 г.)
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 11.05.2011 г. (03.06.2011 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 11.05.2011 г. (03.06.2011 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 11.05.2011 г., ще
бъде проведен на 03.06.2011 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
3874

Изпълнителен директор: Зл. Танев

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 526
от 24 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стрелча, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: трасета на
водопровод, захранващ лозови масиви, в местностите Песо поле и Бакаджик и трасе на електропровод в землището на с. Смилец, община
Стрелча, заедно с предписанията по протокол от
13.01.2011 г. на ОПУ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.
3988

Председател: В. Савов

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 483-А
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № ІV, протокол № 5 от 17.12.2010 г. на Общинския експертен
съвет – с. Лесичово, и Решение № РД-10-9 от
25.11.2010 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява П У П – ПРЗ за поземлен имот
№ 476045, местност Долна Слатина, землище с.
Лесичово, като за него се обособява УПИ І-45 – „За
винарна“, 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.
3921

Председател: Кр. Пунтев
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37. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните
съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч,
Плевен и Русе към Апелативен съд – Велико
Търново, за 2011 г.
За съдебен район на Великотърновския окръжен и
административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства
Младен Лазаров Младенов, Велико Търново,
ул. Георги Бенковски 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, GSM
0885 012 830 и тел. 062/67-38-22.
Тодор Любомиров Минчев, Горна Оряховица, ул.
Марица 16, ет. 1, GSM 0878 915 877; 0877 933 889;
тел. 0618/6-07-18.
Христо Минчев Бобчев, Велико Търново, ул.
Симеон Велики 9, ет. 14, ап. 53, GSM 0884 876070,
графолог.
1 . 2 . Тр а с о л о г и ч н и е к с п е р т и з и
Младен Лазаров Младенов, Велико Търново,
ул. Георги Бенковски 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, GSM
0885 012 830 и тел. 062/67-38-22.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов, Велико Търново,
ул. Георги Бенковски 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, GSM
0885 012 830 и тел. 062/67-38-22.
1.4. Биометрични криминалистични
експертизи
Младен Лазаров Младенов, Велико Търново,
ул. Георги Бенковски 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, GSM
0885 012 830 и тел. 062/67-38-22.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, бул. Русе
35А, ап. 1, тел. 064/88-41-95, GSM 0887 641876,
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, GSM 0887 575 365; биохимик – клиничен химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, GSM 0888 829 010; биохимик,
микробиолог, ДНК анализ.
2.3. Съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, София, ул. 6 септември
2, ет. 1, ап. 5, GSM 0887 575 365; биохимик – клиничен химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5, GSM 0888 829 010; биохимик,
микробиолог, ДНК анализ.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, Велико Търново, ул. Деню Чоканов 7А, GSM 0889 273821,
психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, Горна
Оряховица, ул. Македония 8, тел. 0618/ 2-24-37,
GSM 0888 892413, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, Велико Търново,
ул. Александър Бурмов 24, ет. 3, ап.6; GSM 0888
676 204; психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, Велико
Търново, ул. Цветарска 14А, ап.4, GSM 0888 398 287,
0878 456 813, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, Велико Търново, ул.
Краков 12, GSM 0888 759 689; дом. тел. 062/6353-50; психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Валентина Денчева Христова, Велико Търново,
ул. Никола Кабакчиев 8, ет. 1, ап. 1, тел. 062/6488-22, GSM 0885 162 178, психолог.
Донка Маринова Петрова, Горна Оряховица,
ул. Славянска 5А, GSM 0889 019125, психология.
Даниела Христова Малакова, Велико Търново,
ул. Филип Тотю 20, вх. Б, ет. 5, ап. 13, GSM 0887
268 339, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, Велико Търново,
ул. Възрожденска 1А, ап. 4, тел. 64-99-50, GSM
0887 975565, социолог.
Искра Кънчева Бояджиева, Велико Търново, ул.
Георги Бенковски 5В, ет. 4, ап. 11, тел. 67-57-26,
GSM 0899 512450, психолог.
Симеон Колев Азгоров, Велико Търново, ул.
България 38В, тел. 65-56-54, GSM 0888 678486,
психология.
Татяна Йорданова Енчева, Горна Оряховица,
ул. Цар Самуил 32, GSM 0888 348486, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, Лясковец, ул. Д-р
Иван Касабов 6, вх. А, ет. 2, ап. 4, GSM 0886 907767,
0896 667246, икономист-счетоводител, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Анелия Петрова Зарзаланова, Велико Търново,
ул. Драган Цончев 18, бл. 21, вх. В, тел. 60-18-92,
GSM 0886 780923, икономист-счетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Анелия Трифонова Стоянова, Ловеч, ул. Цар
Иван Александър 20, тел. 068/65-87-82, 60-45-13,
GSM 0878 961368, 0887 000475, счетоводство и
контрол.
Анета Петкова Иванова, Велико Търново, ул.
Ангел Каралийчев 19, тел. 63-05-50, GSM 0898
753256, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, експерт – оценител
на недвижими имоти, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
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Анка Христова Ангелова, Велико Търново, ул.
Трети март 17, ет. 2, тел. 65-72-16, GSM 0896 907795,
0886 220788, счетоводство и контрол, икономистконтрольор /контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Атанас Михайлов Атанасов, Велико Търново,
ул. Гео Милев 30, GSM 0897 976 758; 062/63-43-77;
икономист-счетоводител.
Валентин Кръстев Трайков, Лясковец, ул.
Възраждане 2, GSM 0886 317241, икономист-счетоводител, експерт – оценител на инвестиционен
проект, оценител на цели предприятия.
Венета Димитрова Мусева, Горна Оряховица,
ул. П. Р. Славейков 29Б, ет. 2, GSM 0887 866224,
икономика на промишлеността.
Ваня Иванова Атанасова, Горна Оряховица,
ул. Клокотница 38, тел. 0618/4-47-55, GSM 0888
913772, икономист-счетоводител.
Велко Благоев Великов, гр. Полски Тръмбеш,
ул. Раковска 25, вх.А, GSM 0897 941163, икономист
по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, Велико Търново,
ул. Трети март 25, вх. Г, ет. 7, ап. 13, тел. 67-27-98,
GSM 0887 657679, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, Велико Търново,
ул. Деньо Чоканов 4, вх. А, ет. 3, ап. 7, бл. 18,
тел. 062/67-47-88, GSM 0878 405353, икономистсчетоводител.
Даниела Георгиева Неделчева, с. Шемшево,
къща № 546, GSM 0886 646021, икономист-счетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до
12.11.2012 г.
Десислава Иванова Трифонова, Горна Оряховица, ул. Страцин 1, тел. 0618/6-40-32, 0618/6-00-30,
GSM 0886 436399, счетоводство и контрол.
Диан Тодоров Стоянов, Велико Търново, ул. Ф.
Тотю 20, вх. А, ет. 4, ап. 12, GSM 0888 352972, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, Габрово, ул. Младост 1,
ет. 3, ап. 15, тел. 066/ 82-21-84, GSM 0888 732585,
0882 711070, 0896 220270, икономист-счетоводител,
счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, Велико
Търново, ул. Васил Левски 17В, тел. 65-06-44, сл.
тел. 62-38-97, GSM 0888 757489, 0899 008060, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Донка Райчева Георгиева, Велико Търново, ул.
Деньо Чоканов 3, вх. Е, ет. 4, ап. 10, тел. 062/
64-16-50, GSM 0888 443728, икономист.
Елена Велева Илиева, Велико Търново, ул.
Оборище 6А, тел. 67-75-45, GSM 0888 206124,
икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, Велико Търново, ул.
Славянска 4, вх. Б, ет. 1, тел. 65-12-15, GSM 0888
554759, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, Велико Търново,
ул. Георги Измирлиев № 6А, GSM 0886 336354,
икономист по счетоводната и финансово-кон-
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тролната дейност, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Иванка Стоянова Бакалова, Велико Търново,
ул. Никола Габровски 47, ет. 8, ап. 34, дом. тел.
67-06-90, GSM 0878 191002, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа
информация.
Йорданка Димитрова Митева, Горна Оряховица,
ул. Мано Тодоров 20, ет. 3, тел. 0618/6-04-87, GSM
0878 573 338, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, гр. Елена, ул.
Стоян Михайловски 91, ап. 1, тел. 06151/38-41,
моб. тел. 0885 001676, счетоводство и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, Велико Търново,
ул. Любен Каравелов 20, вх. А, тел. 65-75-52, GSM
0885 781023, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, Велико Търново,
ул. Никола Габровски 37, ет. 6, тел. 062/601 448,
GSM 0886 058 520,икономист-счетоводител.
Марин Иванов Маринов, Велико Търново, ул.
Възрожденска 4, ет. 2, тел. 062/659 509, GSM 0886
545 872, икономист-счетоводител, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани
и непреобразувани в търговски дружества, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Мария Стоянова Йорданова, гр.Полски Тръмбеш, ул. Ал. Стамболийски 87, тел. 06141/68 29,
GSM 0894 650 020, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, Велико Търново,
ул. Цветарска 10, тел. 62-77-35, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, Велико Търново,
ул. Васил Левски 10Б, ет. 4, ап. 8, тел. 65-55-28,
GSM 0886 398274, икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност.
Марияна Господинова Врангова, с. Първомайци,
ул. Цар Самуил 1, тел. 0618/5-31-55, GSM 0887
425202, икономист – изследване на операциите.
Марияна Тонева Банчева, Велико Търново,
ул. Мармарлийска 22Б, тел. 62-54-61, GSM 0885
910808, икономист, оценител на цели общински
и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов 7, вх. Б, ап. 16,
тел. 62-80-60, GSM 0887 812169, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, Велико Търново, ул.
Филип Симидов 9, вх. А, ап. 4, тел. 62-56-58, GSM
0887 710977, 0884 362101, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Пенка Дончева Петкова, Велико Търново, ул.
Гагарин 6, ет. 5, ап. 19, тел. 62-74-60, икономистсчетоводител, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Пенка Йорданова Попова, гр. Елена, ул. Чумерна 16, дом. тел. 06151/49-68, сл.тел. 06151/21-18,
GSM 0885 092889, счетоводство и контрол, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
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Петър Рашков Боев, гр. Павликени, област
Велико Търново, пл. Стефан Караджа 15Б, ап. 1,
GSM 0889 577755, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. Козлодуй 62,
ет. 1, GSM 0885 192286, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев 46, ет. 1, тел. 0618/20217, GSM
0885 401 497, икономист-счетоводител, икономист
социални дейности.
Румен Николов Димитров, гр. Килифарево, ул.
Мариола Сиракова 1, ет. 1, ап. 3, тел. 06114/2762, GSM 0897 883522, икономист по счетоводна и
финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, Велико Търново,
ул. Димитър Благоев 3, вх. А, ап. 7, тел. 67-96-61,
GSM 0887 805977, икономист-счетоводител.
Стефан Веселинов Давидов, Велико Търново,
ул. Опълченска 65, GSM 0887 897569, счетоводство
и контрол.
Стефан Леонидов Стефанов, Никопол, област
Плевен, ул. Васил Левски 82, GSM 0897 518 360,
0878 782 077, икономист-счетоводител, експерт по
оценка на активи и пасиви, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 30.09.2012 г.
Събка Иванова Бакалова, с. Пчелище, област
Велико Търново, ул. Първа 39, GSM 0887 763608,
икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, Велико Търново, ул.
Тракия 20Б, тел. 62-28-72, GSM 0889 895430, икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, Горна Оряховица,
ул. Патриарх Евтимий 36, тел. 0618/4-91-89, GSM
0888 284213, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител
на земеделски земи.
Цветомир Симеонов Маринов, Велико Търново, ул. Възрожденска 17, тел. 65-07-79, GSM 0887
915243, икономист-счетоводител.
Ценка Петкова Илиева, Велико Търново, бул.
България 60, тел. 65-21-23, GSM 0885 376115, счетоводство и контрол, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Юлия Лазарова Попкръстева, Велико Търново, ул. Плиска 8, ет. 5, ап. 10, GSM 0887 408201,
икономист-счетоводител, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Янка Недялкова Иванова, Горна Оряховица,
ул. П. Р. Славейков 13, тел. 0618/2-74-03, GSM
0888 171745, 0888 411305, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, Велико Търново,
ул. Цветарска 10, ет. 3, тел. 62-77-35, икономисторганизатор, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
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Ангел Петров Петров, Велико Търново, ул.
Лазурна 5, вх. Г, ет. 2, тел. 67-49-03, GSM 0899
387465, икономист-застраховател.
Анелия Ангелова Овчарова, Велико Търново,
ул. Димитър Буйнозов 4, ет. 3, ап. 10, GSM 0888
310969, финанси.
Анета Симеонова Петкова, Горна Оряховица, ул.
П. Р. Славейков 13, GSM 0888 266217, икономист.
Борис Маринов Николов, Велико Търново,
ул. Филип Симидов 9А, ет. 5, ап. 17, тел. 062/600
080, GSM 0886 842 244, икономист, разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 11.02.2012 г.
Валери Петров Петров, Велико Търново, ул.
Ален Мак 4, вх. Г, тел. 65-56-21, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, Велико Търново,
ул. Стоян Михайловски 25, ет. 3, GSM 0887 374592,
икономист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, Павликени, ул. Кирил и Методий 6, GSM 0888 788087, икономист.
Венелина Ненова Вълкова, Велико Търново,
ул. Ален мак 8, вх. А, ет. 5, ап. 10, тел. 062/542
171, GSM 0887 787 776, икономист.
Венета Любенова Голакова, Велико Търново,
ул. Симеон Велики 6Е, тел. 63-84-06, GSM 0888
133695, икономист по строителството, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“, валидно до 16.05.2011 г.
Галя Йорданова Пашева, Горна Оряховица,
ул. Македония 36, ап. 26, сл. тел. 0618/6-00-72,
GSM 0886 746291, икономист, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, Горна Оряховица, ул.
П. Цвикев 28А, тел. 0618/4-62-43, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, София, ж. к.
Хаджи Димитър, бл. 188, вх. В, ет. 2, ап. 4, дом.
тел. 02/847-65-95, сл.тел. 02/ 9859-4329, GSM 0895
767307, 0887 347505, икономист.
Даниел Дончев Донев, Велико Търново, ул.
Ален мак 4, вх. Г, ет. 1, ап. 1, тел. 64-39-20, GSM
0888 533001, икономист – стратег по маркетинг,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Денка Александрова Бакалова, гр.Павликени,
ул. Ал. Тошев 29, GSM 0887 860210, икономист,
експерт – оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия,
оценител на земеделски земи.
Даниела Василева Михнева, Велико Търново, ул.
Деню Чоканов 3Е, GSM 0887 880866, икономист.
Димчо Атанасов Борисов, Павликени, ул.
Александър Стамболийски 71, GSM 0886 582058,
0898 604403, икономист-финансист, автоекспертоценител.
Евгения Василева Димова, Велико Търново, ул.
Хан Аспарух 29, вх. Б, ет. 2, тел. 63-92-70, GSM 0885
476903, икономист по строителството, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Елка Станева Иванова, Велико Търново, ул.
Иван Момчилов 32, ет.6, ап. 18, GSM 0887 435778,
икономист-осигурител.
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Жулиета Василева Дюлгерова, Свищов, ул.
Алеко Константинов 37, GSM 0885 831367, икономист-счетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, гр. Елена,
ул. Панайот Хитов 4, тел. 06151/31-75, GSM 0888
880805, аграрикономист.
Йордан Горанов Йорданов, Велико Търново, ул.
Георги Бенковски 3, бл. 36, вх. А, ап. 8, GSM 0887
668930, инженер по далекосъобщителна техника,
икономист-счетоводител, учител по професионална
подготовка, експерт по далекосъобщителна техника,
експерт по финансови и данъчни проблеми, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Йорданка Йорданова Петкова, Горна Оряховица, ул. Пролет 3, вх. Б, GSM 0899 861680,
икономист, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Йорданка Цветкова Маринчева, Плевен, ж.
к. Сторгозия, бл. 18, вх. Г, ет. 2, ап. 6, GSM 0899
400052, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, Велико Търново, ул.
Филип Симидов 3, вх. В, ет. 6, ап. 21, тел. 67-54-79,
GSM 0878 119216, 0887 560440, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, оценител на недвижимо имущество
и земеделски земи, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Камелия Стефанова Христова, Велико Търново,
ул. Краков 13Б, ет. 3 – 4, ап. 3В, GSM 0886 238109,
икономика на търговията.
Катя Филипова Миланова, Горна Оряховица,
ул. Борима 13, ет. 6, тел. 0618/2-08-30, GSM 0888
430622, икономист, оценител на цели предприятия.
Константин Емилов Буюклиев, Велико Търново,
ул. Сергей Румянцев 38, тел. 65-74-22, GSM 0887
245498, икономист-финансист.
Красимира Йорданова Велчева, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 29, вх. Б, ет. 1, GSM 0888
091958, икономист-финансист, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Красимира Йорданова Петрова, Велико Търново, ул. Мармарлийска 6, тел. 62-86-92, GSM 0888
436878, икономист.
Кристина Георгиева Рангелова, Велико Търново,
ул. Магистрална 10, ап. 34, GSM 0878 534 678, 0896
636 373, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, Велико Търново, ул. Полтава 9В, тел. 63-63-24, GSM 0886
799734, икономист по търговията.
Любка Владимирова Христова, Велико Търново, ул. Деню Чоканов 5, вх. А, ет. 5, ап. 15,
тел. 67-51-75, GSM 0887 002189, икономика на
недвижимата собственост, експерт по управление
на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, София, ж. к. Яворов,
бл. 11, вх. А, партер, ап. 2, тел. 02/846-39-02, 84628-73, GSM 0888 220716, икономист – митническа
и външнотърговска дейност, митнически режим
и процедури, митнически и валутни нарушения
и престъпления, митнически информационни
системи, вътреобщностни доставки и Интрастат
отчетност в Европейския съюз.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Маргарита Цанкова Илиева, гр. Сухиндол,
ул. Сърма 11, GSM 0885 092477, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, с. Първомайци, ул.
Х. Викентий 2, тел. 06175/21-30, GSM 0878 590033,
икономист, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Мария Кирилова Линджева, Велико Търново,
ул. Георги Измирлиев 17, вх. В, ет. 3, ап. 9, тел.
64-88-08, GSM 0889 411642, икономист по строителството, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Мариян Стефанов Маринов, Велико Търново,
ул. Ален мак 6АА, ап. 25, GSM 0888 580996, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 27.02.2012 г.
Марияна Иванова Пангелова, Велико Търново, ул. Драган Цончев 13, вх. Б, ап. 4, GSM 0889
429698, икономист.
Марияна Тодорова Ангелова, Полски Тръмбеш, ул. Лале 7, GSM 0887 163042, икономист по
търговската дейност, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Миряна Стефанова Падешка, Велико Търново,
ул. Симеон Велики 8, вх. Б, ет. 5, ап.19, GSM 0878
395 477; 0878 385 477, икономист-осигурител.
Милен Стоянов Пенев, Горна Оряховица, ул.
Росица 6, тел. 0618/2-94-06, GSM 0888 466495,
икономист.
Наталия Христова Тотева, Велико Търново, ул.
Ген. Сава Муткуров 4, ап. 1, GSM 0887 609777,
икономист.
Недко Стоянов Недков, Велико Търново, ул.
Иларион Драгостинов 9Б, ет. 6, ап. 16, тел. 67-5016, икономист-финансист.
Панайот Анастасов Антонов, Велико Търново,
ул. Панайот Хитов 17, ет. 4, ап. 7, тел. 625 747,
GSM 0898 732 900, икономист-осигурител.
Румяна Върбанова Борисова, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 11, тел. 60-34-06, GSM 0888
547226, икономист.
Светла Атанасова Петрова, гр. Дебелец, ул.
Яворов 9, тел. 0887 939633, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, Велико Търново,
ул. Средна гора 17, GSM 0897 890064, икономист.
Стефка Маринова Маринова, Велико Търново,
ул. Бяла Бона 6А, тел. 64-39-79, сл. тел. 60-33-32,
GSM 0888 548656, икономист по търговията.
Стефка Василева Михалева, Велико Търново,
ул. Ал. Бурмов 12, ет. 2, ап. 4, тел.062/601 758,
GSM 0888 366 835, 0879 366 835, икономист.
Стоян Маринов Стоянов, гр. Дебелец, ул. Кирил и Методий 1, GSM 0888 680489, икономистфинансист.
Христо Илиев Христов, Свищов, ул. Алеко
Константинов 17, ет. 1, ап. 2, тел.0631/4-26-72,
GSM 0897 207612, финанси.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, гр. Елена, ул. Хаджи
Йордан Брадати 67, GSM 0885 135885, стоковед.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза
Ангел Иванов Борисов, Велико Търново, ул.
Възрожденска 15, ет. 3, тел. 65-28-33, GSM 0887
471077, машинен инженер, оценител на машини
и съоръжения.
Валентин Кирилов Мицканов, Велико Търново,
ул. П. Ю. Тодоров 4, тел. 62-97-62, GSM 0889 009059,
машинен инженер, оценител на цели предприятия.
Венцислав Дончев Стоянов, Велико Търново,
ул. Баба Мота 5, тел. 62-76-83, GSM 0887 663842,
машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 107, ап. 7, тел. 0618/
2-92-35, GSM 0884 101554, машинен инженер по
жп транспорт (експлоатация и ремонт на електрически локомотиви).
Веселин Минчев Казанджиев, Велико Търново,
ул. Мармарлийска 10, тел. 65-52-27, GSM 0889
553232, машинен инженер.
Георги Аврамов Върбанов, с. Куцина, община
Полски Тръмбеш, ул. № 31, тел. 06149/35-71, GSM
0889 966432, машинен инженер – селскостопански
машини, оценител на машини и съоръжения.
Жанета Петрова Дончева, Велико Търново, ул.
Сергей Румянцев 6, вх. Б, тел. 65-47-42, GSM 0889
533629, машинен инженер, оценител на машини
и съоръжения, интелектуална и индустриална
собственост, оценител на недвижими имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Иван Николаев Миневски, Велико Търново, ул.
Зеленка 46, ет. 2, GSM 0887 707343, експлоатация и
ремонт на електрооборудване и електроавтоматика
на транспорта; експертизи, свързани с безопасни
условия на труд.
Йорданка Чавдарова Николова, Горна Оряховица, ул. 19 февруари 11, тел. 0618/6-42-13, машинен
инженер, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Любомир Трифонов Бузов, Велико Търново, ул.
Полтава 13, ет. 6, ап. 23, тел. 062/638 637, GSM
0888 820 555, машинен инженер, разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 14.04.2013 г.
Никола Йорданов Ганев, Свищов, ул. Димитър Хадживасилев 12, ет. 1, тел.06314/22 06, GSM
0888 538 717, инженер по автоматизация на производството, оценител на търговски предприятия,
оценител на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи
Димитър 31, тел. 066/80-87-08, GSM 0878 307736,
0897 307736, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, Горна Оряховица, ул. Панайот Цвикев 66, тел. 0618/2 60 21,
GSM 0888 689 881, машинен инженер, оценка на
машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, гр. Дебелец, ул.
Патриарх Евтимий Търновски 80, сл.тел. 062/6705-50, дом. тел. 06117/23-85, GSM 0886 742450,
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електроинженер, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Петко Луканов Пенков, с. Първомайци, ул.
Крайбрежна 42, GSM 0898 709296, машинен инженер.
Петър Ганчев Гатев, Велико Търново, ул. Чавдар
войвода 22, тел. 65-44-77, GSM 0886 439099, 0899
453333, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, Велико Търново, ул.
Димитър Благоев 15В, тел. 64-32-88, GSM 0887
665673, машинен инженер, разрешение за достъп
до класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Петър Венков Гандимов, Горна Оряховица, ул.
Д-р Петър Берон 14, вх. Б, ет. 5, ап. 14, GSM 0888
677 905, електроинженер.
Росен Боянов Димитров, гр. Дебелец, ул. Александър Стамболийски 11, ет. 1, GSM 0887 390210,
машинен инженер.
Тихомир Стоянов Фенерев, Велико Търново,
ул. Юрий Гагарин 1Б, ет. 1, ап. 1, тел. 60-37-32,
GSM 0889 154272, машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, Велико Търново, ул.
Оборище 2, ет. 7, ап. 26, тел. 64-38-40, GSM 0888
407498, машинен инженер, оценител на машини
и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, Плевен, ул. Стефан
Караджа 60, тел. 064/80-55-45, GSM 0885 611664,
машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Илия Томов Брунков, Горна Оряховица, ул. Ю.
Гагарин 39, вх. В, ет. 4, ап. 11, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Димитър Маринов Бърдаров, Велико Търново,
ул. Вела Пискова 11, тел. 62-80-32, GSM 0885 592953,
машинен инженер, ремонт и поддържане на автомобилен транспорт – оценки на МПС, машини
и съоръжения, автотехнически експертизи – вътрешни и международни превози, разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 12.11.2012 г.
Николай Димитров Николов, Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров 34, ет. 1, GSM 0888 717535,
технология и управление на транспорта – автотехнически, транспортнооценъчни и железопътни
експертизи.
Николай Йосифов Анчев, Горна Оряховица, ул.
Дружба 9А, тел. 0618/2-87-76, GSM 0889 438015,
инженер по двигатели с вътрешно горене, „Електроуредба на автомобила“.
Петър Павлов Петров, Велико Търново, ул.
Ален мак 8Б, тел. 65-21-73, GSM 0897 474461,
машинен техник.
Пламен Иванов Кираджиев, Велико Търново,
ул. Оборище 2, ет. 4, ап. 13, тел.062/677 042, GSM
0888 210 796, 0879 283 880, инженер по ДВГ, оценител на машини и съоръжения.
Росен Боянов Димитров, гр. Дебелец, ул. Александър Стамболийски 11, ет. 1, GSM 0887 390210,
машинен инженер.
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Сашо Петров Иванов, Горна Оряховица, ул.
Цар Иван Александър 99, GSM 0878 543429, автотехническа експертиза.
Стефан Иванов Стефанов, Велико Търново, ул.
Оборище 4, ет. 6, ап. 24, тел. 64-68-34, GSM 0888
433557, двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Стоян Лазаров Стоянов, Горна Оряховица,
ул. Съединение 129, тел. 0618/2-61-74, GSM 0888
146849, машинен инженер (ДВГ), оценител на
машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, Горна Оряховица, ул. 19
февруари 13, ет. 1, ап. 1, тел. 0618/6-45-44, GSM
0887 429078, машинен инженер – ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, Велико Търново,
ул. Алеко Константинов 33, тел. 65-14-71, GSM
0888 231950, машинен инженер (ДВГ), експерт
по технически, авто- и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валерий Гатев Велчев, Велико Търново, ул.
Оборище 4, ет. 1, ап. 4, тел. 641-89-54, GSM 0888
228824, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
Мариян Василев Белов, Велико Търново,
ул. Васил Левски 17В, тел. 65-06-44, GSM 0877
023971, електроинженер, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, оценител на оборотни
и дълготрайни активи, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Николай Димитров Николаев, Горна Оряховица,
ул. Васил Априлов 20, тел. 0618/6-00-09, GSM 0888
067999, 0899 900432, електроинженер.
Николай Христов Козарев, Габрово, ул. Хаджи
Димитър 31, тел. 066/80-87-08, GSM 0878 307736,
0897 307736, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител
на земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Цветанка Стоянова Стоянова, Горна Оряховица,
ул. Страцин 7, ет. 3, тел. 062/670 208, GSM 0878
786 331, инженер по електроника и комуникации.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Гинка Тодорова Иванова, Горна Оряховица, ул.
Юрий Гагарин 43, вх. Г, ет. 2, ап. 4, тел. 0618/6-3850, GSM 0887 830304, електроинженер (автоматика,
компютърна техника и технологии), оценител
на недвижими имоти, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 20.11.2012 г.
Дончо Свиленов Попкръстев, Велико Търново,
ул. Колю Фичето 4,тел. 062/633 063, GSM 0886
911 288, компютърен инженер.
Любомир Дончев Николов, Горна Оряховица,
ул. 19 февруари 11, тел. 0618/64 213, GSM 0886
193 943, инженер по автоматика, разрешение за
достъп до класифицирана информация до ниво
„Поверително“, валидно до 08.08.2012 г.
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Петър Христов Йорданов, Велико Търново, ул.
Никола Габровски 37, ет. 5, сл.тел. 60-62-06, GSM
0888 606622, информатика.
Янко Динков Стойчев, Велико Търново, ул. Поп
Харитон 20, ет. 1, тел. 65-67-25, GSM 0885 519199,
0898/706253, машинен инженер (компютърна
техника), разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до
08.03.2011 г.
5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза
Артем Дойчинов Джонгаров, Велико Търново,
ул. Акация 9, ет. 3, ап. 6, тел. 062/62-17-20, GSM
0888 532587, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Андрей Трифонов Андреев, Велико Търново,
пл. Пенчо Славейков 8, ет. 1, тел. 63-39-13, GSM
0888 622801, инженер-геодезист (геодезия, фотограметрия и картография).
Анка Димитрова Стойкова, гр. Елена, ул.
Кършовска 17, дом. тел. 06151/44-48, GSM 0886
308211, 0878 308211, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, Свищов, ул.
Григор Стоянов 4, тел. 0631/4-10-94, GSM 0886
754195, строителен архитектурен техник, оценител
на недвижими имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, Велико Търново,
ул. Краков 12, тел. 63-54-87, GSM 0887 273228,
водостроителен техник, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Гергана Кръстева Тодорова, Горна Оряховица,
ул. Тунджа 18, тел. 0618/2-45-29, GSM 0886 793651,
строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Георги Веселинов Григоров, Велико Търново,
ул. Зеленка 82, GSM 0888 398 554, архитект.
Георги Йорданов Андреев, Велико Търново,
ул. Стефан Мокрев 7А, ап. 21, тел. 64-39-42, GSM
0897 028974, строителен инженер.
Георги Любенов Георгиев, Велико Търново,
ул. Шейново 15, тел. 65-20-14, GSM 0882 420452,
строителен техник.
Георги Петков Тодоров, Велико Търново, ул.
Полтава 11Е, ет. 3, ап. 12, тел. 63-84-93, GSM 0885
656504, инженер по транспортно строителство,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 03.10.2011 г.
Димитър Иванов Дупалов, Велико Търново, ул.
Караминков 29, тел. 62-25-38, GSM 0888 622497,
строителен инженер, експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Елена Иванова Петкова-Димова, Велико Търново, ул. Краков 8, вх. Г, дом. тел. 062 64-58-36,
GSM 0887 195114, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, Велико Търново, ж.
к. Бузлуджа, ул. Д. Благоев 7, вх. Б, ет. 1, ап. 1,
настоящ адрес: с. Малки чифлик, община Велико
Търново, ул. Трета 24, GSM 0885 339 359, 0896
511 566, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, Велико Търново,
ул. К. Паница 3Е, бл. 6, вх. Е, ет. 5, ап. 13, тел.
67-21-55, GSM 0885 910097, строителен техник.
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Иванка Иванова Григорова, Велико Търново, ул.
Зеленка 82, тел. 63-55-35, GSM 0889 682478, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ганчева Минчева, Павликени, пл.
Свобода 22, вх. А, ет. 5, ап. 17, тел. 0610/63-72,
геодезия и картография.
Коста Генчев Генов, Свищов, ул. Екзарх Йосиф
7, блок „Мир“, ет. 2, ап. 5, тел. 0631/4-43-33, GSM
0887 410438, строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, Горна Оряховица, ул. Г. Измирлиев 2, вх. Б, ет. 3, тел. 0618/60
792, GSM 0885 004 580, строителен инженер.
Лъчезар Василев Лалев, Велико Търново, ул.
Белчеви 1, тел. 63-02-46, GSM 0878 803670, архитект.
Мария Драганова Петрова, Велико Търново, ул.
Оборище 6Б, ет. 7, ап. 19, тел. 67-74-59, 63-69-72,
GSM 0889 715343, строителен инженер, оценител
на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, Велико Търново, ул.
Елин Пелин 20, тел. 63-39-86, GSM 0887 244339,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, оценител на машини и съоръжения.
Милка Иванова Кушева, Велико Търново, ул.
Акация 11, тел. 65-12-55, архитект.
Миглена Андонова Найденова, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 23, GSM 0889 664605,
инженер – геодезия, фотограметрия и картография.
Павлина Мотова Ангелова, Велико Търново,
ул. Тракия 18Б, тел. 64-08-32, GSM 0885 941566,
минен инженер – геодезия.
Петко Димитров Топалов, Горна Оряховица,
ул. Васил Левски 18, вх. А, ет. 7, ап. 21, тел.
0618/2-02-35, GSM 0886 460147, инженер по пътно
строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно
до 12.11.2012 г.
Росица Лазарова Господинова, гр. Лясковец,
ул. Трети март 2, ет. 1, ап. 3, тел. 0619/2-24-20,
строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, Велико Търново, ул. Пейо Яворов 25, тел. 65-40-35, GSM 0888
103337, земемер, оценител на земеделски земи и
недвижими имоти.
Стефанка Иванова Цанкова, Свищов, ул. Княз
Борис I № 42, тел. 0631/4-61-79, 6-08-21, GSM 0885
905593, техник-геодезист, икономист, оценител на
земеделски земи.
Стефка Стоянова Гиздева, Велико Търново, ул.
Велики Преслав 4, вх. А, ап. 1, тел. 67-67-64, моб.
тел. 0887 207342, строителен инженер, оценител
на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, Велико Търново,
ул. Панайот Волов 22, тел. 60-40-05, GSM 0888
700895, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София,
1421, ул. Капитан Андреев 8, GSM 0887 892 117,
инженер-химик, техника и технология на взривни
работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
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Станимир Стефанов Радков, Велико Търново,
ул. Филип Тотю 17, вх. Б, ап. 2, GSM 0898 733444,
противопожарна техника и безопасност, достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“.
6. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
6.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, Велико
Търново, ул. Д. Чоканов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, GSM
0888 928165, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, Велико Търново, ул.
Христо Ив. Воеводата 24, тел. 62-98-32, инженерхимик.
Пею Николов Пеев, Велико Търново, ул. Филип
Тотю 2, дом. тел. 65-29-36, GSM 0897 343266 – химик, специалност – химия, химични технологии и
металургия на черни и цветни метали.
Снежана Минчева Стефанова, гр. Полски
Тръмбеш, ул. Яворова 37, GSM 0887 034406, 0899
131378, биология и химия, експерт по химикотехнологични проблеми, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
Цветанка Владимирова Цачева, Велико Търново, ул. Георги Измирлиев 5, ап. 19, тел. 67-12-66,
GSM 0897 956802, инженер-химик.
7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
7.1. Съдебно-агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, Велико Търново, ул. Иван Момчилов 36, GSM 0897 422595,
инженер по горско стопанство.
Александър Борисов Стойков, Велико Търново,
ул. Полтава 11, вх. Б, ап. 14, тел. 63-85-33, агроном
(лозаро-градинар, растителна защита).
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, гр. Елена, ул. Васил Левски 71, вх. А, тел. 06151/49-88,
GSM 0889 198349, агроном (растителна защита),
експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, Велико
Търново, ул. Никола Габровски 29Б, GSM 0888
368406, инженер-агроном, агромениджър.
Дойка Георгиева Петрова, Велико Търново, ул.
Полтава 11В, ет. 5, ап. 25, тел. 63-85-52, агроном.
Донка Минева Иванова, Велико Търново, ул.
Деню Чоканов 5, вх. Б, ет. 2, тел. 64-38-98, GSM
0898 884663, 0884 362105, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, Горна Оряховица, ул.
Македония 9, вх. А, ет. 2, ап. 7, тел. 0618/2-14-40,
GSM 0886 112 126, агроном растителна защита.
Стефан Христов Узунов, Велико Търново, ул.
Филип Тотю 9, вх. А, ет. 2, ап. 6, тел. 65-17-72,
GSM 0886 768992, агроном-икономист, разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“, валидно до 30.09.2013 г.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, Велико Търново,
ул. Филип Тотю 11, вх. Б, тел. 65-55-18, GSM 0887
848437, агроном-полевъд.
8. Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева Ангелова, Пловдив, ж.
к. Тракия, бл. 144, вх. В, ет. 8, ап. 23, GSM 0888
644 243, магистър-фармацевт.
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Кирил Тодоров Кирилов, Павликени, бул. Трети
март 28, ет. 2, ап. 7, GSM 0888 284 707, машинен
инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, Велико Търново, ул.
Вела Пискова 20, ет. 1, тел. 62-10-82, GSM 0886
842317, френски и италиански език, специалист
по френска филология.
Пламенна Ненова Ненова, Велико Търново,
ул. Иларион Драгостинов 9А, ет. 6, ап. 16, тел.
60-41-41, GSM 0886 715337, класически музикални
изкуства (оперен певец и режисьор).
Сийка Георгиева Колева, Горна Оряховица, ул.
Пирот 7, вх. А, тел. 0618/4-68-10, GSM 0887 961521,
инженер-технолог (технология на биопрепаратите).
Стефан Любомиров Стефанов, Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 15, GSM 0887 097086,
математика и информатика, комуникационна
техника и технологии, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „Секретно“,
валидно до 12.11.2012 г.
За съдебен район на Габровския окръжен и административен съд – Габрово
Първи клас. „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства
Христо Илиев Димитров – Габрово, ул. Слънчев
бряг 3, тел. 066/823446.
Христо Колев Деевски – Габрово, ул. Неофит
Рилски 27, тел. 066/820648.
Валентин Тодоров Иванов – Габрово, ул. Градище 41, ет. 3, ап. 5, тел. 066/864284, 0888/959822.
Георги Иванов Маджаров – Габрово, ул. Йосиф Соколски 17, ет. 1, ап. 2, тел. 066/886502,
0898/760639.
Втори клас. „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/250, 241, 0888/631192.
Станислав Рачев Рачев – Габрово, ул. Емануил
Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност „Медицина“ и „Право“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза
на телесни повреди
Станислав Рачев Рачев – Габрово, ул. Емануил
Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност „Медицина“ и „Право“.
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/250, 241, 0888/631192.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – живущ в София,
ул. Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес за връзка София ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма
„Проген“ – ООД), тел. 0888/829010, специалност
Биохимия и микробиология, квалификация биохимик-микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – живуща в София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
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2.4. Съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – живуща в София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/250, 241, 0888/631192.
Николай Гинчев Тюфекчиев – живущ в София,
ул. Коста Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, адрес за връзка София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма
„Проген“ – ООД), тел. 0888/829010, специалност
„Биохимия и микробиология“, квалификация биохимик-микробиолог със специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза
по писмени данни
Станислав Рачев Рачев – Габрово, ул. Емануил
Манолов 20, тел. 066/873870, 0898/546291; специалност „Медицина“ и „Право“.
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/250, 241, 0888/631192.
2.6. Съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве
Младен Колев Пенчев – Севлиево, ул. Митко
Палаузов 10, вх. А, тел. 0675/83059, 0886/740730.
Николай Михайлов Влаев – Габрово, ул. Брянска 5Б, тел. 066/865040,0888/300473.
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/250, 241, 0888/631192.
Трети клас. „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – Габрово, ул.
Емануил Манолов 12, вх. А, ап. 6, тел. 066/803887,
0885/251655.
Райна Досева Петрова – Севлиево, ул. Гимназиална 35, тел. 0885/399885.
Божидар Георгиев Мончев – Севлиево, ж. к.
Москов, бл. 11, ап. 26, тел.0675/5946, 0675/33419.
3.2. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова – Габрово, бул.
Трети март 6, вх. А, ап. 6, тел. 0888/409147,
066/806019, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Сюзан Месру Садъкова-Томева – Севлиево, ул.
Канлъдере 29, тел. 0675/82150, 0888/087949.
Николай Стоянов Дойчев – Севлиево, с. Кормянско, община Севлиево, ул. Тридесет и четвърта
2, тел. 0887/035427.
Мирослава Мариянова Касамакова – Севлиево,
ул. Баучер 8, тел: 0675/81841, 0889/525306.
Четвърти клас. „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – Габрово, ул. Варовник 18, бл. 7, ап. 11, тел. 066/805353, 0889/373666.
Дарина Василева Пенчева – Габрово, ул. Алеко
Константинов 2, тел. 066/803444, 0888/454677.
Елена Савчева Трифонова – Габрово, ул. Баждар
17, тел. 066/822810, 0887/647134.
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Маргарита Ганчева Маринова – Габрово, ул.
Радост 2, тел. 066/870223, 0886/078534.
Мариана Тачева Ганчева – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ет. 6, ап. 11, тел. 066/850376,
066/860129, 0888/732517.
Мария Генчева Стоева – Габрово, ул. Омуртаг
5, тел. 066/862329.
Мария Милоева Тачева – Габрово, ул. Чумерна
20, ет. 4, ап. 14, тел. 066/857691, 0887/981459.
Николина Минкова Бабарова – Габрово, ул.
Свищовска 63, вх. А, ап. 3, тел. 066/822132,
0887/277107.
Стефка Иванова Чукурова – Габрово, бул.
Трети март 76, вх. В, ет. 1, ап. 2, тел.066/823905,
0886/229804.
Христо Недялков Христов – Габрово, ул. Софроний Врачански 9, тел. 066/866525.
Цецка Христова Мечкова – Габрово, ул. Брянска 56, вх. Д, ап. 12, тел. 0884/071235.
Юлияна Георгиева Стефанова – Габрово, ул.
Вапцаров 56, тел. 066/821216, 0887/195299.
Веселин Генов Василев – Севлиево, ул. Гочо
Москов 1, тел. 0675/30112, 0888/244288.
Георги Димитров Георгиев – Севлиево, ж. к.
Димитър Благоев, бл. 5, ап. 48, тел. 0675/32676,
0888/355966.
Моника Тотева Тотева – Севлиево, ул. Крушевска 12, тел. 0899/634540.
Ради Пенков Гечев – Севлиево, ж. к. М. Палаузов, бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 20, тел. 0675/83554,
0885/203265.
Донка Маринова Атанасова – Дряново, ул.
Шипка 143, тел. 0899/207601.
Теодора Цанева Петкова – Трявна, ул. Христо
Ботев 4, тел: 0677/3971, 0896/694290.
Петя Цвяткова Рачева-Иванова – Габрово, ул.
Чардафон 14, вх. А, ет. 3, ап. 5, тел: 066/809098,
0888/266887.
Георги Иванов Капев – Габрово, ул. Ал. Богориди № 3, тел. 066/865709, 0885/235021.
Ивелина Георгиева Кръстинкова – Габрово,
ул. Капитан дядо Никола 28, тел. 066/804237,
0887/603251.
Пенка Георгиева Маркова – Дряново, ул. Стефан Стамболов 19, тел. 0676/74115.
Радка Лазарова Михова – Габрово, ул. Морава
5, ап. 14, тел. 066/878178, 0896/657830; специалност
„Икономика на промишлеността“, Сертификат
„Вътрешен одитор в публичния сектор“, Удостоверение за преминат курс „Управление, контрол
и одит на средствата от Европейския съюз“.
Диана Иванова Колева – Габрово, ул. Младост 1, ет. 3, ап. 15, тел. 066/822184, 0888/732585,
0882/711070; специалност Счетоводстово и контрол, Сертификат за обучение по Международни
счетоводни стандарти, Удостоверение за медиатор
от Министерство на правосъдието.
Катя Недева Денева – Трявна, ул. Ангел Кънчев
78, п. к. 87, тел. 0677/3763, специалност Счетоводство и контрол.
Ивелина Стефкова Цонева – Габрово, ул.
Клокотница № 4, тел. 0897994202, специалност
„Счетоводство и контрол“.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стилиян Петков Събев – Севлиево, ул. Никола
Дабев 19, тел. 0675/80086, 0885/162704.
Марко Минчев Пенев – с. Царева ливада,
ул. Александър Стамболийски 19, тел.06723/678,
0877/101828.
Димитър Върбанов Митев – Габрово, ул. Еделвайс 3, тел. 066/870060, 0885/951899.
Димитър Иванов Кинчев – Габрово, ул. Софроний Врачански 3, тел. 066/32397.
Стоян Янев Вълчев – Габрово, ул. Смърч 1, ап.
6, тел. 066/864521, 066/803621, 0886/581039.
Румяна Пантелеева Савчева – Габрово, ул.
Гаврил Кръстевич 5, ет. 3, ап. 6, тел. 066/877687,
0889/182423; специалност „Икономика на промишлеността“.
Никола Георгиев Корназов – Габрово, ул.
Антим I № 3, ап. 16, тел. 066/863470, 0898979426,
специалност „Икономика на търговията“.
Нели Колева Кузманова – Трявна, ул. Бреза
10, тел. 0887535015, специалност „Икономика на
търговията“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – Трявна, ул. Патриарх Евтимий 97, вх. В, ет. 6, ап. 18,
тел. 0677/5365, 0899/805049, оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Деян Ганчев Денчев – Севлиево, ул. Еделвайс
21, тел. 0675/35410, 0889/410232, оценка на машини
и съоръжения, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Петър Георгиев Гердемски – Габрово, бул. Могильов 3, тел. 066/874134, 0896/256500, специалност
„Икономика на промишлеността“.
Румен Георгиев Георгиев – Габрово, ул. Васил Друмев 6, вх. В, тел. 066/800810, 066/800850,
0888/423293, оценка на недвижими имоти, оценка
на машини и съоръжения, оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева – Севлиево, ул. Ботьо
Ангелов 10Б, тел. 0889/351061, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи.
Ирена Манева Иванова-Калпазанова – Габрово,
бул. Столетов 30, 066/822703, 0888/429101, оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, оценка на недвижими имоти, оценка
на машини и съоръжения.
Кунчо Христов Петров – Габрово, ул. Люлякова
градина 6, ет. 2, ап. 4, тел: 066/804131, 0896/292949,
0898/981756 – оценка на недвижими имоти.
Тинка Крумова Доскова – Габрово, ул. Турист
6, тел: 0899/312100 – оценка на недвижими имоти.
Радинка Вълова Гергова – с. Столът, ул. Васил
Левски, тел: 066/802602,0888/768747 – оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров – с. Сенник, ул. Първи
май 6, тел: 066/802602,0885/739490 – оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова – Севлиево, ул. Ст.
Бъчваров 23, ап. 13, тел. 0675/32056, 0889403769,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
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оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Росица Георгиева Донева – Габрово, ул. Николаевска 134, ап. 13, тел. 066/806929, 0888/542490,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
оценка на машини и съоръжения, активи.
Пети клас. „Съдебни инженерно-технически
експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – Габрово, ул.
Свищовска 61, вх. Б, ап. 10, тел. 066/824000,
0887/768748 – специалност „Механично уредо
строене“.
Гатьо Рачев Гатев – Габрово, ул. Г. Кръстевич
2, вх. А, ап. 6, тел. 066/869719, 0877/495106 – специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на
промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев – Габрово, ул. Петър Падалски, бл. 1, ет. 3, ап. 2, тел. 066/869996,
0896/640561 – специалност „Механично уредо
строене“.
Гочо Николов Гочев – Габрово, ул. Кирил и
Методий 1, тел. 0899/826115 – специалност „Механично уредостроене“.
Йордан Симеонов Йорданов – Габрово, ул.
Видима 33, ап. 7, тел. 066/821931/536, 0899/440636,
специалност „Електронна техника“.
Красимир Маринов Иванов – Габрово, ул. Ст.
Караджа 9, ап. 24, тел. 066/824086, 0898/939910,
специалност „Електроенергетика“.
Михаил Стефанов Станев – Габрово, ул. Тотьо
Иванов 16, тел. 0888/764994, 0899/251441 – специалност „Технология на машиностроенето“.
Николай Ганчев Ганчев – Габрово, ул. Селимица
4, вх. В, ет. 6, ап. 11, тел. 066/850376, 0898/552033,
специалност „Хидро- и пневмотехника“.
Николай Христов Козарев – Габрово, ул. Хаджи Димитър 31, тел. 066/808708, 0878/307736,
0897/307736, специалност „Радиотехника“.
Първан Йорданов Илиев – с. Враниловци,
ул. Ц. Станчев 25, тел. 0889/724086, специалност
„Технология на машиностроенето“.
Цветан Любомиров Цонев – Габрово, ул. Кукуш 2, тел. 066/876632, 0899/999944 – специалност
„Електротехника и електроника“.
Генко Тодоров Иванов – Севлиево, ул. Бузлуджа 2, тел. 0675/32592, 0898/541855, специалност
„Двигатели с вътрешно горене“.
Катя Костова Колева – Трявна, ул. Бреза 39, тел. 0677/2031, 0677/2549, 0899/823537,
0878/762879 – специалност „Механично уредо
строене“;
Ивайло Пенчев Баев – Габрово, ул. Любен
Каравелов 27, ап. 10, тел. 066/862247, 066/861568,
0889/101172.
Иван Стефанов Иванов – Габрово, ул. Николаевска 134, ап. 13, тел. 066/806929, 0888/732591;
специалност „Механично уредостроене“, Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност
да проектира самостоятелно строежи от V и VI
кат., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 и 6 ЗУТ по част
Електрическа и по част Автоматизация и КИП.
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Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес
ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, 1421 София,
сл. адрес: ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175,
1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ
боеприпаси, инженер-химик (инж. по боеприпаси
и химия на взривните вещества), доцент „Техника
и технология на взривните работи“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – Габрово, ул. Мирни
дни 8, ет. 4, ап. 11, тел. 066/869781, 0887/130586.
Веселин Илиев Илиев – Габрово, ул. Васил
Друмев 5, ет. 1, ап. 2, тел. 066/864808, 0888/144432.
Димитър Стефанов Димитров – Габрово, ул.
Николаевска 99, ет. 2, ап. 4, тел. 066/869236,
066/808669, 0878/803514.
Петър Ангелов Петров – с. Поповци, тел.
066/800692, 0899/135574, 0885/966477.
Мирослав Иванов Христов – Севлиево, ж.к.
Митко Палаузов, бл. 8, вх. А, ап. 5, тел. 0675/34234,
0889/526939.
Христофор Йорданов Христов – Севлиево,
ул. Цар Симеон Велики 7, тел. 0887/823900,
0895/412992.
Георги Симеонов Семов – Габрово, ул. Васил
Друмев 4, тел. 0888/426016 – специалност „Технология на машиностроенето“; Сертификат за
„Експерт по автотехнически експертизи“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков – Габрово, ул. Младост
32, ап. 5, тел. 066/853195, 0887/268523, специалност
„Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев – Габрово, ул. Слънчев
дол 1, тел. 066/866972, 0888/812623 – специалност
„Горско стопанство и дърводобив“.
Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес
ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, 1421 София,
сл. адрес: ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175,
1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ
боеприпаси, инженер-химик (инж. по боеприпаси
и химия на взривните вещества), доцент „Техника
и технология на взривните работи“.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – Габрово, ул. А. Кънчев
42, тел. 066/820411, 0885/594723.
Велина Иванова Ракова – Габрово, ул. Алеко
Константинов 5, тел. 066/820041, 0896/712730.
Деян Иванов Георгиев – Габрово, ул. Варовник 8, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801376, 066/852076,
0887/218828;
Евгения Шишева Живкова – Габрово, ул. Видима 37, ет. 4, ап. 12, тел. 066/801367, 066/801913,
0887/589415.
Йотка Петрова Станчева – Габрово, ул. Петър
Михов 59, ет. 3, ап. 9, тел. 066/801366, 066/855586,
0899/836259.
Лиляна Тотева Велчева – Габрово, ул. Омуртаг
3, ап. 5, тел. 066/864116, 0899/943150.
Найда Цочева Щебунаева – Габрово, ул. Петър Падалски, бл. 1, ет. 3, ап. 2, тел. 066/860838,
0898/833025.
Николай Димитров Калпазанов – Габрово, бул.
Столетов 30, ап. 3, тел. 066/822703, 0885/306842.
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Фанка Иванова Дочева – Габрово, ул. Петър
Михов 29, ет. 3, ап. 6, тел. 066/804495, 0887/598601.
Христина Владимирова Павлова – Габрово, ул.
Орловска 129, ап. 82, тел. 066/806868, 0898/593930,
066/818383.
Янка Димитрова Ралева – Габрово, ул. Венец
12, ет. 6, ап. 16, тел. 066/803030, 0899/323800.
Боряна Йорданова Иванова – Дряново, ул.
Стефан Стамболов 38, тел. 0888/866221.
Иван Станчев Иванов – Дряново, ул. Стефан Стамболов 38, тел. 0676/73404, 0898/477983,
0888/866221.
Владка Христова Гатева – Габрово, бул. Могильов 84, ап. 6, тел. 066/872924, 0898/449927.
Христо Рачев Рашеев – Габрово, ул. Пенчо
Славейков 4, тел. 066/861807, 0889/619282.
Юлия Георгиева Георгиева – Габрово, бул.
Могильов 45, ап. 15, тел. 0889/062863.
Мария Дончева Стоева – Габрово, ул. Варовник
16, тел: 066/818440, 0889/289216.
Димитър Илиев Босев – Габрово, ул. Чардафон 11, ет. 4, ап. 7, тел. 066/820811, 0887/308221,
0899/146200, специалност „Земеустройство“, Удостоверение за инженер-геодезист, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, Лиценз за оценка на земеделски
земи и подобренията върху тях, Свидетелство за
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, Лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и
ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова – Севлиево, ул. Ст.
Бъчваров 23, ап. 13, тел. 0675/32056, 0889403769
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес:
ул. Капитан Андреев № 8, кв. Лозенец, 1421 София,
сл. адрес: ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска
175, 1373 София, тел. 0887/892118, специалност:
АВ – боеприпаси, инженер-химик (инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент
„Техника и технология на взривните работи“.
5.5. Съдебна пожаротехническа
експертиза
Пламен Стефанов Генчев – Габрово, ул. Осми
март 36, тел. 066/822431, 066/800160, 0888/447312.
специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.
Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес:
ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, 1421 София,
сл. адрес: ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска
175, 1373 София, тел. 0887/892118; специалност:
АВ – боеприпаси, инженер-химик (инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент
„Техника и технология на взривните работи“.
Шести клас. „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – Габрово, ул.
Мир 25, ет. 2, ап. 11, тел. 066/869865, 0884/628948.
Мая Иванова Кичева – живуща София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
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6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – Габрово, ул.
Лазар Донков 3, тел. 066/878298, 0885/006256.
Стефка Димитрова Игнатова – Дряново, ул.
Бузлуджа 8, тел. 0676/75839.
Христо Димитров Митев –Габрово, ул. Л. Каравелов 29, ет. 4, ап. 8, тел. 066/879235, 0877/049088.
Мая Иванова Кичева – живуща София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
6.3. Съдебна микробиологична
експертиза
Мая Иванова Кичева – живуща София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София, ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – Габрово, ул. Свищовска
88, тел. 066/808911/250, 241, 0888/631192.
Мая Иванова Кичева – живуща София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
Седми клас. „Експертизи на материали, вещества и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – Габрово, бул. Могильов 76, ет. 5, ап. 13 тел. 066/854432, 0885/895430.
Ценислав Стефанов Влъкненски – Габрово, ул.
Цанко Стефанов 8, тел. 066/804148, 0888/292652.
Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес:
ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, 1421 София,
сл. адрес: ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175,
1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ
боеприпаси, инженер-химик (инж. по боеприпаси
и химия на взривните вещества), доцент „Техника
и технология на взривните работи“.
7.2. Съдебна физико-химическа
експертиза
Доц. д-р. инж. Ради Христов Ганев – дом. адрес:
ул. Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, 1421 София,
сл. адрес ВСУ „Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175,
1373 София, тел. 0887/892118, специалност: АВ – боеприпаси, инженер-химик (инж. по боеприпаси и
химия на взривните вещества), доцент „Техника и
технология на взривните работи“.
Осми клас. „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Неделчо Михов Михов – Севлиево, ул. Мара
Гидик 32, 0888/961069.
Илко Иванов Попов – Габрово, ул. Васил
Левски 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2, тел. 066/879027,
0878/181014, специалност „Ветеринарна медицина“.
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8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – Габрово, пл. Първи
май 3, тел. 066/876144, 0896/554633.
Ангел Петков Колчевски – Габрово, ул. Селимица 4, вх. В, ет. 5, ап. 9, тел. 0894/483583,
0885/726886, специалист Горско стопанство.
Девети клас. „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлия Мирчева Шулекова – Габрово, ул. Тотю
Иванов 16, тел. 0898/312254.
Десети клас. „Други съдебни експертизи“
Георги Иванов Георгиев – Габрово, бул. Могильов 19, вх. В, ет. 6, ап. 17, тел. 066/800810,
066/800850, 0887/602324, специалност „Инженерна
геология и хидрогеология“, Лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Павел Цонков Ванков – Севлиево, ж. к. Д-р
Атанас Москов, бл. 27, вх. А, ап. 4, тел. 0675/35611,
0887/949152, специалност „Геодезия и картография“,
Сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева – Габрово, ул. Петко
Каравелов 1, тел. 066/807098, 066/869624, Удостоверение за изработка, преработка и ремонт на
изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов – с. Яворец, Габрово,
пл. Първи май 3, тел. 067392/387, 0886/128171 – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“,
Удостоверение за инженер-геодезист.
Жанета Атанасова Трифонова – Габрово,
пл. П. Михов 13, ет. 1, ап. 3, тел. 066/84250,
0899/215249 – педагогика.
Димитър Петров Димитров – Севлиево, ул.
Александър Москов 26, вх. А, ап. 9, тел. 0675/4758,
048/773037, специалност „Ел. обзавеждане“.
Тихомир Донков Досев – Габрово, ул. С. Ангелов 7, тел. 066/873107, 066/870414, 0887/588557,
специалност „Застрахователно и социално дело“.
Иванка Славчева Пакиданска – София, кв.
Витоша, ул. Ч. Мутафов 2, вх. А, ап. 34, тел.
02/9885311, 0887/302414, интелектуална собственост,
Лиценз за оценка на дизайн и приложни изкуства,
Лиценз за права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения.
Ана Антонова Антонова – Плачковци, ул. Планинец 21, тел. 06770/2424, 0887/555877, Лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева – живуща София, ул.
Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, адрес за връзка
София ул. 6 септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД), тел. 0887/575365, съдебно-биологични
експертизи, специалист молекулярна биология.
За съдебен район на Ловешкия окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Червен бряг, бл. 111, вх. Д, ет. 5, ап.
13; сл. тел. 068/668 428; моб. тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
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Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб. тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600,
ул. Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб. тел.
0887 585 365; специалност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к. 5770,
ул. Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб. тел.
0888 987 499; специалност: финанси; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 317, вх. А, ап. 9; дом. тел. 068/622
128; моб. тел. 0898 729 368; специалност: биология;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, Ловеч, п.к. 5500, ж.к.
Червен бряг № 122, бл. Орбита, вх. А, ап. 1; дом.
тел. 068/658 507; моб. тел. 0878430795; специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
1 . 2 . Тр а с о л о г и ч н и е к с п е р т и з и
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Червен бряг, бл. 111, вх. Д, ет. 5, ап.
13; сл. тел. 068/668 428; моб. тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб. тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600,
ул. Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб. тел.
0887 585 365; специалност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к. 5770,
ул. Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб. тел.
0888 987 499; специалност: финанси; квалификация:

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 317, вх. А, ап. 9; дом. тел. 068/622
128; моб. тел. 0898 729 368; специалност: биология;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, Ловеч, п.к. 5500, ж.к.
Червен бряг № 122, бл. Орбита, вх. А, ап. 1; дом.
тел. 068/658 507; моб. тел. 0878430795; специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Червен бряг, бл. 111, вх. Д, ет. 5, ап.
13; сл. тел. 068/668 428; моб. тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб. тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600,
ул. Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб. тел.
0887 585 365; специалност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к. 5770,
ул. Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб. тел.
0888 987 499; специалност: финанси; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 317, вх. А, ап. 9; дом. тел. 068/622
128; моб. тел. 0898 729 368; специалност: биология;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, Ловеч, п.к. 5500, ж. к.
Червен бряг № 122, бл. Орбита, вх. А, ап. 1; дом.
тел. 068/658 507; моб. тел. 0878430795; специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
1.4. Биометрични криминалистични
експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Червен бряг, бл. 111, вх. Д, ет. 5, ап.
13; сл. тел. 068/668 428; моб. тел. 0887 759 260;
специалност: неорганични и електрохимични нива;
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квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Проф. Беньо Цонев 213, вх. Б, ет. 4, ап. 10; тел.
068/668 268; моб. тел. 0898 769 941; специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ангел Кънчев 22; тел. 068/668 258; моб. тел. 0888
983 584; специалност: двигатели с вътрешно горене;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, Троян, п.к. 5600,
ул. Христо Ботев 193; тел. 0670/65 663; моб. тел.
0887 585 365; специалност: ветеринарна медицина;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, Луковит, п.к. 5770,
ул. Кънчо Велин 15; тел. 0697/55055; моб. тел.
0888 987 499; специалност: финанси; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Георги Илиев Александров, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 317, вх. А, ап. 9; дом. тел. 068/622
128; моб. тел. 0898 729 368; специалност: биология;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, Ловеч, п.к. 5500, ж.к.
Червен бряг 122, бл. Орбита, вх. А, ап. 1; дом. тел.
068/658 507; моб. тел. 0878430795; специалност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Цачо Шишков 52, вх. Б, дом. тел.
068/639 689, сл. тел. 068/668 509, моб. тел. 0898
667 760; специалност: съдебна медицина.
Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Акад. Анастас Иширков 43а; тел. 068/622 307; моб.
тел. 0898 678 531; специалност: съдебна медицина;
квалификация: автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми – гръдна
травма, съдебна медицинска индентификация на
личността по костни останки и зъбен статус.
2.2. Съдебномедицинска експертиза
на телесни повреди
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Цачо Шишков 52, вх. Б, дом. тел.
068/ 639 689, сл. тел. 068/668 509, моб. тел. 0898
667 760; специалност: съдебна медицина.
Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Акад. Анастас Иширков 43а; тел. 068/622 307; моб.
тел. 0898 678 531; специалност: съдебна медицина;
квалификация: автомобилен травматизъм – ме-

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

дицински и деонтологични проблеми – гръдна
травма, съдебна медицинска индентификация на
личността по костни останки и зъбен статус.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Сливница 14а; тел. 068/624 474; моб. тел. 0889
920 257; специалност: патологоанатомия.
Д-р Магдалена Христова Джикова, Плевен,
п.к. 5800, ул. Сан Стефано 44 вх. Б, ет. 2; тел.
068/621 059; моб. тел. 0887 310 299; специалност:
акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, Плевен,
п.к. 5800, ул. Сан Стефано 44 вх. Б, ет. 2; тел.
068/621 059; моб. тел. 0887 310 299; специалност:
акушерство и гинекология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза
по писмени данни
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Цачо Шишков 52, вх. Б, дом. тел.
068/639 689, сл. тел. 068/668 509, моб. тел. 0898
667 760; специалност: съдебна медицина.
Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Акад. Анастас Иширков 43а; тел. 068/622 307; моб.
тел. 0898 678 531; специалност: съдебна медицина;
квалификация: автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми – гръдна
травма, съдебна медицинска индентификация на
личността по костни останки и зъбен статус.
Д-р Магдалена Христова Джикова, Плевен,
п.к. 5800, ул. Сан Стефано 44 вх. Б, ет. 2; тел.
068/621 059; моб. тел. 0887 310 299; специалност:
акушерство и гинекология.
Д-р Румяна Костова Льоскова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Черковна 1; моб. тел. 0887 238 934; специалност: урология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве
Д-р Иво Петров Петракиев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Петър Иванчев 5; моб. тел. 0888 863 807; специалност: акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6,
ап. 16; тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885
777 087; 0887 230 988; специалност: психиатрия;
квалификация по медицина, психиатрия, съдебна
психиатрия, сексология и магистърска степен по
здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб. тел. 0887 510 279;
специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий 40; моб. тел. 0885
588 367; специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 1; тел. 068/633 827; 603 590;
специалност: психиатрия.
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Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цачо Шишков 65, моб. тел. 0888 807 168, 0878
961 375; специалност: психиатрия; квалификация:
основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 2, ап. 23, ет. 6; моб. тел.
0888 753 537; специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800,
ул. Константин Величков 8; моб. тел. 0885 186 540;
специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Никола Петков 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
моб. тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност:
психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8; тел.
068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к.
5500, ул. Петър Иванчев 5; моб. тел. 0887 514 071;
специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб. тел. 0886
527 947; специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Осъмска 27; моб. тел. 0888 853 797; специалност:
психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Ирина Николаева Иванова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 43а; моб. тел. 0887 756 143, 0878
961 367; специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Търговска 109а; моб. тел. 0885 225 809,
0878 961 366; специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, Ловеч, п.к. 5500,
бул. България 86, ап. 6; тел. 068/654 676; моб. тел.
0888 852 906; специалност: психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6,
ап. 16; тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885
777 087; 0887 230 988; специалност: психиатрия;
квалификация по медицина, психиатрия, съдебна
психиатрия, сексология и магистърска степен по
здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Неофит Рилски 1а, ап.28; моб. тел. 0887 510 279;
специалност: психиатрия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Вълчева, Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий 40; моб. тел. 0885
588 367; специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 1; тел. 068/633 827; 603 590;
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цачо Шишков 65, моб. тел. 0888 807 168, 0878
961 375; специалност: психиатрия; квалификация:
основи на съдебната психиатрия.
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Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 2, ап. 23, ет. 6; моб. тел.
0888 753 537; специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800,
ул. Константин Величков 8; моб. тел. 0885 186 540;
специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Никола Петков 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
моб. тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност:
психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8; тел.
068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к.
5500, ул. Петър Иванчев 5; моб. тел. 0887 514 071;
специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб. тел. 0886
527 947; специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Осъмска 27; моб. тел. 0888 853 797; специалност:
психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
Д-р Ирина Николаева Иванова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 43а; моб. тел. 0887 756 143, 0878
961 367; специалност: психология; квалификация
по основи на съдебно-психологичната експертиза.
Д-р Мила Маринова Димитрова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Търговска 109а; моб. тел. 0885 225 809,
0878 961 366; специалност: психология.
Д-р Христо Тодоров Недев, Ловеч, п.к. 5500,
бул. България 86, ап. 6; тел. 068/654 676; моб. тел.
0888 852 906; специалност: психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 26, вх. А, ет. 6,
ап. 16; тел. 068/628 116; 603 592; моб. тел. 0885
777 087; 0887 230 988; специалност: психиатрия;
квалификация по медицина, психиатрия, съдебна
психиатрия, сексология и магистърска степен по
здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Неофит Рилски 1а, ап. 28; моб. тел. 0887 510 279;
специалност: психиатрия.
Д-р Пламен Цветанов Цветков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Сливница 14а; тел. 068/624 474; моб. тел. 0889
920 257; специалност: патологоанатомия.
Д-р Ивалинка Калчева Калчева – Вълчева,
Ловеч, п.к. 5500, ул. Отец Паисий 40; моб. тел.
0885 588 367; специалност: психиатрия.
Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Христо Ботев 1; тел. 068/633 827; 603 590;
специалност: психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цачо Шишков 65, моб. тел. 0888 807 168, 0878
961 375; специалност: психиатрия; квалификация:
основи на съдебната психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 2, ап. 23, ет. 6; моб. тел.
0888 753 537; специалност: психиатрия.
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Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, п.к. 5800,
ул. Константин Величков 8; моб. тел. 0885 186 540;
специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Никола Петков 19, вх. Б, ет. 1, ап. 3;
моб. тел. 0888 861 631, 0878 365 296; специалност:
психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Александър Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8; тел.
068/600 040; моб. тел. 0898 310 101; специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, п.к.
5500 ул. Петър Иванчев 5; моб. тел. 0887 514 071;
специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 302, вх. Е, ап. 3; моб. тел. 0886
527 947; специалност: психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Осъмска 27; моб. тел. 0888 853 797; специалност:
психиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана информация.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Сливница 13а, ет. 8 ап. 22; тел. 068/630 667, моб. тел.
0888 119 355; специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб. тел. 0888
680 320; специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Д-р Съйко Съев 209, вх. В, ап. 12; тел. 068/639
568, моб. тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна отчетност.
Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Черковна 13; тел. 068/624 073; моб. тел. 0898
734 751; специалност: икономист-счетоводител.
Дафинка Христова Кисова, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 303, вх. Г, ап. 1; тел. 068/642 001;
моб. тел. 0886 832 212, специалност: счетоводство
и контрол.
Христо Георгиев Конов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 10; моб. тел. 0878 969 900; специалност: икономика и управление на селското
стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, Троян, п.к. 5600,
ул. Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168;
моб. тел. 0888655661; специалност: счетоводство
и контрол.
Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600,
ул. Любен Каравелов 51, ет. 1, ап. 1; моб. тел.
0896867440; 0893463076; специалност: счетоводна
отчетност, квалификация: финансов контрол и
икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 101, вх. А, ет. 1, ап. 4; моб. тел. 0878
407 657; специалност: маркетинг и мениджмънт.
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Николай Вълков Гечев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Тодор Каблешков 30, вх. А, ет. 6, ап. 23; моб. тел.
0878 415 220; специалност: застрахователно дело.
Николина Павлова Русева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Граф Игнатиев № 25, моб. тел. 0886 868 555;
специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни
експертизи.
Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
6-ти септември 6, ап. 7; тел. 068/603 890, моб. тел.
0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна
отчетност; квалификация: финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите.
Стефан Иванов Вълков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Васил Левски 32, тел. 068/600 951; моб. тел. 0887
934 552; специалност: счетоводна отчетност.
Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел.
068/604 993, 668 487; моб. тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб. тел. 0878 682 927; специалност:
счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи.
Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Крачун Иванов 2, ет.2; тел. 0678/53 576, факс
0678/55 052; моб. тел. 0889 398 926; специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цачо Шишков № 53; тел. 068/627 753; моб.
тел. 0888 421 262; специалност: финанси и кредит,
дипломиран експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.
тел. 0889 233 012; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Иларион Ловчански № 14, ет. 1, ап. 1; моб. тел.
0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Георги Сава Раковски 12, моб. тел. 0885 638 539;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.
тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап.
3; тел. 068/630 904; моб. тел. 0888 457 985; специалност: счетоводна отчетност.
Анелия Трифонова Стоянова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Иван Александър 20, тел. 068/658 782;
моб. тел. 0878 961 368; специалност: счетоводство
и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, Троян, п.к. 5600,
ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб. тел.
0885 649 968; специалност: икономист; оценител
на земеделска земя, недвижими имоти, машини
и съоръжения.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Васил Георгиев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Акад. Атанас Иширков 4, ап. 2; моб. тел. 0878
225 608; специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения.
Геновева Петкова Николова, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 303, вх. А, ап. 13, ет. 5, тел.
068/ 604 730; моб. тел. 0889 228 906; специалност:
финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ген. Гембицки 1, вх. В, ап. 4; тел. 068/603 040,
сл. 068/604 010; моб. тел. 0887 989 205; 0878
925 915; специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Наталия Димитрова Андреева, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Асен и Петър 20, тел. 0678/57391; моб. тел.
0887 794 151; 0878 794 151; специалност: икономика
на търговията; стопански и финансов контрол.
Сребрина Василева Тотева, с. Баховица, област Ловеч, ул. Георги Димитров № 53, сл. тел.
068/604 220, моб. тел. 0886 127 489, 0896 818 922;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Сливница 13а, ет. 8, ап. 22; тел. 068/630 667,
моб. тел. 0888 119 355; специалност: счетоводна
отчетност.
Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Черковна 13; тел. 068/624 073; моб. тел. 0898
734 751; специалност: икономист-счетоводител.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет.4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
6-ти септември 6, ап. 7; тел. 068/603 890, моб. тел.
0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна
отчетност; квалификация: финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Граф Игнатиев 25, моб. тел. 0886 868 555; специалност: счетоводна отчетност; квалификация:
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни
експертизи.
Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Д-р Съйко Съев 209, вх. В, ап. 12; тел. 068/639
568, моб. тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, Ловеч, п.к. 5500, ж.
к. Младост, бл. 303, вх. Г, ап. 1; тел. 068/642 001;
моб. тел. 0886 832 212, специалност: счетоводство
и контрол.
Христо Георгиев Конов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цачо Шишков 10; моб. тел. 0878 969 900; специалност: икономика и управление на селското
стопанство; финанси и кредит.
Ралица Иванова Вълева, гр. Троян, п.к. 5600,
ул. Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168;
моб. тел. 0888655661; специалност: счетоводство
и контрол.
Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600,
ул. Любен Каравелов 51, ет. 1, ап. 1; моб. тел.
0896867440; 0893463076; специалност: счетоводна
отчетност, квалификация: финансов контрол и
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икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 101, вх. А, ет. 1, ап. 4; моб. тел. 0878
407 657; специалност: маркетинг и мениджмънт.
Николай Вълков Гечев, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Тодор Каблешков 30, вх. А, ет. 6, ап. 23; моб. тел.
0878 415 220; специалност: застрахователно дело.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб. тел. 0888
680 320; специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел.
068/604 993, 668 487; моб. тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Стефан Иванов Вълков, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Васил Левски 32, тел. 068/600 951; моб. тел. 0887
934 552; специалност: счетоводна отчетност.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб. тел. 0878 682 927; специалност:
счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи.
Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Крачун Иванов 2, ет. 2; тел. 0678/53 576, факс
0678/55 052; моб. тел. 0889 398 926; специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цачо Шишков 53; тел. 068/627 753; моб. тел.
0888 421 262; специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.
тел. 0889 233 012; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Иларион Ловчански 14, ет. 1, ап. 1; моб. тел.
0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Георги Сава Раковски 12, моб. тел. 0885 638 539;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.
тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап.
3; тел. 068/630 904; моб. тел. 0888 457 985; специалност: счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, Троян, п.к. 5600,
ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб. тел.
0885 649 968; специалност: икономист; оценител
на земеделска земя, недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Акад. Атанас Иширков 4, ап. 2; моб. тел. 0878
225 608; специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения.
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Геновева Петкова Николова, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 303, вх. А, ап. 13, ет. 5, тел.
068/ 604 730; моб. тел. 0889 228 906; специалност:
финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Гембицки № 1, вх. В, ап. 4; тел. 068/
603 040, сл. 068/ 604 010; моб. тел. 0887 989 205;
0878 925 915; специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Наталия Димитрова Андреева, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Асен и Петър 20, тел. 0678/57391; моб. тел.
0887 794 151; 0878 794 151; специалност: икономика
на търговията; стопански и финансов контрол.
Сребрина Василева Тотева, с. Баховица, област
Ловеч, ул. Георги Димитров 53, сл. тел. 068/604 220,
моб. тел. 0886 127 489, 0896 818 922; специалност:
икономика и управление на селското стопанство.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Сливница 13а, ет. 8 ап. 22; тел. 068/630 667, моб. тел.
0888 119 355; специалност: счетоводна отчетност.
Милка Борисова Николова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Велики Преслав 11, ет. 2, ап. 4; моб. тел. 0888
680 320; специалност: финанси и кредит; квалификация: банково дело.
Цени Желязкова Василева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Черковна 13; тел. 068/624 073; моб. тел. 0898
734 751; специалност: икономист-счетоводител.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Ралица Иванова Вълева, Троян, п.к. 5600,
ул. Васил Левски 3, бл. Ракета; тел. 0670/62168;
моб. тел. 0888655661; специалност: счетоводство
и контрол.
Румянка Николова Петкова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Д-р Съйко Съев 209, вх. В, ап. 12; тел. 068/639
568, моб. тел. 0895 449 434; специалност: счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, Троян, п.к. 5600,
ул. Любен Каравелов 51, ет. 1, ап. 1; моб. тел.
0896867440; 0893463076; специалност: счетоводна
отчетност, квалификация: финансов контрол и
икономически анализ на малки фирми и предприятия; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Наталия Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к.5500, ул.
6-ти септември 6, ап.7; тел. 068/603 890, моб. тел.
0878 440 379, 0884 611 609; специалност: счетоводна
отчетност; квалификация: финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите.
Росица Севдалинова Мацева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ет. 5, ап. 13; тел.
068/604 993, 668 487; моб. тел. 0898 734 765; специалност: счетоводство и контрол; квалификация:
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб. тел. 0878 682 927; специалност:
счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи.
Радослав Михайлов Христов, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Крачун Иванов 2, ет. 2; тел. 0678/53 576, факс
0678/55 052; моб. тел. 0889 398 926; специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
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Трифонка Йонкова Велева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цачо Шишков 53; тел. 068/627 753; моб. тел.
0888 421 262; специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Лили Блажева Ангелова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Цар Иван Александър 21; тел. 068/604 360; моб.
тел. 0889 233 012; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Нанка Георгиева Борджукова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Иларион Ловчански 14, ет. 1, ап. 1; моб. тел.
0886 182 586; специалност: счетоводна отчетност.
Соня Стоянова Йотова, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Георги Сава Раковски 12, моб. тел. 0885 638 539;
специалност: икономика и управление на селското
стопанство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, Ловеч, п.к.
5500, ж. к. Здравец, бл. 205, вх. А, ет. 6, ап. 16; моб.
тел. 0889 239 716; специалност: застрахователно и
социално дело.
Веселина Василева Станева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 105, бл. Райна Княгиня, вх. Г, ап.
3; тел. 068/630 904; моб. тел. 0888 457 985; специалност: счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, Троян, п. к. 5600,
ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб. тел.
0885 649 968; специалност: икономист; оценител
на земеделска земя, недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Акад. Атанас Иширков 4, ап. 2; моб. тел. 0878
225 608; специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения.
Пламен Василев Николов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
Христо Ботев 5, ет. 2, ап. 7; тел. 068/ 620 046, моб.
тел. 0888 832 174; специалност: организация на
производството и управление в промишлеността,
квалификация икономист.
Геновева Петкова Николова, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 303, вх. А, ап. 13, ет. 5, тел.
068/ 604 730; моб. тел. 0889 228 906; специалност:
финанси и кредит.
Мариета Григорова Младенова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Гембицки 1, вх. В, ап. 4; тел. 068/
603 040, сл. 068/ 604 010; моб. тел. 0887 989 205;
0878 925 915; специалност: счетоводство и контрол,
електроинженер.
Наталия Димитрова Андреева, гр. Тетевен, п.к.
5700, ул. Асен и Петър 20, тел. 0678/57391; моб. тел.
0887 794 151;0878 794 151;специалност: икономика
на търговията; стопански и финансов контрол.
Сребрина Василева Тотева, с. Баховица, област
Ловеч, ул. Георги Димитров 53, сл. тел. 068/604 220,
моб. тел. 0886 127 489, 0896 818 922; специалност:
икономика и управление на селското стопанство.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза
Инж. Евгения Гатева Минкова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Княз Имеретински 71а, ап. 5; моб. тел.
0887 566 427; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на
недвижими имоти.
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Инж. Костадин Тодоров Костадинов, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 38, вх. Ж, ап. 28; моб. тел.
0889 344 943, 0878 657 437; специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за
дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
Ловеч, п.к. 5500, ул. Клокотница 31б; моб. тел.
0888 140 637; специалност: геодезия; фотограметрия
и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, Ловеч, п.к 5500,
ул. Тодор Стратиев 10; моб. тел. 0898 664 669; специалност: промишлено и гражданско строителство;
оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, Ловеч, п.к.
5500, ул. Христо Ботев 24; тел. 068/650 428; специалност: технология и механизация на строителството;
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и машини и съоръжения.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, Ловеч, п.к.
5500, бл. Спартак 1, вх. В, ет. 7, ап. 19; дом. тел.
068/604 654; моб. тел. 0898 733 067; специалност:
електронна техника.
Инж. Николай Събев Колев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 3а; тел. 068/600 179, моб.
тел. 0888 548 227; специалност: автомобилен
транспорт, трактори и кари; оценител на машини,
съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 80, ап.6; тел. 068/650 819,
моб. тел. 0886 432 714; специалност: технология
на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Васил Левски 2; моб. тел. 0886 435 438; специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел.
068/601 889; моб. тел. 0888 624 796; специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна
проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к.
5700, ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/55 016; моб.
тел. 0899 960 909; специалност: машинен инженер;
оценител автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Здравец 14, тел. 0678/53 732; моб. тел. 0878
776 274; специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Евелина Василева Петрова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Съйко Съев 15а, вх. 3, ап. 27, ет. 7; тел.
068/627 620, моб. тел. 0887 536 772; специалност:
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти
и съоръжения за природен газ.
Инж. Стефан Денчев Попов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 55, вх. В, ап. 5; тел. 068/624 072;
моб. тел. 0887 274 579, 0878 274 579; специалност:
машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
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Инж. Стефан Маринов Биков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 111, бл. Зора, ап. 6; моб. тел. 0895
169 139; специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
Инж. Боряна Величкова Василева, Ловеч,
п.к. 5500, ж. к. Червен бряг, бл. 116, ап. 25; моб.
тел. 0887 585 929; специалност: водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, Ловеч, п.к.
5500, ул. Хан Крум 1А; дом. тел. 068/ 623 594
моб. тел. 0877 165 058; 0889 342 883 специалност:
геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, Ловеч, п.к 5500,
ж. к. Младост, бл. 321, вх. Д, ет. 3, ап. 7; моб. тел.
0888 262 263; 0878 264 263 специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти.
Инж. Поля Христова Христова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Васил Левски 2, вх. А, ет. 3, ап. 9; моб.
тел. 0884 322 885; специалност: електроенергетика.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 3а; тел. 068/600 179, моб.
тел. 0888 548 227; специалност: автомобилен
транспорт, трактори и кари; оценител на машини,
съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Цар Освободител 80, ап. 6; тел. 068/650 819,
моб. тел. 0886 432 714; специалност: технология
на машиностроенето; оценител на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Васил Левски 2; моб. тел. 0886 435 438; специалност: транспортна техника и технологии; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к.
5700, ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/55 016; моб.
тел. 0899 960 909; специалност: машинен инженер;
оценител автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност; оценител на недвижими имоти.
Инж. Енчо Тодоров Енев, Тетевен, п.к. 5700,
ул. Здравец 14, тел. 0678/53 732; моб. тел. 0878
776 274; специалност: двигатели с вътрешно горене.
Инж. Владимир Николаев Бочев, с. Орешак,
община Троян, област Ловеч, п.к. 5600, ул. Осъм
10; моб. тел. 0898 531 884; специалност: ремонт и
експлоатация на автотранспортна техника, технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Съйко Съев 15а, вх. 3, ап. 27, ет. 7; тел.
068/627 620, моб. тел. 0887 536 772; специалност:
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти
и съоръжения за природен газ.
Инж. Данаил Митев Ампов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ана Предич 4; тел. 068/657 671; моб. тел. 0889
613 206; специалност: механична технология на
дървесината.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет.4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Данаил Райков Данов, Ловеч, п.к. 5500, ул.
България 110, вх. Б, ап. 2; сл. тел. 068/601 783;
638 100; моб. тел. 0888 977 259; 0878 977259; специалност: информатика.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ангел Кънчев 12, дом. тел. 068/601 221;
моб. тел. 0888 287 907; специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, Ловеч, п.к.
5500, ул. Харманска 45; сл. тел. 068/ 601 598; моб.
тел. 0887 996 722; специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Княз Имеретински 71а, ап. 5; моб. тел.
0887 566 427; специалност: промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на
недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, Ловеч, п.к.
5500, бул. България 3, ет. 3; тел. 068/601 593; моб.
тел. 0898 532 107; специалност: В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, Ловеч,
п.к. 5500, ул. Осъмска 38, вх. Ж, ап. 28; моб. тел.
0889 344 943, 0878 657 437; специалност: геодезия; фотограметрия и картография; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи; лиценз за
дейност по кадастър.
Инж. Мария Тодорова Коларова-Пърликова,
Ловеч, п.к. 5500, ул. Клокотница 31б; моб. тел.
0888 140 637; специалност: геодезия; фотограметрия
и картография.
Инж. Невена Борисова Йотова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Тодор Стратиев 10; моб. тел. 0898 664 669;
специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Инж. Стефан Луканов Големански, Ловеч, п.к.
5500, ул. Христо Ботев 24; тел. 068/650 428; специалност: технология и механизация на строителството;
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и машини и съоръжения.
Веселина Атанасова Милева, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Сливница 11, ап. 22; дом. тел. 068/629 064;
моб. тел. 0887 226 738; специалност: строителство
и архитектура.
Афродита Иванова Доневска, Троян, п.к. 5600,
ул. Христо Ботев 64; тел. 0670/67 190; моб. тел.
0888 680 242; специалност: геодезия; фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Хан Крум 30; дом. тел. 068/637 495; моб. тел.
0889 801 934; специалност: пътно строителство.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Димитър Пъшков 18, вх.А, ап. 8; тел.
068/601 889; моб. тел. 0888 624 796; специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна
проектантска правоспособност по специалността.
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Инж. Венцислав Христов Йотов, Ловеч, п.к.
5500 ул. Тодор Стратиев 10, тел. 068/603 646; моб.
тел. 0888 443 495; специалност: промишлено и
гражданско строителство; квалификация: организация и планиране на инвестиционния процес.
Инж. Пенка Ангелова Василева, Троян, п.к. 5600,
ул. Васил Спасов 1, вх. Б, ет. 3; моб. тел. 0888
699 105; специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Ерма Зашева Северинова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Отец Паисий 36, ет. 3, ап. 3; моб. тел. 0885
454 579; специалност: маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, Ловеч,
п.к. 5500, ж. к. Червен бряг, бл. 116, ап. 25; моб.
тел. 0887 585 929; специалност: водоснабдяване и
канализация – мрежи и съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, Ловеч, п.к.
5500, ул. Хан Крум 1А; дом. тел. 068/ 623 594
моб. тел. 0877 165 058; 0889 342 883 специалност:
геодезия; фотограметрия и картография.
Инж. Павлин Иванов Мошев, Ловеч, п.к. 5500,
ж. к. Младост, бл. 321, вх. Д, ет. 3, ап. 7; моб. тел.
0888 262 263; 0878 264 263 специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти.
5.6. Съдебно-пожаротехническа
експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Ген. Скобелев 14, ет. 4; тел. 068/600 080;
моб. тел. 0899 986 272, 0887 804 539; специалност:
електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, Ловеч, п.к.
5500, бл. Спартак 1, вх. В, ет. 7, ап. 19; дом. тел.
068/604 654; моб. тел. 0898 733 067; специалност:
електронна техника.
Инж. Поля Христова Христова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Васил Левски 2, вх. А, ет. 3, ап. 9; моб.
тел. 0884 322 885; специалност: електроенергетика.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
1.1. Съдебна зоологическа експертиза
Георги Тодоров Тотев, Ловеч, п.к. 5500, бул.
България 88, вх. Б, ет. 5, ап. 16; моб. тел. 0889
478 507; специалност: зооинженерство.
7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
7.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, Ловеч, п.к.
5500, ул. Княз Александър І Батенберг 1, вх. А, ет.
3, ап. 10; тел. 068/631 432, 068/600 752; моб. тел.
0887 617 764; специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Александър І Батенберг 1, вх. А, ап. 6; тел.
068/631 391, моб. тел. 0887 553 659; специалност:
ветеринарна медицина.
7.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, Ловеч, п.к. 5500,
бул. България 48, вх. А, ет. 6, ап. 18; моб. тел.
0887 858 104; 0878 384 974 специалност: агрономполевъд, оценител на селскостопански земи и
горски масиви.
Миглена Цанева Хаджийска, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Ал. Стамболийски 18, ет. 2; моб. тел. 0888
581 427; специалност: зооинженер.
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8. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, Троян, п.к. 5600, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17; тел. 0670/60 669; моб.
тел. 0888 876 950; специалност: трудово обучение
и рисуване.
9. Клас „Други съдебни експертизи“
Инж. Йоана Гергова Хинкова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Хан Омуртаг 3; тел. 068/604 328; моб.
тел. 0889 204 572; специалност: горско стопанство;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
маркиране на подлежащи на сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и
лесоустройствени проекти, оценка на гори и земи
от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, Ловеч, п.к.
5500, ул. Димитър Пъшков 18, вх. А, ап. 8; тел.
068/601 889; моб. тел. 0888 624 796; специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; има пълна
проектантска правоспособност по специалността.
Инж. Румен Митков Минчев, Тетевен, п.к.
5700, ул. Стефан Павлов 8, тел. 0678/56 016;
моб. тел. 0899 980 909, 0888 786 808; специалност:
машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
оценител на недвижими имоти.
Петко Николов Радев, Луковит, п.к. 5770, ул.
Бузлуджа 8; моб. тел. 0878 682 927; специалност:
счетоводство и контрол, оценител на земеделски
земи.
Инж. Пенка Ангелова Василева, Троян, п.к. 5600,
ул. Васил Спасов 1, вх. Б, ет. 3; моб. тел. 0888
699 105; специалност: земеустройство; оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, Троян, п.к. 5600,
ул. Симеон Велики 50; тел. 0670/63 027; моб. тел.
0885 649 968; специалност: икономист; оценител
на земеделска земя, недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Инж. Стефан Денчев Попов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 55, вх. В, ап. 5; тел. 068/624 072;
моб. тел. 0887 274 579, 0878 274 579; специалност:
машинен инженер и оценител на машини и съоръжения.
Наталия Пенкова Христова, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Каблешков 30, ап. 8; тел. 068/644 636; моб. тел.
0888 785 126; специалност: българска филология.
Васил Георгиев Стефанов, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Акад. Атанас Иширков 4, ап. 2; моб. тел. 0878
225 608; специалност: икономист, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията
и трайните насаждения.
Инж. Павлин Иванов Мошев, Ловеч, п.к. 5500,
ж.к. Младост, бл. 321, вх. Д, ет. 3, ап. 7; моб. тел.
0888 262 263; 0878 264 263; специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти.
Милена Стоянова Йорданова, Ловеч, п.к. 5500,
бул. България 48, вх. А, ет. 6, ап. 18; моб. тел.
0887 858 104; 0878 384 974, специалност: агрономполевъд, оценител на селскостопански земи и
горски масиви.
Инж. Стефан Маринов Биков, Ловеч, п.к. 5500,
ул. Търговска 111, бл. Зора, ап. 6; моб. тел. 0895
169 139; специалност: електрификация на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения.
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За съдебен район на Плевенския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства
Милен Димитров Михайлов, Плевен, ж.к. Дружба, бл. 315, вх. В, ап. 11, моб. тел. 0888 903419,
сл. тел. 064/864284, дактилоскопни, графологични, технически, балистически, трасологически и
химически.
Цветан Маринов Цветанов, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 225, вх. Д, ап. 1, сл. тел. 064/864426,
дактилоскопни, графически, технически, балистически и трасологически.
Генади Николов Георгиев, ж. к. Дружба, бл. 319,
вх. Д, ап. 10, сл. тел. 064/864287, дактилоскопни,
графически, технически, балистически и трасологически.
Йордан Николов Йорданов, Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 72, вх. Г, ет. 3, ап. 8, сл. тел. 064/864287,
дактилоскопни, графически, технически, балистически и трасологически.
Пламен Петров Михайлов, Червен бряг, бл.
ГНС, вх. Б, ет. 3, сл. тел. 064/864525, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически,
технически и графически.
Румен Димитров Дойков, с. Въбел, сл. тел.
064/864527, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически и технически.
Тодор Георгиев Господинов, Белене, бл. МВР,
сл. тел. 064/864528, дактилоскопни, трасологически,
технически, балистически.
Иван Тодоров Аков, Плевен, ул. Чаталджа 39,
ап. 13, сл. тел. 064/864532, дактилоскопни, трасологически, балистически, технически и графически.
1 . 2 . Тр а с о л о г и ч н и е к с п е р т и з и
Даниел Вълчев Андреев, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 214, вх. А, ап. 12, сл. тел. 064/864483, 0889240182,
дактилоскопни, технически, балистически и трасологически.
Павлин Кълев Пеев, Плевен, ж. к. Дружба, бл.
331, вх. А, ап. 8, сл. тел. 064/864285, 0898791736,
дактилоскопни.
Александър Андонов Хършев, Пордим, ул.
Ст. Караджа 7, сл. тел. 064/864287, 0888491023,
дактилоскопни, балистически, трасологически и
технически.
Ангел Илиев Ангелов, Червен бряг, бл. Хр.
Ботев, вх. Б, ап. 22. сл. тел. 064/864525, 0887998415,
дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Тихомир Огнянов Ядков, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 92, вх. Д, сл. тел. 064/864530, 0889259065,
дактилоскопни, трасологически, технически, балистически.
Тодор Кирилов Петров, Гулянци, ул. Чайковска
9, сл. тел. 064/864531, 0887799092, дактилоскопни,
трасологически, технически, балистически.
Анелия Петрова Георгиева, Кнежа, ул. Ген.
Стойчев 12, тел. 09132/7155, 0888005527, дактилоскопни, трасологически, технически, балистически и химически.
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1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Василев Василев, Плевен, ул. Захари
Зограф 43, сл. тел. 064/864286, 0888441251, дактилоскопни, технически, балистически, трасологически и химически.
Цветослав Любомиров Попов, Плевен, ж. к.
Сторгозия, бл. 58, вх. Д, ап. 10, сл. тел. 064/864424,
0889950360, дактилоскопни, графически, технически, балистически и трасологически.
Христофор Димитров Жеков, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 423, вх. Д, ап. 9, сл. тел. 064/864424,
0888006268, дактилоскопни, балистически и трасологически.
1.4. Биометрични криминалистични
експертизи
Иван Борисов Герговски, Плевен, ул. Тунджа
34, ап. 18, сл. тел. 064/864265, 0888283663, дактилоскопни, биологични.
Петьо Андреев Монов, с. Буковлък, тел.
064/864285, 0888467210, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, Плевен, ж.к. Кайлъка, бл. 345, ап. 2, сл. тел. 064/864483, 0888460408,
дактилоскопни.
Сашо Игнатов Личев, Плевен, ул. Анастасия
Димитрова 24, ап. 6, сл. тел. 064/864265, 0888853361,
дактилоскопни, биологични, технически, балистически и трасологически.
Вера Иванова Софрониева, Плевен, ул. Сергей
Румянцев 32, ет. 2, ап. 4, 0889392423, дактилоскопни
и химически.
Мариан Борисов Петров, Плевен, ул. Ген. Вл.
Вазов 8, вх. Б, ап. 19, тел. 0888285576, одорологични.
Виолета Георгиева Спасова, Плевен, бул. Хр.
Ботев 5, вх. К, ап. 4, сл. тел. 064/864286, 064/864486,
0889400877, химически.
Емил Симеонов Йотовски, Червен бряг, ж.к.
Победа, бл. 8 – 70, вх. В, ет. 4, ап. 45, сл. тел.
064/864525, дактилоскопни.
Петко Димитров Петков, Левски, ул. Никола Вапцаров 42, бл. Ангел Кънчев, вх. А, ап. 7,
0888295310, дактилоскопни.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, Медицински университет, Катедра „Съдебна медицина и
деонтология“, ул. Кл. Охридски 1, тел. 064/884-195,
0887641876, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, Плевен, ул. Раковски 57, вх. Г, ап. 12, тел. 064/842-789, 0889353263,
съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход
Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, тел. 0887575365, молекулярна
биология.
Николай Гинчев Тюфетчиев, София, ул. Коста
Лулчев 25, ет. 13, ап. 44, тел. 0888829010, молекулярен биолог.
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2.3. Съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве
Д-р Камелия Дочева Колева, Плевен, ул. П.
Р. Славейков 71, тел. 064/815409, 0887/222621,
дерматовенеролог.
Д-р Галя Радославова Илиевска, Плевен, ул. Васил Априлов 22, ап. 19, тел. 064/890-647, 0899944385,
специалист кожни и венерически болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Людмил Здравков Тумбев, Плевен, ул. Преслав
4, ап. 2, тел. 064/886506, 0887/976818, психиатър.
Доц. д-р Пепа Димитрова Ненова, Плевен,
ул. Софроний 2, вх. Б, ап. 7, тел. 064/886-855,
0888277616, 064/804-508, психиатър.
Доц. д-р Мария Георгиева Александрова,
Плевен, ул. Хаджи Ангел 24, вх. А, ап. 10, тел.
064/886-857, 0887241427, психиатър-нарколог.
Д-р Васил Димитров Василев, Плевен, ул.
Хаджи Димитър 57, вх. В, ап. 7, тел. 064/83-50-54,
0897570761, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 121, вх. В, ап. 2, тел. 0889212092,
064/899213, 064/692404, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 137, вх. Б, ап. 25, тел. 064/886-864,
0889/465963, психиатър.
Д-р Павлина Миткова Радева, Плевен, ж. к.
Сторгозия, бл. 28, вх. А, ап. 8, тел. 064/886-859,
0884633877, психиатър.
Д-р Калоян Руменов Стойчев, Плевен, ул.
Хаджи Ангел 24, вх. А, ап. 10, тел. 064/886844,
0887470182, психиатър.
Д-р Любомир Петров Стефанов, Плевен, ул.
Шипка 24, вх. 5, ап. 17, тел. 0884787723, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Стефка Константинова Григорова, Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 7, вх. А, ап. 2, тел. 0884/033612,
психолог.
Мариета Кръстева Лакова, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 52, ап. 309, тел. 064/690046, 0887394306, психолог.
Антоанета Георгиева Андреева, Плевен, ул.
Шипка 26, вх. Б, ет. 3, ап. 6, тел. 064/803-029,
0887727468, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Камелия Кирилова Горненска, Плевен, ул.
Вардар 21, ап. 3, тел. 0878/942619, икономистсчетоводител.
Росица Иванова Иванова, Долни Дъбник,
ул. Христо Смирненски 17, тел. 0895/724030,
0897/452369, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, Ловеч, ул. Цар
Иван Александър 20, тел. 068/658782, 0878/961368,
0887/000475, икономист-счетоводител.
Зорница Валериева Донкова, Плевен, ул.
Чаталджа 24, ап. 7, тел. 064/836883, 0889/680727,
икономист-счетоводител.
Георги Генов Атанасов, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 334, вх. В, ап. 6, тел. 064/803082, 0888/202064,
икономист-счетоводител.
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Антон Георгиев Антонов, Плевен, ул. Лозенка
5, вх. Г, ап. 7, тел. 064/604676, 0884/074763, икономист-счетоводител.
Стефанка Николова Пенчева, гр. Левски, ул.
Александър Стамболийски 36б, тел. 0650/85986,
0899/724717, икономист-счетоводител.
Илияна Петрова Баева, Плевен, ул. Босилеград 11, вх. А, ап. 4, тел. 064/842493, 0888/302568,
икономист-счетоводител.
Таня Николова Баева, Плевен, ул. Яне Сандански 2, ап. 1, тел. 064/807319, 0888458433, икономист-счетоводител.
Димитрина Петрова Христова, Плевен, ул.
Трифон Кунев 32, вх. А, ап. 12, тел. 064/819041,
0888/440497, икономист-счетоводител.
Габриел Бориславов Георгиев, Плевен, ул. Лозенка 8, вх. Б, ап. 2, ет. 1, икономист-счетоводител.
Иваничка Здравкова Христова, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 331, вх. А, ап. 2, тел. 0887606843,
икономист-счетоводител.
Людмила Иванова Иванова, Плевен, ул. Серес 12, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0887357052, икономист – данъчен контрол.
Сашо Тодоров Атанасов, Плевен, ул. Раковски
56, тел. 064/84-81-23, 0887/429785, икономист-счетоводител.
Пламен Георгиев Маринов, Плевен, ж. к. Дружба, бл. 119, ап. 31, тел. 064/871-227, 0878224223,
0885346910, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, Плевен, пл.
Македония 1, вх. А, ап. 29, тел. 064/840-114,
0887/904030, икономист.
Ваня Ангелова Винчева, Плевен, ж. к. Кайлъка, бл. 345, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 0887521647,
икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, Плевен, ул. Козлодуй
20, ап. 5, тел. 064/82-12-73, 0889837429, икономист.
Христо Димитров Василев, Плевен, ул. Трапезица 19, ап. 10, тел. 064/886347, 0889072075,
икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, Плевен, ул.
Шипка 21, вх. Б, ап. 2, тел. 064/83-74-85, 0888256403,
икономист-счетоводител.
Данаил Петров Пацовски, Кнежа, ул. Филип
Тотю 32, тел. 09132/6005, 0888269872, икономистсчетоводител.
Марио Иванов Асенов, Плевен, ул. Димитър
Константинов 22, ап. 2, тел. 064/819719, 0885414209,
икономист-счетоводител.
Петър Кирилов Ватев, Плевен, бул. Христо
Ботев 2, вх. В, ап. 2, тел. 064/82-76-38, 0878133154,
икономист-счетоводител.
Петър Конов Великов, Плевен, ул. Владимир
Вазов 10, вх. В, ап. 17, тел. 064/84-62-53, 0878/671228,
икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, Плевен, ул. Неофит
Рилски 48, бл. 1/366, вх. Г, ап. 15, тел. 0895629738,
икономист-счетоводител.
Венелина Димитрова Габровска, Плевен, ул.
Гренадерска 6, ап. 3, тел. 064/842860, 0887547937,
икономист-счетоводител.
Димитринка Гергова Белчева, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 425, вх. Е, ап. 3, тел. 064/698-163,
0899/869874, икономист.
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Елица Маринова Карагьозова, Плевен, ул.
Христо Ясенов 9, 064/846253, 0878971010, икономист-счетоводител.
Димитринка Атанасова Тодорова, Плевен, ул.
Кавала 2, тел. 0889038579, икономист-счетоводител.
Дако Митов Христов, Плевен, ул Ангел Кънчев
14, тел. 0889930503, икономист-счетоводител.
Тодор Михайлов Димитров, Плевен, ул. Иван
Вазов 50, ет. 3, ап. 7, тел. 064806807, 0888548358,
0878247085.
Юлка Димитрова Точева, Плевен, ул. Карлово
23, вх. Б, тел. 064823015, 0878933276, икономистсчетоводител.
Петко Христов Владов, Плевен, ж. к. Мара
Денчева, бл. 8, ап. 24, тел. 0878864012, 0898251458,
икономист-счетоводител.
Стефан Леонидов Стефанов, Никопол, ул. Васил
Левски 82, тел. 0897518360, 0878782077, икономистсчетоводител.
Христина Христова Бешева, Плевен, ул. Рила
1, тел. 064806509, икономист-счетоводител.
Симеон Цонов Цонов, Плевен, ул. Веслец 4,
вх. А, ап. 6, тел. 064821022, 0878444401, икономистсчетоводител.
Нина Илиева Веселинова, Славяново, ул. Толбухин 15, тел. 06515/2039, 0887515897, икономистсчетоводител.
Марийка Станева Стоянова, Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 74, вх. Б, ет. 4, ап. 10, тел. 064683360,
0888844057, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силвия Георгиева Григорова, Плевен, ж. к.
Сторгозия, бл. 63, вх. В, ап. 51, тел. 0878/222142,
икономика на промишлеността.
Юлия Гатева Гатева, Плевен, ул. Мусала 20, ет.
2, ап. 2, тел. 0884/058002, икономист-финансист.
Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, Плевен,
ул. Даскал Димо 7, вх. Б, ап. 3, тел. 064/805103,
0889/274526, икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, гр. Левски, ул.
Малчика 53, тел. 0650/83290, 0898561569, икономист-финансист.
Велеслав Василев Върбенов, Плевен, ул.
Емил Димитров 32, вх. Б, ап. 11, тел. 064/847808,
0889536854, икономика на промишлеността.
Милка Тачева Нелкова, Плевен, ул. Цар Самуил 4, вх. Г, ап. 14, тел. 064/839061, 0898735617,
икономист-финансист.
Красимира Славова Христова, Плевен, ул. Руй
6, ап. 9, тел. 064/88-09-98, 0888124499, икономистфинансист.
Галин Красимиров Иванов, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 335, вх. А, ап. 13, тел. 064/690063,
0885/694-202, икономист – финансист, оценител
на недвижими имоти.
Кремена Тодорова Върбова, Плевен, ж. к. Мара
Денчева, бл. 344, вх. Г, ап. 1, тел. 064/571365,
0887518802, агроикономист.
Радка Генова Георгиева-Асенова, Плевен, ул.
Димитър Константинов 22, ап. 2, тел. 0888403949,
064/819719, икономист-агроикономист.
Иванка Данаилова Александрова, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 135, вх. Д, ап. 2, тел. 0896738068,
икономист-финансист.
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Ивайло Живков Иванов, Плевен, ул. Ген.
Скобелев 22, бл. 3, тел. 064/831154, 0878767378,
икономист-финансист.
Светлана Милкова Попова, Плевен, ул. Васил
Априлов 48, ет. 2, ап. 4, тел. 064/840114, 0887284847,
икономист.
Цветанка Петкова Александрова, Плевен, ул.
Панега 19, вх. Д, ап. 9, тел. 064844091, 0888247918,
икономист-финансист.
Иванка Михайлова Вутева, Плевен, ул. Сан
Стефано 32, вх. А, ап. 6, тел. 064834019, 0886157365,
0878834029, икономист-финансист.
Георги Пъшев Георгиев, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 113, вх. Г, ет. 6, ап. 18, тел. 064871029, икономист-финансист.
Костадинка Борисова Панчева, Плевен, ж. к.
Мара Денчева, бл. 23, вх. А, ап. 7, тел. 064844387,
0894748013, икономист-финансист, банково дело.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Надка Петрова Йорданова, гр. Левски, ул. Крум
Попов 41, тел. 0650/82448, 0887101163, икономистфинансист, оценка на оборотни и дълготрайни
материални активи.
Иво Градев Георгиев, Плевен, ул. Страцин 38,
ап. 1, тел. 0878254477, 0887204415, специалист маркетинг и мениджмънт, оценка на активи и пасиви.
Владимир Георгиев Царков, Плевен, бул. Христо Ботев 48, вх. Б, ет. 2, ап. 4, тел. 0885220906,
икономист, оценка на активи и пасиви.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, Кнежа, ул.
Криволак 1, вх. Б, ет. 2, ап. 20, тел. 09132/2129,
09132/2696, 0889289633, икономист, оценка на
активи и пасиви.
Евгени Иванов Гергов, Плевен, ул. Лозенка
5, вх. Б, ап. 5, тел. 064/60-22-80, 0887/697191, агроикономист, експерт – оценител на недвижимо
имущество, машини, съоръжения, земеделски
земи и гори.
Ева Сашкова Лунгова, Гулянци, ул. Добруджа
2, бл. 3, вх. Г, ап. 4, тел. 06561/2275, 0885/541016,
икономист, оценка на машини и съоръжения.
Марияна Трифонова Фитева, Плевен, ул.Панайот
Волов 59, вх. А, ап. 10, тел. 064/821723, 0888284174,
икономист-финансист, експерт – оценител недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи
Анелин Илиев Славейков, Плевен, ул. Страхил
войвода, № 29а, тел. 0898792301, 0885667713, машинен инженер, оценител на недвижими имоти,
машини, съоръжения, промишлени предприятия
и постройки.
Дарин Величков Матов, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 326, вх. Е, ап. 4, тел. 064/7-80-82, 0888848506,
икономист-счетоводител, оценител на недвижими
имоти, машини, съоръжения, активи – движимо
имущество, земеделски земи, подобрения и трайни
насаждения.
Александър Филипов Филипов, гр. Левски, ул.
Братя Миладинови 52, тел. 0650/82442, 0888091868,
насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител
на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Стефан Георгиев Рачев, гр. Левски, ул. Владимир Заимов 15, тел. 0888326076, агроикономист.
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Йонко Димитров Лалов, Плевен, ж. к. Мара
Денчева, бл. 12, вх. Г, ап. 3, тел. 064903270,
0889220209, икономист-счетоводител, икономика
и управление на промишлеността.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза
Владимир Николов Янков, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 412, вх. Г, ап. 8, тел. 064/870346, 0878/870347,
инженер – технолог по машиностроене.
Красимир Любенов Златев, Плевен, ул. Шипка
24, вх. Г, ет. 1, ап. 2, тел. 0888338685, отоплителна,
вентилационна, климатична и хладилна техника.
Емил Богданов Цветков, Плевен, ул. Шипка 27,
вх. А, ап. 15, тел. 064/806-050, 0888353973, машинен
инженер – селскостопанска техника.
Пламен Александров Йотов, Плевен, ул. Десети
декември 118, тел. 0878/676766, електроинженер.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1, тел. 052/383-466, 052/302-788, 0898348374,
0898348351, машинен инженер.
Симеон Петров Михайлов, Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 14, ап. 43, тел. 064/6-59-18, 064/882-119,
0888/532977, електроинженер.
Никола Милчев Явашев, Плевен, ж. к. Сторгозия, бл. 47, вх. Б, ап. 9, тел. 0896743857, електроинженер.
Димчо Веселинов Петров, Червен бряг, ул.
П. Волов 25, бл. 9, вх. Г, ап. 46, тел. 0889/443243,
машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Силвия Христова Спирова, гр. Левски, ул. П.
Волов 4, тел. 0888628255, инженер електроника
и автоматика, икономист – организатор в индустриална фирма.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Пламен Георгиев Маринов, Плевен, ж. к. Дружба, бл. 119, ап. 31, тел. 064/871-227, 0878224223,
0885346910, инженер по двигатели с вътрешно
горене.
Светослав Крумов Илиев, Плевен, ул. Йоаким Груев 1а, вх. Б, ет. 3, ап. 5, тел. 064/815911,
транспортна техника и технологии, оценка на
щети при ПТП.
Иван Костадинов Иванов, Плевен, ул. Асен
Златаров 60, тел. 064/695084, 0889424916, инженер
по експлоатация на автомобили.
Веселин Тодоров Иванов, Плевен, ул. Стефан
Караджа 60, тел. 064/805-545, 0885611664, инженер
автомобилен транспорт, трактори и кари.
Величко Кръстев Първанов, Плевен, ул. Янко
Сакъзов 24, тел. 064/847-622, 0888670370, машинен
инженер, оценител на машини и съоръжения в
сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.
Капка Николова Радева-Георгиева, Плевен, ул.
Пелистър 1, тел. 064/842148, 0885000430, инженер
двигатели с вътрешно горене.
Николай Кръстев Пенчев, Плевен, ул. Ген.
Скобелев 20, бл. 2, вх. А, ап. 9, тел. 0888659984,
автоексперт – оценител, оценка на машини и
съоръжения.
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Петьо Димитров Димитров, Плевен, ул. Иван
Вазов 23, тел. 0988614640, инженер автомобилен
транспорт, трактори и кари.
Рангел Асенов Симеонов, Монтана, ж. к. Младост 2, бл. 43, вх. Г, ап. 8, ет. 3, тел. 0886953095,
инженер по ДВГ.
Станислав Йорданов Велев, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 318, вх. В, ап. 12, тел. 064696096,
0888207130, двигатели с вътрешно горене.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Беатриче Кирилова Зашева, Кнежа, ул. Свети
Наум 4, тел. 0878570673, 0889803580, инженер
механична технология на дървесината, оценител
на земеделски земи.
Цветан Александров Михайлов, Плевен, ул.
Иван Вазов 17, инженер машиностроителна технология и производствена техника.
Красимир Иванов Братанов, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 333, вх. В, ап. 5, тел. 064/69-09-88,
0888679934, инженер технология на металите.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Атанас Стефанов Атанасов, Долни Дъбник, ул.
Александър Стамболийски 30, тел. 06514/2605,
0885/313287, компютърни системи.
Ксения Георгиева Тончева, Плевен, ул. Найчо
Цанов 8, ап. 5, тел. 064/800091, 0878803210, инженер
по електроника и автоматика.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Лазар Енчев Лазаров, Плевен, ул. Княз Борис
6, тел. 064/802-261, 0884253166, архитект.
Соня Николаева Андреева, гр. Левски, ул.
Найден Геров 29, тел. 0650/82811, 0899/944938,
строителен инженер.
Любомир Веселинов Стоянов, Плевен, ул. Родопи 13, тел. 064/928276, 0888/467509, строителен
инженер.
Николай Божидаров Касабов, Плевен, ул. Шар
планина 9, тел. 064/803915, 0878/647061, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, Плевен, ул. Драгаш
войвода 21, вх. А, ап. 5, тел. 064/871640, 0888/280577,
инженер-геолог и хидрогеолог.
Петър Василев Влайчев, Плевен, ул. Гевгели
22, вх. Б, ап. 15, тел. 064/83-59-79, 0888377514,
промишлено и гражданско строителство.
Силвия Иванова Стефанова, Плевен, ул.
Ал. Стамболийски 49, ап. 6, тел. 064/84-01-98,
0888/284732, строителен инженер, експерт – оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, Плевен, ул. Мусала
22, тел. 064/834446, 0898888543, промишлено и
гражданско строителство.
Величко Петров Димитров, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 125, вх. Б, тел. 064/885120, 0897416799,
хидромелиоративно строителство.
Таня Тодорова Лазарова, Плевен, ул. Гривица 7,
тел. 064/801-285, 0885/321538, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, Червен бряг, ул.
Добрич 8, тел. 0659/92019, 0887/915901, строителен инженер.
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Валентина Тодорова Дикова, Плевен, ул. Лайка 41, вх. А, ап. 16, тел. 064/800682, 0888263604,
строителен инженер.
Калинка Иванова Иванова, Плевен, ул. Мур 40,
вх. Б, ап. 7, тел. 064834023, 0888376995, 0878567618,
промишлено и гражданско строителство.
Иван Николаев Бозкоровайний, Плевен, ул. Г.
Домусчиев 4, бл. Мизия, ап. 48, тел. 0877507281,
промишлено и гражданско строителство.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, Плевен, ул.
Тунджа 22, ет. 6, ап. 18, тел. 064991316, 0898603953,
промишлено и гражданско стоителство.
Атанас Вълков Вълков, Плевен, бул. Русе 48,
вх. Б, ап. 6, тел. 064815473, 0899685890, машинен
инженер.
5.6. Съдебна пожаротехническа
експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София, ул.
Капитан Андреев 8, кв. Лозенец, служебен адрес
София, ул. Суходолска 175, ВСУ „Любен Каравелов“, тел. 0887892118, инженерно-техническа,
РАВ, техника и технология на взривните работи,
АВ боеприпаси.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Милчев Райчев, Плевен, ул. Тодор Каблешков 10, тел. 064/823569, 0889/823589, биолог-еколог.
6.2. Съдебно-микробиологична експертиза
Иван Луканов Иванов, София, ж. к. Разсадника,
бл. 65, вх. Е, ап. 12, тел. 02/9205537, 0888/899634,
0898/785640, ДНК анализ.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-физическа експертиза
Емилия Александрова Николова, Плевен, ул.
Гладстон 16, тел. 064/841275, 0888/572826, физик.
8. Клас „Съдебно-селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Иво Василев Вутов, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 228, вх. Г, ап. 13, тел. 064/800-964, 0889/668676,
0878/968246, ветеринарна медицина, опазване на
околната среда.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мая Василева Стойкова, Плевен, ж. к. Дружба,
бл. 414, вх. В, ап. 2, тел. 064/805830, 0888/725413,
агроинженер.
Валерий Николов Беновски, Кнежа, ул. Васил
Априлов 17, агроном.
Димитър Иванова Велчев, Кнежа, ул. Г. Михайлов 2, тел. 09132/3472, 0896689321, агромениджмънт.
Пенка Мичева Ботева, Плевен, ул. Рила 2, тел.
064/83-97-00, агроном.
Сийка Иванова Попова, Плевен, ул. 10 декември
110, тел. 064/802-048, 0889700010, агроикономист,
лицензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 14, ап. 36, тел. 064/68-43-22, 0889035100,
почвознание и агрохимия, оценител на земеделски
земи, подобрения и насаждения върху тях.
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Петя Антимова Джилянова, Плевен, ул. Янко
Сакъзов 27, ет. 1, ап. 1, тел. 064/83-55-94, агроном.
Трифон Иванов Мариновски, Плевен, ул. Цар
Симеон 19, ап. 12, тел. 064/842010, 0889434720,
инженер горско и ловно стопанство.
Веселка Илиева Вълова, Плевен, ул. Данаил Попов 13, вх. А, ап. 13, тел. 064/83-00-72, 0885/395133,
лесоинженер.
Минко Калчев Червенков, Плевен, ул. Патриарх Евтимий 11, ап. 6, тел. 0878/336696, геодезия,
фотограметрия и картография.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Валери Петров Петров, Плевен, ул. Вардар 11,
ет. 1, ап. 2, тел. 064/820984, 064/881290, 0887/232496,
оценка на художествени произведения.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Невенка Иванова Петрова, Плевен, ж. к.
Дружба, бл. 326, вх. Е, ап. 12, тел. 0896567072,
064/693944, преводач от и на гръцки език.
Димка Маринова Банчева, Червен бряг, бул.
Христо Ботев, бл. Искър, вх. Б, ет. 4, ап. 15,
0887003520, 0878330977, педагог.
Таня Петкова Монева, Плевен, ул. Кайзерслаутерн 3, ап. 5, тел. 064/83-33-29, 0898/881467,
архитект.
Мария Николова Трифонова, Плевен, ж. к.
Сторгозия, бл. 17, вх. Б, ап. 4, тел. 0887537813,
преводач-тълковник.
За съдебен район на Русенския окръжен и админис
тративен съд
І. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи
за писмени доказателства
Вълко Велев Събков, Русе 7000, ул. Едуард
Винтер 6, вх. 1, ет. 2, тел. 0888411771, експерткриминалист.
Николай Йорданов Москов, Русе 7000, ул. Мария-Луиза 19, вх. 7, тел. 082/582001, 0887516597,
криминалист.
1.2. Съдебно-балистични експертизи
Вълко Велев Събков, Русе 7000, ул. Едуард
Винтер 6, вх. 1, ет. 2, тел. 0888411771, експерткриминалист.
1.3. Биометрични криминалистични
експертизи
Николай Йорданов Москов, Русе 7012, ул. Мария-Луиза 19, вх. 7, тел. 082/873789, 0887516597,
почеркови експертизи.
ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.2. Съдебномедицинска експертиза
на телесни повреди
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
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Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД),
тел. 0888 829 010, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.4. Съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човека
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5 (фирма „Проген“ – ООД),
тел. 0888 829 010, микробиология и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.5. Съдебномедицинска експертиза
по писмени данни
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебномедицински експерт.
2.6. Съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве
Ервин Арманд Чакърян, Русе 7000, ул. Н. Бозвели 11, тел. 0897944397, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, Русе 7000, ул. Бозвели
9, тел. 082/870420, 082/834361, 0888520121, съдебномедицински експерт.
Пламен Георгиев Димитров, Русе 7000, ул. П.
Берон 38, вх. Б, ет. 5, тел. 082/230856, 0889912882,
съдебно-медицински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, Русе 7000, ул. Рила 44,
вх. 1, ет. 2, тел. 082/879879, 0888685575, стоматолог.
ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, Русе 7000, ул. Муткурова 111, вх. 3, ет. 1, тел. 082/831319, 082/845738,
0877354314, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, Бяла 7100, ул.
Стефан Стамболов 3, вх. 1, ет. 1, тел. 0817/72702,
0887606049, психиатър.
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Марийка Михайлова Димитрова, Бяла 7100, ул.
Стефан Стамболов 15, вх. 3, ет. 5, тел.0817/72702,
0889636062, психиатър.
Николина Станчева Ангелова-Барболова, Русе
7000, бул. Тутракан 20, тел. 082/845379, 0878435027,
психиатър.
Росица Кръстева Церовска, Бяла, област Русе,
ул. Ст. Стамболов 3, тел. 0817/7 27 02, 0887 436 974,
психиатър.
Стела Николаева Дянкова, Бяла 7100, област
Русе, ул. Цар Борис Първи 15, тел. 0817/7 27 02,
0889 875 501, психиатър.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, Бяла 7100,
ул. Стефан Стамболов 15, вх. А, тел. 0817/72702,
0884592061, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, Русе 7002, ул. Воеводова 45, вх. 1, ап. 2, тел. 0878 861 142, 0898 754 813,
психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, Русе 7005,
ул. Сърнена гора, бл. Голям Богдан, вх. Е, ет. 2,
тел. 082/857728, 0898251581, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ивелина Людмилова Механджиева, Русе, ул.
Сърнена гора, бл. Голям Богдан, вх. Е, ет. 2, тел.
082/857728, 0898251581, психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1.Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, Русе 7004, ул. Алея
„Ела“ 5, вх. А, ет. 4, тел. 0885587837, 082/828272,
икономист-счетоводител.
Албена Младенова Илиева, Русе 7000, бул. Цар
Освободител 137А, бл. Бузлуджа, вх. А, ет. 1, тел.
08132/2884 и 0887569707, счетоводство и контрол.
Александър Минчев Цонев, Русе 7000, ул. Даме
Груев 1, тел. 082/593 201, 0888 218 073, 0895 783 942,
икономист-счетоводител.
Андрей Стефанов Стефанов, Русе, ул. Петрохан
88, бл. Тича, вх. 1, ет. 4, ап. 10, тел. 082/846 969,
0886 754 611, икономист-счетоводител.
Васил Тодоров Петров, Русе, ж. к. Чародейка,
бл. 107, вх. Г, ет. 3, тел. 082/820118, 0896 718 860,
икономист-счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, Русе 7000, ул. В.
Търново 4, вх. 1, ет. 2, тел. 0896854485, икономистсчетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, Русе 7000, ул.
Орлово гнездо 2, вх. Е, тел. 0886 192 274, икономист-счетоводител.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
Русе, ул. Никола Петков 2, вх. 2, ет. 1, ап. 2, тел.
0887 755 493, икономист.
Жулиета Йорданова Тодорова, Русе, ул. Цар
Калоян 5, тел. 082/820 070, 082/824 047, 0887
960 670, икономист-счетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, Русе
7000, бул. Цар Освободител 111, тел. 0899756186,
икономист-счетоводител.
Ирена Николова Колева, Бяла 7100, ул. Велес
12, тел. 0817/74078, счетоводна отчетност.

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

Йорданка Добрева Метева, Русе 7000, ул.
Плевен 1, вх. Д, ет. 8, тел. 082/835165, 0878309742,
счетоводител-икономист.
Любка Димова Симеонова, Русе 7004, ул. Плиска
91, бл. Клокотница 1, вх. В, ап. 2, тел. 082/852 857,
082/582155, 0899 314 607, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, София 1124, ж. к.
Яворов, бл. 11, вх. А, ап. 2, тел. 02/846 39 02, 02/846
28 73, 0888 220 716, икономист – международни
икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, Русе 7004, ул.
Митрополит Григорий 1, бл. Каварна, вх. А, ет. 1,
п.к. 1, тел. 0888 521 149, икономист по счетоводство и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, Русе 7000, ул.
Едуард Винтер 6, вх. 1, ет. 2, тел. 0898474808,
икономист.
Недка Минчева Белева, Русе 7000, ул. Едуард
Винтер 2, бл. Лайпциг, вх. 3, тел. 082/896677,
082/580685, 0899846225, 0896677110, икономистсчетоводител.
Рени Ботева Крумова, Русе 7000, бул. Мидия Енос 8, вх. 1, ет. 7, ап. 20, тел. 082/838281,
0888656543, икономист-счетоводител.
Рафаил Антонов Арабаджийски, Русе 7000, ул.
Нови Сад 2, вх. 5, ет. 7, тел. 082/591 158, 0886
211 711, икономист – застраховател обществено
осигуряване.
Стефанка Илиева Копанкова, Русе 7000, ул.
Родопи 5, вх. Б, ет. 12, тел. 082/851081, 0886191174,
икономист-счетоводител.
Стефана Лазарова Кючукова, Бяла 7100, ул.
Цар Борис І № 7, тел. 0817/72503, 0817/72023,
0897285349, икономист-счетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, Русе, ул. Св. св.
Кирил и Методий 47, бл. Дружба, вх. 3, ет. 4, тел.
0887 392 302, икономист-счетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, Русе, ул. Княжеска 1, вх. Б, ет. 1, тел. 082/888150, 082/829963,
0887096399, икономист.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, Русе 7000, бул. Мидия
Енос 8, вх. Б, ет. 6, тел. 082/ 833 127, 0895433757,
икономист-счетоводител.
Андрей Стефанов Стефанов, Русе, ул. Петрохан
88, бл. Тича, вх. 1, ет. 4, ап. 10, тел. 082/846 969,
0886 754 611, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, Русе 7000, ул.
Орлово гнездо 2, вх. Е, тел. 0886 192 274, икономист-счетоводител.
Евгени Йорданов Бончев, Русе 7020, ул. Плиска 2, бл. Плиска, вх. А, ет. 4, тел. 082/893890,
0894311173, икономист – икономика на туризма.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
Русе, ул. Никола Петков 2, вх. 2, ет. 1, ап. 2, тел.
0887 755 493, икономист.
Жулиета Йорданова Тодорова, Русе, ул. Цар
Калоян 5, тел. 082/820 070, 082/824 047, 0887
960 670, икономист-счетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, Русе
7000, бул. Цар Освободител 111, тел. 0899756186,
икономист-счетоводител.
Любка Димова Симеонова, Русе 7004, ул. Плиска
91, бл. Клокотница 1, вх. В, ап. 2, тел. 082/852 857,
082/582155, 0899 314 607, икономист-счетоводител.
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Марийка Василева Атанасова, Русе 7000, ул.
Доростол 81, бл. Росица, вх. Г, тел. 082/854408,
0885499639, икономист-счетоводител.
Недка Минчева Белева, Русе 7000, ул. Едуард
Винтер 2, бл. Лайпциг, вх. 3, тел. 082/896677,
082/580685, 0899846225, 0896677110, икономистсчетоводител.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул.
Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.
Нено Ананиев Бончев, Русе 7000, ул. Ст.
Стамболов 26, тел. 082/833658, 0898333920, инженер – електромеханик, оценител на недвижими
имоти.
Снежана Гецова Атанасова, Русе 7015, кв. Дружба 3, бл. 44, вх. В, ет. 4, тел. 082/860241, 0898673308,
икономист-счетоводител, машинен инженер.
Стефана Лазарова Кючукова, Бяла 7100, ул.
Цар Борис І № 7, тел. 0817/7/4264, икономистсчетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, Русе, ул. Княжеска 1, вх. Б, ет. 1, тел. 082/888150, 082/829963,
0887096399, икономист.
Тодор Трифонов Трифонов, Русе 7000, ул. Муткурова 53, вх. Б, ет. 2, тел. 082/823733, 0888521183,
икономист-застраховател.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Гицка Стоилова Гецова, Русе 7000, бул. България 116, тел. 082/643203, 0887652417, стоковедикономист.
Десислава Тодорова Георгиева, Русе 7000, ул.
Орлово гнездо 2, вх. Е, тел. 0886 192 274, икономист-счетоводител.
Лиляна Миткова Димитрова, Русе 7000, ул.
Драгоман 4, вх. 1, ет. 2, тел. 082/820816, 082/820818,
0888466826, икономист – стокознание, качество и
експертиза на стоките.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул. Борисова 29, тел. 0898428180, икономист.
V. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза
Бисерка Кирилова Стефанова, Русе 7000, ул.
Мальовица 37, бл. Обзор, вх. Б, тел. 082/862 533,
0886 745 785, строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Гинка Илиева Филева, Русе 7000, ул. Мальовица 73, бл. Младост, вх. А, ет. 3, тел. 082/836937,
0886532392, геодезия и земеразделяне.
Златина Нейчева Йорданова, Русе 7000, ул.
Княжеска 33, тел. 082/873094, 0897986472, архитект.
Иван Стайков Лазаров, Русе, бул. Липник 76,
вх. 1, ет. 7, тел. 082/854 342, 0887 995 867, инженергеодезист, оценител на недвижими имоти.
Иван Гергов Петков, Русе, ул. Петрохан 94,
ет. 10, тел. 082/897 520, 0886 551 335, инженеркорабен механик.
Красимира Иванова Петкова, Русе 7000, ул.
Вардар 32, тел. 082/821 726, 0888 343 458, оценител
на недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, Русе 7000, ул.
19-и февруари 17, вх. Б, ет. 1, тел. 082/826 760,
0895 631 616, строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
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Катя Енчева Енева, Русе 7000, ул. Нови Сад
2, вх. 3, ет. 4, тел. 082/851 273, 0887 686 188, инженер-химик.
Михаил Николаев Михайлов, с. Босилковци,
община Бяла, ул. Иван Вазов 10, тел. 08123/2330,
0885 120 617, машинен инженер.
Митко Аврамов Василев, Русе 7015, ул. Даме
Груев 1, вх. 5, ет. 4, ап. 12, тел. 082/860 230, 0886
128 605, машинен инженер.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул.
Борисова 29, тел. 0898428180, инженер.
Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул.
Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139,
082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, Русе 7000, ул. Ст.
Стамболов 26, тел. 082/833658, 0898333920, инженер – електромеханик, оценител на недвижими
имоти.
Огнян Георгиев Николаев, Русе 7000, ул. 6-ти
септември 11, тел. 082/832519, 0887676903, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, Русе 7000, ул. Воден
11, вх. Б, тел. 082/842 009, 874 147, 0888 860 512,
електроинженер.
Стефан Тодоров Денев, Русе 7000, ул. Червен
12, тел. 082/834575, 0877315485, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, Русе 7000, ул. Цар
Асен 26, вх. Г, ет. 3, тел. 0888617217, машинен
инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, Русе 7000, ул. Н. Й.
Вапцаров 13, бл. 19, вх. В, ап. 7, тел. 082/243 090,
0888648 431, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, Русе, ул. Михаил Хаджикостов 5, бл. 112, вх. 2, ет. 5, ап. 13,
тел. 082/243 670, 0878 260 606, електроинженер.
Цветомир Бенев Върбанов, Русе 7004, ул. Доростол 31, бл. Кристал, вх. 1, ет. 14, тел. 082/854844,
0889719646, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Георги Методиев Паскалев, Русе 7000, ул. Богомил 2, бл. Спартак, вх. Б, ет. 3, тел. 082/519497,
0896396217, машинен инженер.
Дончо Минчев Цочев, Русе 7002, ул. Доростол 8,
вх. А, ет. 2, тел. 082/850479, 0886034936, 0895722941,
машинен инженер.
Даниел Атанасов Любенов, Русе 7017, ул. Митрополит Григорий 20, вх. 1, ет. 5, тел. 082/888605,
0888955240, инженер.
Евгени Иванов Димитров, Русе 7004, ул.
Плиска 54, бл. Перла, ет. 1, ап. 2, тел. 082/888217,
082/854177, радиофизика и електроника.
Живко Русинов Гелков, Русе 7016, бул. Г. Делчев 26, тел. 082/888609, 082/860070, 0888602568,
машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, Русе 7000, ул. Д-р
Петър Берон 30, тел. 082/831 599, 0888395276,
машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, Русе 7001, ул.
Николаевска 80, вх. В, ет. 8, тел. 082/872080,
082/888374, 0887541629, машинен инженер.
Михаил Трифонов Михайлов, Русе 7000, ул.
Тодор Икономов 4, бл. 119, вх. Е, ет. 2, или с.
Сандрово, област Русе, ул. Шипка 2, тел. 081942288,
0889676770, машинен инженер.
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Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул.
Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139,
082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, Русе 7004, бул.
Доростол 83, вх. 5, ет. 4, тел. 0898 663 372, машинен инженер – технология и организация на
автомобилния транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, Русе 7000, ул. 6-ти
септември 11, тел. 082/832519, 0887676903, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, Бяла 7100, ул.
Отец Паисий 21, тел. 0817/73487, 0886 143 174,
машинен инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Катя Енчева Енева, Русе 7000, ул. Нови Сад
2, вх. 3, ет. 4, тел. 082/851 273, 0887 686 188, инженер-химик.
Никола Михайлов Николов, Русе 7000, ул.
Борисова 29, тел. 0898428180, инженер.
Николай Георгиев Найденов, Русе 7000, ул.
Олимпи Панов 6, вх. 1, ет. 3, тел. 082/870139,
082/847365, 0887711351, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, Русе, ул. Плиска
83, бл. Венера, вх. Б, ап. 17, тел. 082/842 810,
0889 479 853.
5.4. Съдебна компютърно-техничес
ка експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, Русе 7000,
ул. Фердинанд 24, вх. Б, тел. 082/871797, 0/2/826026,
0886682536, строителен инженер и оценител на
недвижими имоти.
Валентин Йорданов Велизаров, Русе 7000, бул.
Цар Освободител 42А, ет. 12, тел. 082/821048,
0898604267, оценка на недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Георги Ивайлов Кьостебеков, Русе 7012, ул.
Св. Кл. Охридски 24, бл. Варна, вх. 1, ет. 4, ап.
А, тел. 0888 908 784, инженер – комуникационна
техника и технологии.
Йордан Иванов Велизаров, Русе 7000, бул. Цар
Освободител 42А, ет. 12, тел. дом. 082/821048,
0896642531, строителен техник.
Красимира Иванова Петкова, Русе 7000, ул.
Вардар 32, тел. 082/821 726, 0888 343 458, оценител
на недвижими имоти.
Пенка Борисова Папова, Русе 7000, бул. Цар
Освободител 50, тел. 082/820753, 0877321353, архитект.
VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея
Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея
Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
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6.3. Съдебна микробиологична
експертиза
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея
Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
6.4. Съдебна ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Тодор Георгиев Дечев, Русе 7000, ул. Алея
Момина сълза 1, вх. 2, тел. 0888411724, биолог.
VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества
и изделия“
7.1.Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, Русе 7000, ул. Нови Сад
2, вх. 3, ет. 4, тел. 082/851 273, 0887 686 188, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, Русе 7002, бул. Цар
Освободител 42А, тел. 082/828101, 0887594388,
инженер-химик.
7.2. Съдебна физико-химическа
експертиза
Катя Енчева Енева, Русе 7000, ул. Нови Сад
2, вх. 3, ет. 4, тел. 082/851 273, 0887 686 188, инженер-химик.
VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стефан Павлов Симеонов, Русе, ул. Мальовица
112, вх. А, ап. 1, тел. 082/256 291, 0887 187 944,
ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Лина Иванова Блъскова, Русе 7000, ул. Васил
Априлов 1, вх. В, ет. 3, тел. 082/828552, агроном.
Марийка Георгиева Казасова, Русе 7000, ул.
Рига 8, тел. 082/853052, 0897801314, агроном.
Райна Иванова Ковачева, Русе 7000, бул. Липник 76, вх. Г, ет. 7, тел. 082/897640, 0887486237,
аграрикономист.
IХ. „Други съдебни експертизи“
Гарабед Саркис Саркисян, Русе 7000, ул. Николаевска 85, вх. Б, ет. 2, тел. 082/826 813, 0898
582 554, оценител на благородни метали.
Марийка Петрова Чолакова, Русе 7000, ул.
Борисова 120, вх. Б, тел. 082/825231, 082/887363,
0889544943, преводач – румънски език.
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. 6-ти
септември 2, ет. 1, ап. 5, фирма („Проген“ – ООД),
тел. 0887 575 365, биохимик – клиничен химик.
Осман Наимов Мехмедов, Русе 7000, ул. Коледница 19, тел. 082/871 660, 0887 135 992, преводач – турски език.
Пламен Кънчев Станев, Русе 7000, ул. Буная
9, тел. 082/832198, 0898520880, оценка на злато и
скъпоценни камъни.
Съткъ Муталибов Ириев, Русе 7000, ж. к. Родина,
ул. Д. Дебелянов 67, тел. 082/860895, 0887760247,
преводач – турски език.
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Хюлия Сабриева Маджирова, Ветово, ул. Бели
Лом 5, тел. 082/081612055, 0899754635, преводач – турски език.
Цветелина Богомилова Богданова, Русе 7000, ул.
Тодор Александров 9, вх. 1, ет. 5, тел. 082/828992,
0887835127, преводач – френски и английски език.
3676
8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-16 от 18.03.2011 г. на
Министерството на отбраната за обект: Оптична
кабелна линия „093-102“ на територията на област
Ямбол и област Сливен. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
3927
9. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-17 от 18.03.2011 г. на
Министерството на отбраната за обект „Оптична
кабелна магистрала ГРС „Кремиковци“ – район
„Ботевград“ – район „Чирен“ – „Оптична кабелна магистрала от район „Ботевград“ до район
„Чирен – ІІ етап“, с местонахождение: Сервитут
на „Магистрален газопровод – северен клон“ и
отклонения за газопроводи „Враца 1“ и „Враца
2“ на територията на област София – общини
Ботевград и Правец, област Ловеч – община Ябланица, и област Враца – общини Роман, Мездра
и Враца. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
3928
46. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: 05.04.17 български език (съвременен български език), научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология – един; 05.04.17 български език
(старобългарски език), научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
филология – един; 05.04.11 общо и сравнително
езикознание, нау чна област 2. х у манитарни
науки, професионално направление 2.1. филологи я – един; 05.04.02 българска литерат у ра
(българска литература през Първата световна
война), научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология – един;
05.07.03 методика на обучението по литература,
научна област 1. педагогически науки, професионално направление 1.3. педагогика на обучението
по... – един; 05.03.06 история на България (история на България 1878 – 1944 г.), научна област 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.2. история и археология – един; 05.11.02 политология (избори и избирателни системи), научна
област 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.3. политически
науки – един; 05.11.02 политология (външна политика), научна област 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.3.
политически науки – един; 05.11.01 социология
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(социология на управлението), научна област 3.
социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. социология, антропология
и науки за културата – един; 05.02.10 световно
стопанство и международни икономически отношения, научна област 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
икономика – един; 05.11.01 социология, научна
област 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.1. социология,
антропология и науки за културата – един, със
срок 3 месеца; доценти по: 05.04.01 теория и
история на литературата, научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология – един; 05.04.17 български език
(старобългарски език), научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология – един; 05.03.04 нова и най-нова
обща история (съвременна обща история), научна
област 2. хуманитарни науки, професионално
направление 2.2. история и археология – един;
05.03.14 етнография, научна област 3. социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. социология, антропология и науки
за културата – един; 01.08.02 икономическа и
социална география, научна област 4. природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. науки за земята – един;
01.08.01 физическа география и ландшафтознание,
научна област 4. природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
науки за земята – един; 05.06.10 социална психология, научна област 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
психология – един; 05.02.10 световно стопанство
и международни икономически отношения, научна област 3. социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. икономика – един; 05.04.10 журналистика, научна
област 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.5. обществени
комуникации и информационни науки – един;
05.02.18 икономика и управление (туризъм), научна област 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. туризъм – един,
със срок 3 месеца; главни асистенти по: 05.06.01
обща психология, научна област 3. социални,
ст опанск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.2. психология – един; 05.01.14
теория на познанието, научна област 2. хуманитарни науки, професионално направление 2.3.
философия – един; 05.11.02 политология, научна
област 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.3. политически
науки – един, трите със срок 3 месеца; 05.04.11
общо и сравнително езикознание, научна област
2. хуманитарни науки, професионално направление 2.1. филология – един; 05.01.01 история
на философията (българска философия), научна
област 2. хуманитарни науки, професионално
направление 2.3. философия – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, отдел „Управление на персонала”, стая 305, тел. 062/618-368.
3929
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33. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от януари до март
2011 г. е сключена следната продажба: магазин в
жилищен блок на ул. Хан Крум 5 със съответните
идеални части от общите части на сградата в УПИ
VІІ – „за ЖС“ в кв. 229 по плана на гр. Горна
Оряховица, чрез публичен търг с явно наддаване
на Румен Божанков Божанков от Горна Оряховица при цена 29 340 лв., изплатена напълно от
купувача при подписване на договора.
3934
112. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на ж.к. Дружба 1 – I и II част,
в граници: от север – бул. Искърско шосе и бул.
Асен Йорданов; от югозапад – бул. Проф. Цветан
Лазаров, улица по о.т. 40 – о.т. 30, ул. Капитан
Димитър Списаревски, улица по о.т. 125 – о.т.
126, улица по о.т. 126 – о.т. 320 – о.т. 321 – о.т. 68а,
улица по о.т. 68а – 217г – 303а, улица Капитан
Димитър Списаревски; от изток – бул. Кръстьо
Пастухов, който е изложен в район „Искър“.
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 „Искър“.
3790
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. Дружба 2 – II част, в граници:
бул. Проф. Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул.
Обиколна и Крайречен булевард, който е изложен
в район „Искър“. 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 „Искър“.
3791
114. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и режими на застрояване за
преструктуриране на ж.к. Дружба 1 – ІІІ част,
и Дружба 2 – І част, в граници: ул. Кръстьо
Пастухов, бул. Капитан Димитър Списаревс ки,
улица по о.т. 53 – 52 – 51 – 341 – 14 – 13; улица
по о.т. 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4
– 3 – 2; улица по о.т. 45 – 62 – 63; улица по о.т.
53 – 55 – 56 – 57 – 85 – 84; бул. Цветан Лазаров;
улица по о.т. 63 – 72 – 73 – 74 – 529 – 530 – 531 –
75 – 110 – 11 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 143 –
144 – 145 – 146 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 3541
– 169 – 170; бул. Копенхаген, който е изложен в
район „Искър“. Заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район
„Искър“ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3792
15. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена специализирана план-схема за „Хибридна влакнесто-оптична,
коаксиална и FTP кабелна мрежа за пренос на
данни и разпространяване на радио-телевизионни
сигнали“ на територията на с. Тополово, община
Асеновград, област Пловдив. Проектът и при-
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дружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3830
14. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за „Трасе за елект ронна съобщителна
мрежа“ на територията на землища с. Червен,
с. Долнослав, с. Тополово, община Асеновград,
област Пловдив. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3831
99. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект „Водоснабдяване група „40-те
извора – І етап“ – реконструкция на участъка от
РШ № 1 в местността Каваклийката до РШ № 2
в с. Козаново. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3832
4. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен
проект за изграждане на обект „Оптична кабелна
линия на „Оптик ком“ – ООД, с. Марково – гр.
Смолян“, подобект „с. Марково – с. Здравец“, за
частта от трасето, преминаващо през територията
на община Асеновград. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка
в информационния център на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3833
3. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – парцеларен план за
обект „Външно кабелно електрозахранване от
БКТП 1х1000 kVА, 20/0,4 kV в ПИ 39459.503.176
по кадастралната карта на с. Кранево, община
Балчик, до електромерно табло тип ТЕПО пред
ПИ 39459.3.43 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
3933
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9. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ за им. бивш пл. № 40,
ПИ с идентификатори 07079.662.21, 07079.661.629
и 07079.662.20 по КККР в ПЗ „Юг – изток“ и кв.
Победа на Бургас, който е изложен за разглеждане
в ТД „Възраждане“ – Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3630
10. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
пътна връзка за достъп до УПИ І-31 в масив 130,
местност Хаджи тарла, в землището на кв. Лозово, Бургас, който е изложен за разглеждане в
ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3935
15. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 5 от
01.10.2010 г. и № 7 от 26.11.2010 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед
№ РД-10-7706-152 от 31.05.2010 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са изработени и одобрени проекти за
план на новообразувани имоти в случаите по §
4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност Ален
мак – селищно образувание, землище кв. Виница,
община Варна, относно поземлени имоти 609, 694
и 677 КР 515; местност Виница-север – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна,
относно поземлени имоти 224 и 550 КР 511; местност Ваялар – селищно образувание, землище гр.
Варна, община Варна, относно поземлени имоти
802 КР 523; местност Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата – селищно образувание,
землище кв. Виница, община Варна, относно
поземлен имот 248 КР 516 и поземлени имоти
2360, 4095 КР 517; местност Боровец-юг – селищно
образувание, землище кв. Галата, община Варна,
относно поземлен имот 1646 КР 404. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане в
Община Варна, етаж 13, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост“. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и
възражения по проектите до кмета на общината.
3954
36. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за кабелна линия и фундамент за монтиране на
СРС (за мачтов трафопост) в ПИ № 000.113 в
землището на с. Присово, община Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
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ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3667
37. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 022009, местност Горна чешма, в землището на с. Беляковец, община Велико Търново, с цел промяна предназначението на земята
„Производствено-складови дейности“. Проектът
се намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3668
38. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 007003 и 007004, местност Оградня,
в землището на с. Велчево, община Велико
Търново, с цел промяна предназначението на
земята „Жилищни нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3669
18. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че има изработен
ПУП – ПЗ в ПИ № 247004 – за фотоволтаичен
парк, в землището на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, фаза: окончателен проект, с
възложител „Риск Инженеринг“ – АД.
3670
2. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изготвен проект на ПУП – парцеларен план на
кабелна линия 20 kV за присъединяване на МВЕЦ
„Каменица“ в поземлени имоти 018008 и 055004,
местност Долна глоговица, Струг, землище на
с. Брезница, община Гоце Делчев, към ВЕЛ 20
kV „Обидим“. 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.
3892
3. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план
на магистрален оптичен кабел от гр. Гоце Делчев
до с. Гърмен, област Благоевград. 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.
3893
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11. – Община гр. Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени подробни устройствени планове – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
промяна предназначението на земеделска земя
за изграждане на ветрогенератори като част от
вятърна електрическа централа ВяЕЦ за следните имоти: ПИ 68045.147.13 в местността Дялу
чучурули и ПИ 68045.144.5 в местността Дялу
чучурули в землището на с. Сомовит, община
Гулянци, област Плевен, с възложител „Велга“ – ООД, Ловеч. Проектната документация се
намира в общинска администрация, гр. Гулянци,
стая 103. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация гр.
Гулянци.
3671
804. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Довеждащ водопровод
от м. Улищица до с. Конаре, община Гурково“.
Трасето на водопровода започва от проектно водовземно съоръжение от местността „Улищица“
на границата между с. Конаре, община Гурково,
и гр. Твърдица, област Сливен, и преминава през
ПИ 38203.36.688; ПИ 38203.37.1; ПИ 38203.35.117;
ПИ 38203.36.1; ПИ 38203.36.2; ПИ 38203.35.4;
ПИ 38203.35.5; ПИ 38203.35.2; ПИ 38203.35.3;
ПИ 38203.35.1; ПИ 38203.35.117; ПИ 38203.34.1;
ПИ 38203.34.3; ПИ 38203.92.5; ПИ 38203.92.56;
ПИ 38203.33.11 ; ПИ 38203.33.12; ПИ 38203.33.13;
ПИ 38203.33.14; ПИ 38203.84.1; ПИ 38203.83.540;
ПИ 38203.83.73; ПИ 38203.83.4; ПИ 38203.83.5;
ПИ 38203.83.549; ПИ 38203.31.65; ПИ 38203.82.2
и ПИ 38203.82.3 до съществуващ водоем в ПИ
38203.82.3 по КК на с. Конаре с дължина на трасето – 1604 м, а общата площ на сервитута – 9720
кв.м. Сервитутът на водовземното съоръжение е
с площ 15 445 кв. м в ПИ № 000688 в КВС на с.
Конаре и с площ 13 554 кв. м в ПИ № 630073 в
КВС на гр. Твърдица. Проектът се намира в стая
№ 5 на Общинска администрация – гр. Гурково.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинска администрация – Гурково.
3930
805. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Интегриран проект за
водния сектор на с. Паничерево, община Гурково“,
с подобект: „Реконструкция за вътрешната водопроводна мрежа и проект на вътрешна канализационна мрежа за битови отпадни води“. Трасето
на канализационната мрежа за битови отпадни
води преминава през ПИ 22767.190.406; ПИ
22767.190.561; ПИ 22767.222.47; ПИ 22767.222.64; ПИ
22767.222.269; ПИ 22767.222.273; ПИ 22767.222.274;
П И 2 2 767. 2 2 2 . 2 75; П И 2 2 767. 2 2 2 . 2 8 0 ; П И
22767.222.282; ПИ 22767.222.283; ПИ 22767.222.619;
П И 2 2 767.18 8 .167; П И 2 2 767.18 8 . 6 61 ; П И
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22767.188.662; ПИ 22767.188.663; ПИ 22767.188.166;
П И 2 2 767.18 8 . 5 6 4; П И 2 2 767.1 9 0 . 2 8 4; П И
22767.190.407; ПИ 22767.190.482; ПИ 22767.190.483;
ПИ 22767.190.485 и ПИ 22767.501.742 по КК на с.
Паничерево с дължина на трасето – 1306,44 м,
а общата площ на сервитута – 7616 кв. м. Проектът се намира в стая № 5 на Общинска администрация – гр. Гурково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска
администрация – Гурково.
3931
806. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Интегриран проект за
водния сектор на с. Паничерево, община Гурково“,
с подобект: „Помпена и пречиствателна станция
за битови отпадни води“. Трасето на тласкателя от помпената станция до пречиствателната
станция преминава през ПИ 22767.188.167; ПИ
22767.188.661; ПИ 22767.190.406; ПИ 22767.190.407;
ПИ 22767.190.561; ПИ 22767.193.740; ПИ 22767.193.741
и ПИ 22767.501.745 по КК на с. Паничерево с
дължина на трасето – 694,75 м, а общата площ
на сервитута – 2799 кв. м. Трасето на кабела за
ел.захранване преминава през ПИ 22767.193.740;
П И 2 2 767.1 9 3 .741 ; П И 2 2 767.18 8 . 6 61 ; П И
22767.190.406; ПИ 22767.190.561; ПИ 22767.501.777
и ПИ 22767.501.773 по КК на с. Паничерево с
дължина на трасето – 783,38 м, а общата площ
на сервитута – 1135 кв. м. Трасето на захранващи
водопроводи до помпена станция и пречиствателна станция преминава през ПИ 22767.193.740;
ПИ 22767.190.406 и ПИ 22767.190.561 по КК на с.
Паничерево с дължина на трасето – 279,88 м, а
общата площ на сервитута – 1679 кв. м. Проектът
се намира в стая № 5 на Общинска администрация,
гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Общинска администрация – Гурково.
3932
58. – Община Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-1 от 25.01.2011 г. на Министерството на
земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – ПЗ (план за застрояване), в землището на с. Комарево, община
Долна Митрополия, област Плевен, за поземлен
имот № 300126, местност Кравеника, и е определена строителна площадка за изграждане на
обект: „Фотоволтаична централа“. Проектите за
ПУП са изложени в отдел „ТСУ“, Община Долна
Митрополия. 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
проектите до Община Долна Митрополия.
4095
79. – Община Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-5 от 22.03.2011 г. на Министерството на
земеделието и храните – Комисия за земеделските
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земи, съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПЗ (план за застрояване),
в землището на с. Славовица, община Долна
Митрополия, област Плевен, за поземлен имот
№ 000248 и 000250, местност Магарешки гръб, и
е определена строителна площадка за изграждане
на обект: „Фотоволтаична централа“. Проектите за
ПУП са изложени в отдел „ТСУ“, Община Долна
Митрополия. 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
проектите до Община Долна Митрополия.
4096
98. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на обект: Кабел 20 kV от съществуващ ЖБ стълб
161 на електропровод ВЛ 20 kV „Пролет“ до нов
БКТП в ПИ 015040, местност Алтъ юг в землището на с. Трояново, община Камено. Проектът
е изложен в сградата на дирекция УТАБ, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Дирекция УТАБ, Община
Камено, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3989
99. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на обект: Кабел 20 kV от съществуващ ЖБ стълб
168 на електропровод ВЛ 20 kV „Пролет“ до нов
БКТП в ПИ 015045, местност Алтъ юг в землището на с. Трояново, община Камено. Проектът
е изложен в сградата на дирекция УТАБ, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Дирекция УТАБ, Община
Камено, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3990
100. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на обект: Кабел 20 kV от нов СРС стълб на
мястото на ЖБ стълб 29 на електропровод ВЛ 20
kV „Хаджиите“ подземно по трасето на ВЛ 20 kV
„Хаджиите“ и ВЛ 20 kV „Пролет“ до нов БКТП
в ПИ № 015039, местност „Алтъ юг“ в землището на с. Трояново, община Камено. Проектът е
изложен в сградата на дирекция УТАБ, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до дирекция УТАБ, Община
Камено, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3991
114. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
кабелно ел.захранване на УПИ 099186,099200 и
099214 – производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори от КВС на с. Дъбене, местност Платефуня,
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община Карлово. Проектът може да се разгледа
в сградата на Община Карлово – информационен
център. На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3894
18. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места за изграждане на обект: външно ел. захранване на жилищни сгради „Шато
панорама“ в имот с идентификатор 39164.15.185,
местност Сулуджана, землище с. Кошарица, община Несебър. Трасето на кабела е с дължина
116 м. Започва от нов БКТП в ПИ 39164.15.144,
преминава през ПИ 39164.15.6 полски път, собственост на Община Несебър, и достига до ПИ
39164.15.185. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, ет. 3, стая 37 (тел.
0554/293-42). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3993
1. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3-3
от 17.02.2011 г. на комисията, назначена със Заповед № 585 от 6.04.2009 г. на кмета на общината,
е приет проект за изменение на плана на ново
образуваните имоти в местността Равни рид, с.
Дивотино, община Перник, за поземлен имот
№ 135.199. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 12.
3816
2. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3 – 5 от
17.02.2011 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 585 от 6.04.2009 г. на кмета на общината, е приет
проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Маркови върби, с. Дивотино,
община Перник, за поземлен имот № 135.348. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината. За справка: ет. 12, стая 12.
3817
3. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3 – 6 от
17.02.2011 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 585 от 6.04.2009 г. на кмета на общината, е
приет проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Маркови върби, с.
Дивотино, община Перник, за поземлени имоти
№ 135.347 и 135.121. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
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на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на общината. За справка:
ет. 12, стая 12.
3818
4. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3 – 7
от 17.02.2011 г. на комисията, назначена със
Заповед № 585 от 6.04.2009 г. на кмета на общината, е приет проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Мъртвака,
с. Люлин, община Перник, за поземлени имоти
с № 134.17 и 134.38. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на общината. За справка:
ет. 12, стая 12.
3819
21. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за
обект: Участък М1 АМ „Люлин“ км 0+000 – км
19+135.21; подобекти: виадукт при км 12+000;
пътна варианта на път ІV-18017 „София – Големо Бучино“, землище на с. Големо Бучино,
ПУП – ПП – ел. проводи и газопроводи – горски фонд, землище с. Люлин и с. Големо Бучино, ПУП – ПП – горски фонд с отчуждения
за вън ш но к абел но за х ра н ва не на т у нел и,
ПУП – ПП – поземлен фонд с отчуждения за
водопроводи ПЕВП 32 при км 14+825 и СТ 159
при км 14+140 и външно кабелно захранване
при км 7+320, км 10+100 и км 14+700, землище
с. Големо Бучино, ПУП – ПП – ел. проводи и
газопроводи – селскостопански фонд, землища
с. Големо Бучино и Перник, община Перник.
Проектите за ПУП – ПП са изложени в стая
№ 5, ет. 12 в сградата на Община Перник. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да разгледат
изработените проекти за ПУП – ПП за обекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинска администрация, Перник.
3895
96. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV
за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV“ в ПИ
022027, м. Гара Лъка, землище с. Каменар, с трасе,
преминаващо през следните поземлени имоти:
268 (полски път), 3.624 (полски път), 267 (полски
път), 258 (полски път) и 22027 (нива), който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3896
97. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV
за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV“ в ПИ
022198, м. Гара Лъка, землище с. Каменар, с
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трасе, преминаващо през следните поземлени
имоти: 22177 (нива), 272 (полски път), 22178 (нива),
22198 (нива) и 3.625 (полски път), който е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3897
98. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV
за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV“ в ПИ
022006, м. Гара Лъка, землище с. Каменар, с трасе,
преминаващо през следните поземлени имоти:
268 (полски път), 22006 (нива) и 3.624 (полски
път), който е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения на проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3898
17. – Община Попово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите на линейната инфраструктура – подземен
електропровод 20 kV, свързващ фотоволтаична
централа в ПИ 27005, 27007, 27008 в м. Калакоч
от землището на с. Ковачевец, община Попово, с преносната мрежа. Проектът е изложен
в сградата на Община Попово, ет. 3, стая 308.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
3834
70. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план
за външно електро- и В и К захранване на ПИ
№ 065015, м. Над село в землището на с. Чернодъб, през имоти – за водопровод и канализация
ПИ № 065009, ПИ № 045, за електропровод ПИ
№ 303 в землището на с. Чернодъб, представляващи полски път и пасища, собственост на
Община Свиленград, който е изложен в сградата
на общината, стая № 210. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
3936
71. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за
линеен обект (ел. провод – кабелна линия СН),
захранващ обект: „Фотоволтаична система за
производство на електроенергия“, намиращ се в
ПИ № 284017 в землището на Свиленград, през
имоти ПИ № 00006, ПИ № 000479, ПИ № 000498,
ПИ № 100471, ПИ № 10476 и ПИ № 284024, намиращи се в землището на Свиленград, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересовните лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
3937
10. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 10.02.2011 г. е изменен и допълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, община Созопол,
одобрен със Заповед № РД-09-68 от 7.05.2007 г. на
областния управител на област Бургас относно
новообразуван имот № 101 с площ 251 кв.м и
новообразуван имот № 103 с площ 620 кв.м, като
се променят границите между новообразуваните
имоти № 101 и 103, без да се променят площите
им. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
3631
6. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 10.02.2011 г. е изменен и допълнен
действащият план на новообразуваните имоти
в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец,
община Созопол, одобрен със Заповед № РД-09302 от 14.07.2004 г. на областния управител на
област Бургас, засягащ новообразувани имоти
№ 134.159 и 134.514, както следва: обособява се
нов новообразуван имот с № 134.159 с площ 1000
кв.м при граници: н.и. № 134.158, н.и. № 134.157,
н.и. № 134.514, н.и. № 134.452, н.и. № 134.161 и
н.и. № 134.160 – улица; обособява се нов новообразуван имот с № 134.514 с площ 468 кв.м
при граници: н.и. № 134.159, н.и. № 134.157, н.и.
№ 134.156 – улица, н.и. № 134.452 и н.и. № 134.161.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
3632
99. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе за електрически кабел
20 kV за въздушна линия извод „Загорци“ до
поземлен имот № 037305, за захранване на фотоволтаична електроцентрала, местността Крък
харман по КВС на гр. Средец, община Средец,
област Бургас, собственост на „Фотон“ – ООД.
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.
3992
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311. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен и приет
план за първична регулация и застрояване на
територия от гр. Стралджа с обхват: север – жп
ареал; изток – ул. Св. Иван Рилски; юг – ул.
Младост; запад – ПИ № 2266 по КК включително.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта в отдел „ТСУИЕ“ на Община Стралджа
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
3899
4. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработени проекти на подробни устройствени
планове – ПЗ (план за застрояване) за разполагане на фотоволтаична електроцентрала в имот
075043, местност Елюк, в землището на с. Малко
Тръново, община Чирпан. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания
по проектите до общинската администрация.
Проектите са изложени в сградата на Община
Чирпан, ет. 1, стая 4.
3835
5. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен проект на парцеларен плен за външно
електрозахранване на ППС на Виваком – PD2544
в ПИ 169015 (държавна частна собственост), местност Мавровица, по КВС на с. Средно Градище,
община Чирпан. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 4, ет. 1 в сградата на Община Чирпан. 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 на обявлението
в „Държавен вестник“.
3900
86. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на подземен ел. кабел СрН 20 kV
от ВЛ 20 kV, извод „Чукарово“, до поземлен имот
№ 066010 през поземлен имот № 063001 по КВС
на землище с. Генерал Тошево. Проектът на подробния 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 в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3901

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 2241/2010 по оспорване,
предявено от Йордан Колев Митев и Павлина
Петрова Митева срещу Решение № 2134-8 от
24.03.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
от протокол № 21 от 24.03.2010 г., с което е одо-
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брен ПУП – ПУР на СО „Боровец-юг“ Варна, в
частта на ПИ № 867. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок от
обнародване на съобщението, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските 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 следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Йордан
Колев Митев и Павлина Петрова Митева.
3922
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 2338/2010 по описа на
ІІІ отделение, ХХVІ състав, по жалба на Ставри
Димитров Топалов от Варна против Решение № 17
от 13.10.2009 г. и Решение № 18 от 13.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Ален мак“ – Варна
(ДВ, бр. 13 от 2010 г.), в частта относно парцел
№ 2146 – негова собственост. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок от 1 месец от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно
чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането
им като ответници в производството.
3923
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба на кмета на Община
Бобов дол против т. 4 и 5 от Решение № 212 от
18.12.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бобов дол,
е образувано адм. дело № 23/2011, насрочено за
19.04.2011 г. от 13,45 ч.
3986
А дминистративният съд – Пловдив, адм.
д. № 2812/2010 на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е постъпило оспорване от Калина
Христова Карналова с адрес Пловдив, бул. Васил Априлов 126, ет. 4, ап. 15, против Решение
№ 419 от 04.11.2010 г. на Общинския съвет – гр.
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 план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка,
озеленяване и отдих и правилата и нормативите
за прилагане, на кв. Остромила – Беломорски,
Пловдив, в граници: от север – жп линия – трасе
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на бъдещия Sban, от изток – западна граница
на ПИ 101021, 101024, 101025 по КВС – землище
Пловдив – юг, и землищна граница с община
„Родопи“, от юг – южната регулационна линия на
новопроектирана улица от о.т. 190 през о.т. 192,
193, 190, 151, 150, 149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127,
124, 126, 123 до о.т. 129, запад – новопроектирана
улица от о.т. 129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната
граница на ПИ 106075 и новопроектирана улица
от о.т. 52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените и сините линии, надписи със син и червен
цвят и корекции със зелен цвят за част регулация,
червени задължителни и ограничителни линии и
матрици със син цвят и корекции с кафяв и зелен
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят в правилата и нормативите за прилагане
относно поземлен имот с пл. № 1010029, кв. 24 по
обявен ПУП – ПРЗ на кв. Остромила – Беломорски – гр. Пловдив. Заинтересованите 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 заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заинтересовано лице на заявителя. Делото е
насрочено за 19.05.2011 г. в 13,30 ч.
3987
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Вера Николова Костова е оспорила Решение
№ 469 от 16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр.
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 план-схема 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
граници: на север – р. Първенецка, регулационна
граница на парк „Отдих и култура“ – Пловдив,
до ул. Парк отдих и култура, от изток – северна
граница на ул. Парк отдих и култура, ПИ 106, 113
и 114 по кадастралния план на кв. 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. Христо 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
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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 за прилагане досежно
поземлен имот с пл. № 030013 по кадастралната
карта на гр. Пловдив, за което е образувано административно дело № 501 по описа на съда за
2011 г., ХVІІІ състав. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ 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 да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Дело
№ 501/2011 е насрочено за 26.04.2011 г. от 13 ч.
4029
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че Василка Боянова Костова е оспорила Решение
№ 469 от 16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив, с което е одобрен ПУП – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и
интернет, сборна план-схема 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
граници: от север – р. Първенецка, регулационна
граница на парк „Отдих и култура“ – Пловдив, и
регулационния план на спортен комплекс „Отдих и
култура“ – Пловдив, до ул. Парк Отдих и култура,
от изток – северната граница на ул. Парк Отдих
и култура, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния
план на кв. Смирненски ІІІ, Пловдив, северната
граница на Пещерско шосе, западната регулационна граница на ж. к. Христо Смирненски, ПИ
72 до жп линия Пловдив – София, юг – жп линия
Пловдив – София; запад – източната регулационна граница на кв. Прослав, УПИ 15 – комплексно
жилищно строителство, южните граници на ПИ
398 и 397 по кадастралния план на кв. Христо
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 до-
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сежно УПИ ХХІV-5100277, за което е образувано
административно дело № 505/2011, VІІІ състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ 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 да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 505/2011 е насрочено
за 10.05.2011 г. от 13 ч.
4030
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 9639/2010
на ІІ отд., 38 състав, насрочено за 18.05.2011 г. от
13,30 ч., по жалба на Филип Йосифов Кехайов
от София срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г.
по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на план за регулация и план за застрояване на м. Студентски
град в частта му относно УПИ ІІІ-2208 в кв.
132 по действащия план, попадащ по оспорения
план в УПИ ХІV – за образование и общественообслужващи функции на ВУЗ, кв. 130. Всяко
заинтересовано лице може да поиска конституирането му като ответник по делото със заявление,
подадено до съда по номера на делото в едномесечен срок от обявлението, което да съдържа
следната информация: 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 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
3924
Административният съд – София област, съобщава, че на основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във
връзка с чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК по
жалба на Павлин Иванов Цветков е образувано
адм.дело № 267/2011 по описа на съда, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
30.05.2011 г. от 13,30 ч. При невъзможност да се
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осъществи в срок призоваването до датата на
първото съдебно заседание определя като втора
дата 13.06.2011 г. от 14 ч. Предмет на оспорване
са разпоредби § 1 и 2 от Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 15 за определянето и
администрирането на местните такси и цените на
услугите в Община Правец, приета с решение № 19
от 18.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Правец.
Страни в производството са: оспорващ – Павлин
Иванов Цветков, и ответник – Общинският съвет – гр. Правец.
3925
Русенският окръжен съд съобщава на Марийн
Андреа Константинов, Саша Андрю Константинов и Марк Александър Константинов, всички
граждани на Канада, с постоянен адрес Канада,
че с определение № 252 от 16.03.2011 г. по в.гр.д.
№ 192/2010 по описа на РОС са конституирани
по делото в качеството им на наследници на жалбоподателя Александър Валериев Константинов,
починал на 19.05.2010 г. в Русе, че трябва да се
явят в съда в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ по в.гр.д. № 192/2010 по
описа на РОС, за да им бъде връчен препис от
постановеното по същото дело съдебно решение
и на касационна жалба от Величко Михайлов
Иванов и Росица Петрова Иванова. Указва на
Марийн Андреа Константинов, Саша Андрю
Константинов и Марк Александър Константинов,
че ако не се явят в съда и не посочат събеден
адрес в Република България, делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК с участието
на назначения им от съда особен представител.
4028
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІV Г въззивен състав, призовава Парашкева
Якова Присадникова, Яни Неделев Присадников
и Петко Неделев Присадников, всички с известен
на съда адрес: София, бул. Мадрид 57, и Христо
Неделев Присадников с известен на съда адрес:
София, ж. к. Христо Смирненски, бл. 44, вх. Г,
ет. 6, ап. 57, сега с неизвестни адреси, да се явят
в съда на 14.06.2011 г. в 14,30 ч. като жалбоподатели по гр. д. № 1106/2008 по описа на СГС,
ГО, ІV Г въззивен състав, образувано по жалба
от Недельо Христосков Присадников срещу решение от 05.02.2007 г. по гр. д. № 10047/2006 по
описа на СРС, 40-и състав, образувано по искова
молба от НК „Железопътна инфраструктура“
срещу Недельо Христосков Присадников по иск
по чл. 233, ал. 1, изр. 1 ЗЗД относно недвижим
имот – жилище, намиращо се в София, на жп
гара „Подуяне – пътническа“ – приемно здание,
ет. 2, с площ от 51,66 кв. м, състоящо се от стая,
хол, кухня и сервизни помещения. Жалбоподателите да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
3985
Софийският райнонен съд, 26 състав, призовава Янчо Щерев Мандраджиев с постоянен
адрес Варна, ул. Прага 15, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.05.2011 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 2619/2008 по описа на
СРС, 26 състав, заведено от „Инпласт“ – ООД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3926
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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. № 14062/2004 вписа промени
за „Кеър 4 офис“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ж.к. Лагера, ул. Пиърс О’Махони, бл. 53,
вх. Д, ет. 1, ап. 95; вписва нов учредителен акт.
10618
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. № 7376/2004 вписа промени
за „2Д граф“ – ООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Йордан Борисов Георгиев
на Илияна Илиева Коевска и 5 дружествени дяла
от Димитър Василев Кацев на Илияна Илиева
Коевска; вписва като съдружник Илияна Илиева
Коевска; вписва нов дружествен договор.
10619
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9966/2004 вписа промени за „Спиди
нет“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 104 168 лв. на 208 336 лв. чрез
издаване на нови 104 168 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една; вписва като членове на съвета
на директорите Венцеслав Стоянов Петров и
Мартин Веселинов Паев; вписва нов устав, приет
на общото събрание на акционерите, проведено
на 14.ХІІ.2007 г.
10620
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. № 459/2004 вписа промени
за „Ра 153“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала
„Буков консулт“ – ЕООД, на „Любчо Д. Петков
адвъртайзинг“ – ЕООД; заличава като управител
Светозар Иванов Буков; вписва като управител
Любчо Димитров Петков, който ще управлява
и представлява дружеството.
10621
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. № 8963/2004 вписа промени за „Иволи“ – ООД: вписва прехвърляне на
16 дружествени дяла от Николинка Стоянова
Петрова на Олга Цветанова Андреева; заличава
като съдружник Николинка Стоянова Петрова;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 9, ет. 4,
стая 4; вписва промени в дружествения договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Иван Николов Динов и Олга Цветанова Андреева
заедно и поотделно.
10622
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. № 9540/2007 вписа промени
за „Випек – Ко“ – ООД: вписва прехвърляне на 33
дружествени дяла от Валентин Маринов Великов
на Людмил Крумов Андреев и 33 дружествени дяла
от Ирена Петрова Петрова на Антон Маринов
Ватев; вписва като съдружници Людмил Крумов
Андреев и Антон Маринов Ватев; заличава като
управител Ирена Петрова Петрова; вписва като
управител Людмил Крумов Андреев; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
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Валентин Маринов Великов и Людмил Крумов
Андреев заедно и поотделно, а при сделки над
1000 евро – само заедно.
10623
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21131/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Традиция – 2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Илинден,
бл. 127А, вх. Б, ет. 8, ап. 49, с предмет на дейност:
производство и търговия с каучукови изделия,
както и всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Станков
Панчев и Ивайло Михайлов Панчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10624
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 11578/2002 вписа промени
за „Партнер Инс“ – ООД: вписва прехвърляне на
40 дружествени дяла от Филип Огнянов Николов
на Александър Огнянов Николов; вписва като
съдружник Александър Огнянов Николов; заличава като съдружник Филип Огнянов Николов;
вписва промени в дружествения договор.
10625
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.І.2008 г.
по ф.д. № 2961/2002 вписа промени за „Оргимпекс“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Жеко Георгиев Василев; вписва
като член на съвета на директорите Желязко
Георгиев Георгиев.
10626
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 9243/2002 вписа промени за „Смартком – България“ – АД: вписва като членове на
съвета на директорите Бисер Любомиров Иванов
и Лъчезар Василев Петров; заличава като изпълнителен директор Петър Борисов Статев; вписва
като изпълнителен директор Бисер Любомиров
Иванов; вписва съвет на директорите в състав:
Петър Борисов Статев – председател, Веселин
Станков Калчев, Гергана Руменова Пранчова,
Бисер Любомиров Иванов – изпълнителен директор, и Лъчезар Василев Петров.
10627
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. № 4854/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Иджис – ИС“ – ЕАД.
10628
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. № 4854/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Иджис – ИС“ – ЕАД.
10629
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.І.2008 г.
по ф.д. № 9385/2001 вписа промени за „ТД Лин
Ер България“ – ООД: заличава като съдружник
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и управител Емил Николов Бояджиев, като дяловете му се поемат от неговата наследница Лина
Емил Коен; премества седалището и адреса на
управление в район „Лозенец“, кв. Витоша, ул.
Братя Чакрин 8, вх. А, ет. 5, ап. 15; вписва като
управител Лина Емил Коен; вписва промени в
дружествения договор.
10630
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 10138/2001
вписа промени за „Рокон“ – ЕООД: дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Винсентиус Йоханес Мартинус Боргонен и Уилям
Минко Аугуст Даселаар; вписва промени в учредителния акт; премества седалището и адреса на
управление от София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 46, ет. 1, ап. 3, в Балчик, област Добрич,
вилна зона „Момчил“, ул. 3 № 19.
10631
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. № 9351/2001 вписа промени
за „Петрол трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла, съставляващи 100 %
от капитала на дружеството, от „Петрол“ – АД,
на „Петрол холдинг“ – АД; заличава като едноличен собственик „Петрол“ – АД; вписва като
едноличен собственик „Петрол холдинг“ – АД;
вписва нов учредителен акт.
10632
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20339/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Диамантес“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
9, бл. 904, вх. А, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: организиране и провеждане на курсове за
обучение на кадри, подбор и консултации по
трудова заетост, посредничество при намиране
на работа, консултантски и експертни услуги в
областта на околната среда, внос и износ на стоки,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, покупко-продажба
на недвижими имоти, строителни и ремонтни
дейности, вътрешно обзавеждане и дизайн, уеб- и
графичен дизайн, поддръжка на компютри, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Гълъбов Тодоров,
който го управлява и представлява.
10633
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20602/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Олимп 77“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 18, вх. Е, ет. 2, ап. 96, с предмет на дейност:
производство на стоки за бита, хранителни стоки,
стоки за селското стопанство и промишлеността,
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вътрешно- и външнотърговска дейност – експорт,
импорт, строителство, проектиране, ремонт на
сгради, изпълнение на всякакви строителни конструкции, посредничество и представителство на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, сделки с недвижими имоти, консултантски
услуги, ресторантьорство и хотелиерство, организиране и експлоатация на увеселителни заведения
и заведения за обществено хранене, транспортни,
туристически, битови услуги за населението,
като при необходимост ще придобива нужните
лицензии, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мариана Стоянова
Колева, която го управлява и представлява.
10634
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20399/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Селсензор“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези,
бл. 25, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: научноизследователска, развойна и иновационна
дейност, разработване на биосензор на основа на
живи клетки за оценка на повърхностна биосъвместимост, както и всякакви дейности, свързани
с посоченото. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Румен Георгиев Панков, Петя Павлова Маркова и Румяна
Константинова Добрева-Гергова и се управлява
и представлява от Румен Георгиев Панков.
10635
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. № 17803/2007 вписа промени
за „Проп – 1“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Светлин Георгиев Георгиев
на Ейбъркромби Лесли; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Светлин Георгиев Георгиев; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Ейбъркромби Лесли;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ейбъркромби Лесли.
10636
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20362/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виктори я – 2008“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. В, ет. 3, ап. 18, с
предмет на дейност: монтаж, демонтаж, опаковка и транспорт на битови и офис мебели и
съоръжения, транспортни услуги, търговия със
стоки и услуги, както и всякакви дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Митов Христов,
който го управлява и представлява.
10637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20042/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тера Ком 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Кремиковци“, кв.
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Челопечене, ул. Гилица 15, с предмет на дейност:
търговия със и производство на селскостопанска
продукция, търговия с всякакви стоки от растителен и животински произход, предприемачество
и представителство, търговия, строителство, продажба, ремонти и отдаване под наем, аренда и
друг вид сделки с недвижими имоти, комисионни
и спедиционни сделки, консултантска и посредническа дейност по финансиране и реализация на
инвестиционни проекти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Недялко Георгиев Костов,
който го управлява и представлява.
10638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20850/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Хоу м
офис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
ул. Крум Кюлявков, бл. 64, вх. А, офис А1, с
предмет на дейност: посредничество и агентство,
дизайн, реклама, триизмерни визуализации и
презентации, макетиране, ремонтни работи и
изпълнение на интериор, моделиране, издателска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
разработване и участие в международни проекти,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
покупко-продажба, обзавеждане и отдаване под
наем на сгради, площи и помещения, придобиване и управление на участие в търговски дружества, разработка и експлоатация на източници
от инертни материали, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Христо Михайлов Михайлов и Илиян Георгиев
Благоев и се управлява и представлява от Христо
Михайлов Михайлов.
10639
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 20823/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество със специална инвестиционна цел „Балканика имоти“ – АДСИЦ, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Арсеналски 7, ап. 8, с предмет
на дейност: набиране на средства чрез издаване
на ценни книжа и последващи инвестиране на
набраните средства в недвижими имоти и вещни
права върху тях, строежи, подобрения и обзавеждане на посочените с цел предоставянето им за
управление, отдаването им под наем, лизинг или
аренди и/или последващата им продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв.,
разпределен в 500 000 обикновени безналични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директорите
в състав: Цветан Иванов Пенев – изпълнителен
член, Васил Иванов Стаменов – председател, и
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Боряна Ангелова Господова – зам.-председател, и
се представлява от изпълнителния член Цветан
Иванов Пенев.
10640
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 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1006/2007
вписа прекратяването на „Софибел“ – ООД, и го
обявява в ликвидация, с ликвидатор Цветислав
Иванов Карадачки и със срок за ликвидацията
6 месеца.
10641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20154/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Принц – инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, ул. Андрей Ляпчев 68, с предмет на дейност:
производство на метални конструкции, парапети,
навеси, строителство и ремонтна дейност, търговия с авточасти и консумативи, хотелиерство и
ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, други сделки и търговска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Данаил Господинов Поборников,
Петко Неделев Присадников и Христо Неделев
Присадников и се управлява и представлява от
Данаил Господинов Поборников и Петко Неделев
Присадников заедно и поотделно.
10642
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20114/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Франческо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, кв. Малашевци, ул. Жак Дюкло 19, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия с готови стоки и
услуги във всички разрешени със закон форми,
спедиционни, транспортни услуги, експорт и реекспорт, издателска и рекламна дейност, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, строителство,
представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Радостин Георгиев Петков, който го управлява
и представлява.
10643
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. № 12521/97 вписа промени
за „Лайон трейд“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Княз Борис І № 100, ет. 1, ап. 3; вписва нов
дружествен договор.
10644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19387/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Реквизит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, бул. Дондуков 67, с предмет

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

на дейност: производство на всякакви аудио-визуални продукти, всякакви видеоуслуги и други
съответстващи вторични дейности, строителство,
отдаване под наем, както и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Тодоров Тодоров и Красимир Стойчев Пейчовски,
които го управляват и представляват.
10645
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 20241/2007 вписа промяна за „Интернационал
Златни пясъци“ – АД: премества седалището
и адреса на управление от Варна, ж.к. Златни
пясъци, хотел „Интернационал“, в София, район
„Средец“, бул. Цар Освободител 4.
10646
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20521/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Делукс медиа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Княз Борис І № 8,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: издателска и
рекламна 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, консултантска,
продуцентска дейност, както и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Пламен Крумов Джонев и Велислав Петров Петров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10647
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20779/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лидер имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Гевгелийски, бл.
33, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: пос
редничество, представителство и консултантска
дейност при подготовка, сключване и изпълнение
на сделки с недвижими имоти, оценка на недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, рекламна
дейност, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, консултантски
услуги, маркетингова и комисионерска дейност,
търговско представителство и други сделки и
търговска дейност, незабранени от законодателството, с цел постигане на печалба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петя Димитрова Костадинова и
Нели Илиева Виячева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10648
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20223/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ервертис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Чавдар Мутафов 53, с предмет на
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дейност: проектиране, разработване, внедряване,
поддръжка и търговия със софтуерни продукти,
информационни, комуникационни технологии и
интернет базирани продукти и приложения, дизайн
и рекламно представяне в аналогови и дигитални
медии, маркетингови и консултантски услуги
в областта на високите технологии, електронната реклама и информационното обслужване,
сделки с интелектуална собственост, търговско
посредничество и комисионерство, както и всякакви други сделки и услуги, съобразени със и
незабранени от законодателството в страната.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Венелин Николаев
Рангелов и Цветан Георгиев Ангелов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20688/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рамон 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 9,
бл. 983, вх. Г, ет. 8, ап. 102, с предмет на дейност:
монтаж на мачтови антени и радиосъоръжения
в труднодостъпни райони, монтаж на топло
изолации на сгради, ремонт и сервизна дейност,
работи, изискващи алпийски способ, счетоводни
и консултантски услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Радой Анакиев, който
го управлява и представлява.
10650
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20317/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Назарови“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Петко
Ю. Тодоров, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет
на дейност: търговия със стоки и препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерство, ресторантьорство, посредничество,
комисионна, спедиционна и превозна дейност,
ст рои телни дейност и, т у ристи ческ и усл у ги,
лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, като
дейностите, за чието упражняване е необходимо
разрешени или лиценз, ще се упражняват след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мая Борисова Назарова, която го
управлява и представлява.
10651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20376/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Санитерм
инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Дамян
Груев 13, вх. С, с предмет на дейност: саниране на
обществени, административни и жилищни сгради,
реновации, енергийна ефективност, строителство,
ремонт, вътрешно- и външнотърговска дейност,
трансфер, реекспорт, консигнация, бартерни
сделки, търговско представителство и посред-
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ничество с наши и чуждестранни физически и
юридически лица, транспортни и спедиторски
услуги и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мая Гълабова
Кирилова-Пешева и Румен Илиев Куртев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20454/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хим трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 121, вх. Б, ет. 5, ап. 83, с предмет на дейност:
търговия, дистрибуция с химически продукти,
смазочно-ох ладителни течности, автокозметика, комисионни, спедиционни, лизингови и
транспортни дейности в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, вкл. технологично оборудване и ноу-хау, консултантски,
маркетингови и инженерингови дейности, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Илко Илиянов Вълев, който го управлява и
представлява.
10653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20959/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Промо жест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, Индустриална зона Гара Искър ІІ, ул. Неделчо Бончев 6, с
предмет на дейност: съдействие за развитие, експлоатация, строителство, сключване на договори
за строеж на всякакво недвижимо имущество
за своя или чужда сметка, покупко-продажба,
замяна, отдаване под наем, владение, ползване,
съхранение, поддръжка, управление на недвижими
имоти, експлоатация посредством изграждане
на сгради или помещения от основите, всякакви
съпътстващи дейности, както и всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Промоку
Хестио“ – С.Л., и се управлява и представлява
от управителя Енрик Виал Вендрей.
10654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20919/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еуро
Итс кънсълтинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Граф
Игнатиев 74, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговия и услуги от всякакъв вид в страната
и в чужбина, представителство и агентство на
български и чуждестранни юридически лица в
страната и в чужбина, производство на търговски
артикули в страната и в чужбина, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Адриан Кристофър
Бидър, който го управлява и представлява.
10655
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Болкан експерт холдинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул.
Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 12, ап. 39, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество при
извършване на ново жилищно строителство и
на строително-монтажни работи, озеленяване,
проектиране, изграждане и експлоатация на жилищни, хотелски, селскостопански, промишлени и
други обекти, финансови услуги, одит, търговско
представителство и посредничество, компютърни
услуги, предоставяне на услуги чрез интернет
среда, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Дюлае Стефан Жил, който го управлява
и представлява.
10656
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20594/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Багира БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул.
Панайот Волов 4, вх. Б, ет. 5, ап. 18, с предмет
на дейност: посредничество, представителство,
вътрешна и външна търговия, доставка на стоки,
промишлена обработка на метали, транспортни
услуги, консултантска дейност, вкл. бизнеспроучвания и стратегии, маркетингови проучвания
и развиване на маркетингови стратегии, както и
всякакви други дейност, за чието осъществяване
не съществува законова забрана, ограничение или
специален разрешителен режим. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ангел Иванов Желев,
който го управлява и представлява.
10657
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.І.2008 г. по ф.д.
№ 833/89 вписа промени за „Геоприбор“ – ЕАД:
заличава като член на съвета на директорите
Богомил Любомиров Манчев; вписва като член
на съвета на директорите „Финли“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 11347/2003 по описа на СГС),
представлявано от Румен Тенев Манолов; вписва съвет на директорите в състав: Румен Тенев
Манолов – председател, „Финли“ – ЕООД, представлявано от Румен Тенев Манолов, и Минко
Петков Минков – изпълнителен директор.
10658
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. № 811/89 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Контролно-заваръчни устройства (КЗУ)“ – АД.
10659
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 тър-
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говския регистър по ф.д. № 811/89 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Контролно-заваръчни устройства (КЗУ)“ – АД.
10660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 9656/90 вписа промени за „Издателско-полиграфически комплекс „Родина“ – АД:
заличава като член на надзорния съвет Дора
Христова Спасова; вписва като член на надзорния
съвет Цветан Радоев Василев.
10661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 10.І.2008 г.
по ф.д. № 26697/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Руди – Румен Августов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Руди Стар“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 18340/2007 по описа на СГС).
10662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 30008/93 вписа промени за „Консолид
комерс“ – ЕАД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Илинден“, ж.к.
Илинден, бл. 119, вх. А, ет. 10, ап. 47; вписва нов
устав, утвърден с протоколно решение № РД-21-528
от 11.ХІІ.2007 г. на министъра на икономиката
и енергетиката.
10663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21031/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Скай лимит
кънстракшънс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, Световен търговски център „Интерпред“, бул. Драган
Цанков 36, ет. 3, офиси 336 и 337, с предмет на
дейност: покупка и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем,
строителство, консултантски услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност с всякакви стоки, за
които няма нормативно ограничителен режим,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, маркетингова дейност, комисионна,
складова и лизингова дейност, посредничество,
агентство и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна
и импресарска дейност в страната и в чужбина,
както и всякаква търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Хиде Зайлстра
и Йоханес Хенрикус Матеус Бербен, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
10664
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 19615/2007 вписа промяна за „Металкомерс – 07“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Перник, ул. Кракра, бл.
60, ап. 58, в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 914, вх. Г, ап. 57.
10665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20145/2007 вписа в търговския регистър дру-
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жество с ограничена отговорност „Еф Ей Ти
Си“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника,
бул. Александър Стамболийски, бл. 249, вх. А,
ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: извършване на
одит, данъчни и търговски консултации. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Васимир Иванов Радулов, Снежана Стефанова Миланова и Диана Димитрова
Цонкова, която го управлява и представлява.
10666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19238/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Артфарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл. 16, вх. А, ет. 7, ап. 25, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти, козметични и санитарно-хигиенни средства,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Диана Стойчева Стоянова, която го
управлява и представлява.
10667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20218/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ривърсайд
естейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Витоша
126, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговски
сделки с недвижими имоти – покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
посредничество и консултантски услуги, свързани
с покупка, строеж, продажба, наемане и управление на недвижими имоти, маркетинг, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, външнотърговска
дейност и реекспорт, както и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв.,
със съдружници Владимир Томов Томов и „Кей
Дивелопментс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 853/2002
по описа на СГС), и се управлява и представлява
от Гроздан Спасов Караджов.
10668
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20722/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Онда – А“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис І № 72, с предмет на дейност: производство и покупка на вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александр Николаевич Потапов,
който го управлява и представлява.
10669
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. № 5651/2007 вписа промени
за „София ХТВ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
44 дружествени дяла от Петър Анастасов Стайков
на „Зора – 5“ – ЕООД; дружеството продължава
дейността си като „София ХТВ“ – ООД; вписва
като съдружник „Зора – 5“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 811/96 по описа на СГС), представлявано от
управителя си Атанас Петров Стайков; вписва
като управител Петър Анастасов Стайков; вписва
нов дружествен договор.
10670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20328/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хелиос 96“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 31А, вх. В, ет. 7, ап. 68, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, посредническа, комисионна
и консултантска дейност, маркетинг, рекламна
и издателска дейност, производство, изкупуване,
преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети на бита,
ресторантьорство и хотелиерство, търговско
представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, туристическа дейност – тур
операторство и туристическо агентство, вътрешно- и външнотърговска дейност – внос или износ
на стоки, транспортна дейност в страната и в
чужбина – превоз на пътници и товари, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ралица Ивайлова Стоянова, която го управлява
и представлява.
10671
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 10664/2007 вписа промени за „Ай Би
Ем глоубъл деливъри сентър България“ – ЕООД:
заличава като управител Кевин Джон Уеб; вписва
като управител Станимир Йорданов Николов.
10672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19822/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елсистеми“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 22Б, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: търговия с кабели и електроматериали,
внос на кабели и електроматериали, изграждане
на електрически системи, структурно окабеляване,
вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба
на стоки от собствено и чуждо производство в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни лица и
фирми в страната и в чужбина, посредничество
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и агентство при покупко-продажба на недвижими имоти, строителство или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, комисионни,
бартерни, лизингови, складови, спедиционни и
превозни сделки, рекламно-издателска дейност,
туристически услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Николинка Петрова
Ангелова, която го управлява и представлява.
10673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20760/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Солеа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Атанас Узунов 59, с предмет на дейност: продажба, ремонт
и поддържане на отоплителни, водопроводни и
климатични инсталации, търговска дейност в
страната и в чужбина, консултантска, рекламна, маркетингова, спедиторска, транспортна и
комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, преводаческа дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Лъчезар Светославов Софронов, който
го управлява и представлява.
10674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20591/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Прайм
брандс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район Изгрев“, бул. Драган Цанков
36, Интерпред, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина – търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство в страната и в чужбина, комисионни
и спедиционни сделки, транспортна, превозна,
рекламна и импресарска дейност, информационни
и програмни услуги, консултантска и туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
строителна и предприемаческа дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство и търговия със
селскостопанска продукция, всякаква друга търговска дейност, позволена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Мерилон“ – ООД, САЩ (рег. във
Вашингтон, окръг Колумбия), и „Рамкор“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 4339/97 по описа на СГС), и се
управлява и представлява от Любомир Петров
Гетов.
10675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20833/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Брокат“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Екзарх Йосиф 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, организиране на счетоводно
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отчитане и съставяне на финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки
с недвижими имоти, ремонтна дейност, както и
всякакви други сделки, незабранени със закон и
след издаване на изискуемите разрешения и/или
регистрации. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Янков Недев и Бояна Николова Трайкова, която
го управлява и представлява.
10676
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20767/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Р енд М
трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, бул. Драган
Цанков 46А, вх. В, ет. 3, ап. 21, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия с готови
стоки и услуги във всички разрешени със закон
форми, експорт и реекспорт, търговия с коли и
авточасти – нови и втора употреба, издателска,
рекламна, маркетингова и консултантска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, строителство,
туризъм и транспортни услуги, лизингова дейност,
представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Радослав Русланов
Спасов и Манол Любомиров Апостолов и се
управлява и представлява от Радослав Русланов
Спасов.
10677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф.д. № 2655/89 вписа промяна за „Химимпорт“ – АД: заличава като член на надзорния
съвет Никола Александров Дамянов.
10678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20213/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рент
хаус 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Генерал
Паренсов 16А, ет. 1, над партер, с предмет на
дейност: търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, финансови консултации, счетоводни услуги, митническо
агентство, транспортна, спедиционна дейност,
производство и преработка на промишлени и селскостопански стоки, предприемачество и сделки
с недвижими имоти, рекламна и маркетингова
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, както
и всякакви дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Деница Петкова Петкова, която го управлява и
представлява.
10679
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19719/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боел контрол“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Никола Войновски 67, вх.
А, ет. 4, с предмет на дейност: консултантска
дейност, счетоводни услуги, производство и реализация на стоки и услуги, покупка, строеж и/
или реконструкция и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
строителство на всякакви сгради (гражданско
и промишлено строителство), посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти,
складова дейност, търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки и услуги, транспортна,
предприемаческа, рекламна, маркетингова и
инженерингова дейност и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, представителство и агентство и
всякаква друга стопанска дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Павел Венциславов Владимиров,
който го управлява и представлява.
10680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19876/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Норея“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. А. П. Чехов
10, партер, с предмет на дейност: транспортна
дейност и превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, складова, лизингова, спедиционна, рекламна, консултантска
и туристическа дейност, търговско представителство и посредничество, услуги, външнотърговска
дейност, а също и друга дейност, незабранена със
закон, а когато за дейността се изисква лиценз
или разрешително, след придобиването на такова.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валентина Димитрова Карадашка, която го управлява и представлява.
10689
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. № 17302/2007 вписа промени
за „Афинвест“ – ЕООД: вписва като съдружник
и управител Анна Григориевна Презент; вписва
увеличение капитала на дружеството от 5000 лв.
на 2 640 500 лв.; дружеството продължава дейността си като „Афинвест“ – ООД; дружеството
ще се управлява и представлява от Григорий
Михайлович Презент и Анна Григориевна Презент; вписва нов дружествен договор.
10690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20609/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Реалстрой“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Христо
Ботев 41, ет. 3, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
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цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, рекламни, информационни и
програмни услуги, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил Бечев Бакърджиев, Константин
Василев Бакърджиев, Емил Валентинов Топенчаров, Веселина Димова Пенчева и Александра
Костадинова Топенчарова и се управлява и
представлява от Васил Бечев Бакърджиев и Емил
Валентинов Топенчаров заедно и поотделно.
10698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20944/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жоки“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Генерал
Скобелев 77, вх. Б, ет. 6, ап. 18, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с пакетирани хранителни стоки, алкохол, цигари, захарни
изделия, внос и износ, туризъм и хотелиерство,
рекламна и маркетингова дейност, посредничество, агентство и представителство на наши
и чуждестранни фирми и частни лица, всякаква
друга дейност, разрешена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Живко Климентов Ковачев, който го управлява
и представлява.
10699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20423/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„АРП – България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 86А, вх. Б, ет. 1, ап. 24, с предмет
на дейност: търговия, търговско представителство
и посредничество, строително-ремонтна дейност,
заложна дейност, туристически и рекламни услуги, внос и износ на автомобили, търговия с
авточасти – нови и втора употреба, търговско
представителство, лизингова и спедиционна
дейност, таксиметрова дейност, строителство,
търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки,
производство, ресторантьорство и хотелиерство,
посредничество на български и чуждестранни
лица, мениджмънт на дружества, всякакви услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борислав Буривоев Цонев, който го
управлява и представлява.
10700
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20904/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ген
криейшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Калач
4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
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стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евгени Сашков Нурков,
който го управлява и представлява.
10701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20320/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Деними транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж.к.
Гевгелийски, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 20, с предмет
на дейност: таксиметров превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина със собствен или
нает транспорт, сервизна дейност, търговско
представителство и посредничество в страната
и в чужбина, спедиционни и превозни сделки,
предприемачество, производство и търговия със
стоки и услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Милен Герасимов
Герасимов, който го управлява и представлява.
10702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20842/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сотбис България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“,
бул. Самоков 80, бл. 306, ет. 10, ап. 48, с предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, вътрешна и външна
търговия, информационни, програмни или други
услуги, посредничество, търговия, мениджмънт
и управление на недвижими имоти, изготвяне
на инвестиционни проекти, инвестиции, строителство, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейностите,
за които съществува разрешителен режим, ще
се извършват след изваждане на необходимите
нормативно изискуеми документи и разрешителни. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пламен Димитров Иванов, който го управлява
и представлява.
10703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20037/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ем
Пи Ес България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул. М.
Д. Скобелев 12, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност:
консултантски услуги в сферата на инвестициите, пазара на недвижими имоти в страната и
в чужбина и управлението на собствеността,
посредничество и представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
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в страната и в чужбина, комисионни сделки и
услуги, инвестиционни проекти в България и в
чужбина, инвестиционни дейности – осъществяване на сделки с недвижими имоти и вещни
права върху тях, управление на собствени и
чуждестранни недвижими имоти и права върху
тях въз основа на възлагане и упълномощаване,
производство, вътрешна и външна търговия с
всякакъв вид незабранени стоки, логистика,
финансово-счетоводни услуги, строителство и
строително-ремонтни услуги, рекламни и дизайнерски услуги, маркетингови услуги, всякаква
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Джасджит Сингх Калси, който го
управлява и представлява.
11756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20350/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Строй консулт ЛВ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Мусагеница, бл. 102, вх. 5, ет. 6, ап.
75, с предмет на дейност: консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Любомир Александров Вучев, който
го управлява и представлява.
11757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21084/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Я.Н.А. 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 Местерман и се управлява и
представлява от Яков Нив.
11758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20702/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Авто
Фаворит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 74, вх. Б, ет. 10, ап. 128, с предмет на дейност:
внос, износ, бартер и реекспорт на стоки от и
за страната и в чужбина, търговия с авточасти
и автоаксесоари, производство на промишлени
стоки, материали и продукти, авторемонтна и
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автосервизна дейност и услуги, внос и износ на
автомобили, мотопеди, мотоциклети и всякакви
други транспортни средства, реклама, отдаване на
рекламни площи под наем, търговско представителство, посредничество и комисионерство, лигистика, управленски услуги, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Димитър Василев Томов,
който го управлява и представлява.
11759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21197/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интеграл Зет“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Генерал
Гурко 74, с предмет на дейност: производство и
търговия със стоки и услуги, търговия с горива,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, покупко-подажба, строеж и обзавждане
на недвижими имоти, консултантска дейност,
строително-монтажна дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Петра
Димитрова Първановска, която го управлява и
представлява.
11760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20123/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Краском“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Железопътна 103, с предмет на дейност: търговска
дейност, продажба на авточасти, автосервиз,
монтажни работи, пътна помощ, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Красимир Славчев Дамянов, който го управлява
и представлява.
11761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19981/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Литъл
Оул“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Карнеги 7, ет. 4,
ап. 8, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос и износ на стоки, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Анна Сергеева
Ганева и Барбара Луисе Алис Каролине Хенкес
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно поотделно.
11762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20018/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Геология
и сондиране“ – ООД, със седалище и адрес
на у п равление Софи я, район „Иск ър“, ж.к.
Дружба, бл. 58, вх. В, ет. 4, ап. 39, с предмет на
дейност: геоложки проучвания, хидрогеоложки
проучвания, инженерно-геоложки проучвания,
геотехнически полеви изследвания, лабораторни земно-механични изследвания, лабораторни
хидрохимични изследвания на водни проби,
лабораторни изследвания на почвени проби,
геотехническо проектиране, хидрогеоложко и
инженерно-геоложко проектиране, сондажна
дейност, изграждане на геотехнически укрепителни съоръжения, прокарване на проучвателни
сондажи, изграждане на вододобивни сондажи и
кладенци, геофизични изследвания, екологично
проектиране, консултантски услуги в областта
на екологията, инженерната геология и хидрогеологията, супервайзорска дейност, разработване
на приложения в ГИС среда, разработване на
приложен софтуер (информационни системи)
за целите на геоложки, хидрогеоложки или
екологични дейности, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дейностите, за
които съгласно законодателството се изисква
предварително разрешение, лицензия или друг
разрешителен акт, ще се осъществяват след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил
Петров Петров, Деньо Добринов Денев и Любомир
Димитров Ангелов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
11763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20008/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елтим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 6А, вх. В, ап. 12, с предмет на
търговска дейност: търговска дейност, транспорт,
производствена дейност, туристическо агентство,
митническо агентство, митническо представителство и посредничество, спедиционна, складова и
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество или предоставянето на други
услуги, туроператорска дейност, всякаква друга
дейност, за която няма изрична забрана от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Асен Васков Сантов, който го управлява и представлява.
11764
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.І.2008 г. по
ф. д. № 5627/99 вписва промени за „Огоста – енергия“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „С.И.И.Ф енержи България“ – АД,
на „Сиифелек“ – АД; заличава като съдружник
„С.И.И.Ф енержи България“ – АД: вписва като
съдружник „Сиифелек“ – АД, Франция.
11965
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.І.2008 г. по ф. д. № 5627/99 вписва промени за
„Огоста – енергия“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Сиифелек“ – АД,
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на „Пиринска Бистрица – енергия“ – АД; вписва прех върл яне на 50 дру жествени д яла от
„ВЕЦ – енергия“ – ЕООД, на „Пиринска Бистрица – енергия“ – АД; заличава като съдружници
„Сиифелек“ – АД, и „ВЕЦ – енергия“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик „Пиринска Бистрица – енергия“ – А Д (рег. по ф. д.
№ 5628/99); дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Огоста – енергия“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
11966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф. д. № 10291/98 вписва промени за „Интерамерикан България“ – ЕАД: заличава като член
на съвета на директорите Георгиос Антониос
Валайс; вписва като член на съвета на директорите Георгиос Панайотис Велиотис; вписва
изменение на устава на дружеството съгласно
протоколно решение от 27.ХІІ.2007 г. на едноличния собственик на капитала.
11967
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. № 7288/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Златен век 21“ – АД.
11968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 5484/98 вписва промени за „Кемко
Интернешънъл“ – ЕАД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 50 000 на 328 916 лв.
чрез издаване на нови 278 916 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. Капиталът е увеличен
с непарична вноска – вземане, съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 18.ХІІ.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение – І състав, по
дело № 705/2007.
11969

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Българска
федерация „Бадминтон“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на членовете на федерацията на
5.05.2011 г. в 11 ч. в заседателната зала на НСА
„Васил Левски“ – София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БФ „Бадминтон“
за 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. отчет
за изпълнение на бюджета на БФ „Бадмитон“ за
2010 г.; 4. приемане на Наредба за организиране
и провеждане на състезанията по бадминтон,
Държавния спортен календар и Международния
спортен календар; 5. приемане бюджета на БФ
„Бадмитон“ за 2011 г.; 6. предложения за промени
в Дисциплинарния правилник на БФ „Бадминтон“; 7. разни. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение в адреса на
управление на сдружението.
3952
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Софийският градски съд с определение от
18.02.2011 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружение „Училищно настоятелство 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ на
12.05.2011 г. в 16 ч. в София, район „Искър“, ул.
Тирана 12, 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. приемане на промени в устава на сдружението; 3. освобождаване на членове на съвета на
настоятелите; 4. избор на членове на съвета на
настоятелите; 5. приемане на основни насоки и
програма за дейността на сдружението.
3951
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Алфа Ромео – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.05.2011 г. в 10 ч. в София,
бул. Ал. Стамболийски 205, в конферентната зала
на „НИПРОРУДА“ – АД, при следния дневен ред:
1. избор на нов член на управителния съвет на
сдружението; 2. избор на нов касиер на сдружението; 3. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на всички членове в интернет сайта:
www.clubalfaromeo.com. Членовете на сдружението имат възможност да получат допълнителна
информация при заявка на info@ clubalfaromeo.
com, телефоните на членовете на управителния
съвет или на пощенски адрес: 1164 София, п.к.
12. Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум общото събрание се отлага с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
3836
39. – Изпълнителният комитет на Политическа партия „Средна европейска к ласа“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
от 28.02.2011 г. свиква по собствена инициатива
Националното събрание на Политическа партия
„Средна европейска класа“ на 15.05.2011 г. в 10 ч.
на адрес гр. Средец, туристически комплекс
„Божура“, местност Божура, при следния дневен ред: 1. доклад на председателя за дейността
на партията в периода между учредителното
събрание и Националното събрание и приемане
отчета му за дейността на Изпълнителния комитет; 2. доклад на председателя на Контролния
комитет и приемане отчета му за дейността на
Контролния комитет; 3. приемане промени в
устава на партията; 4. избор на нови органи; 5.
приемане на политическа програма на СЕК; 6.
разни. При непостигане на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ един час по-късно Националното
събрание ще се проведе при същия дневен ред.
3801
11. – Управителният съвет на сдружение
„Национа лна асоциация на т у ристическ ите
мениджър плюс“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.05.2011 г. в 17 ч. в седалището на сдружението София, ж. к. Красна поляна 1, ул. Булина
ливада, бл. 38А, вх. А, ет. 1, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет; 2. разни.
3940
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21. – Управителният съвет на Националния
синдикат на икономистите и одиторите в България – КНСБ, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на синдиката на 27.05.2011 г.
в 10 ч. в заседателната зала на КНСБ, в София,
пл. Македония 1, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на нов устав; 2. избор на управителен
съвет и председател на синдиката; 3. приемане на
отчет за дейността на УС; 4. приемане на отчет
за дейността на ФКК; 5. приемане на бюджет за
дейността; 6. избор на председател на ФКК; 7.
разни. При липса на кворум общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите представители в съответствие с
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
3827
1. – К л у бн и я т с ъве т н а „ Ц ар ск и ловен
клуб“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 27.V.2011 г. в 18 ч. извънредно общо
събрание на членовете на клуба в София, бул.
Витоша 31 – 33, зала, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на постъпилата молба от
22.ІІ.2011 г. от проф. Стоян Кушлев за освобождаване от поста на председател на „Царски ловен клуб“ и за прекратяване на членството му в
клуба; 2. избор на нов председател и на нов член
на председателството на клубния съвет.
3939
10. – Управителният съвет на сдружение „Кане
Корсо Клуб България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 28.05.2011 г. в 14 ч. в София, ул. Княз Борис
I № 73, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава; 2. избор на управителен съвет; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място.
3938
46. – Управителният съвет на сдружение
„Агапе – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.05.2011 г. в 12,30 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Йерусалим 15, при
следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване
на членове на сдружението съгласно молби; 2.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 3. освобождаване от отговорност
на УС и избор на нов УС; 4. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично (съгласно
чл. 8, ал. 1, т. 2 от устава на сдружението не се
допуска гласуване чрез пълномощник). При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13,30 ч.
при същия дневен ред и ще се счита редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
3802
10. – Управителният съвет на Конфедерацията
на българската индустрия (КБИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 09.06.2011 г. в 14 ч. в сградата на
ФНТС – София, ул. Раковски 108, зала 3, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на КБИ през отчетния период; 2. доклад на КС
за финансовата дейност; 3. приемане бюджета на
КБИ за 2011 г.; 4. избор на управителни органи
на КБИ; 5. разни. Регистрацията на членовете
ще започне в 13,30 ч. При липса на кворум на
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основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Поканват се всички членове на
КБИ да присъстват лично или чрез упълномощен
представител на общото събрание.
3906
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Ком – Миньор“ – Берковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
09.05.2011 г. в 17 ч. в читалището на с. Драганица, област Монтана, при дневен ред – вземане на
решение за прекратяване на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието да бъде проведено същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3864
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Дружество на общопрактикуващите лекари в
Благоевградска област“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.06.2011 г. в 15 ч. на адрес: Разлог, хотел „Реденка
Палас“, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
на ДОЛБО за дейността през 2010 г.; 2. годишен
счетоводен отчет за 2010 г.; 3. обсъждане и приемане на двата отчета; 4. избор на нов управителен
съвет на ДОЛБО; 5. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
3941
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.05.2011 г. в 18 ч. в големия салон на Народно
читалище „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2010 г.; 2. финансов отчет
на сдружението за 2010 г.; 3. план на дейността за
2011 г.; 4. проектобюджет за 2011 г.; 5. промени в
устава на сдружението; 6. приемане на нови членове; 7. разни. Регистрацията на присъстващите
е от 17,45 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3942
16. – Управителният съвет на СКВТ „Асеневци“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 12.03.2011 г. свиква общо
събрание на 20.05.2011 г. в 18 ч. в салона на клуба
в Спортен комплекс „Юнак“, ул. Ал. Стамболийски 2, Велико Търново, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС на СКВТ „Асеневци“ за
дейността през 2010 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане бюджета
за 2011 г.; 4. други (разни). При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред от 19 ч.
3943
1. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Младежта в действие“,
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно) на
20.05.2011 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в Димитровград, ул. Цар Борис І № 5, офис 12,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема годишния финансов отчет
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на сдружението за 2010 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2010 г.; 3. освобождаване на членовете на
сдружението на възраст над 30 години; проект
за решение – ОС освобож дава членовете на
сдружението на възраст над 30 години; 4. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в Димитровград, ул. Цар Борис І № 5, офис
12. 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.
3881
10. – Управителният съвет на сдружение
„Димитровград най-живият паметник на архитектурата“, Димитровград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно общо
събрание на сдружението на 25.05.2011 г. в 17 ч.
в Димитровград, бул. Д. Благоев 9, при следния дневен ред: 1. представяне и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на сдружението за 2010 г.; 2. представяне и приемане
на цялостен отчет и доклад на управителния
съвет за извършените от сдружението дейности
през 2010 г., като докладчик е председателят на
сдружението; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2010 г.; 4. обсъждане програма за дейността на сдружението през 2011 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно – в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
При ангажираност или друго препятствие за
явяване на членовете на посочената в поканата
дата същите да уведомят УС.
3800
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СНЦ „Лекоатлетически клуб Казанлък“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 25.05.2011 г. в
18 ч. в Казанлък, ул. Орешака 35, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
и освобождаване на управителния съвет от отговорност; 2. прекратяване на сдружението и
откриване на процедура по ликвидация; 3. назначаване на ликвидатор и определяне на срок
за извършване на ликвидацията; 4. приемане на
началния баланс към момента на прекратяване на
сдружението и пояснителния доклад към него; 5.
приемане съдържанието на договор за възлагане
на управлението на сдружението, който ще бъде
предложен на ликвидатора; 6. упълномощаване
на Кънчо Дечев Папазов – член на управителния
съвет на сдружението, за сключване на договор
за управление с ликвидатора на СНЦ „Лекоатлетически клуб Казанлък“; 6. други. 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.
3883
20. – Управителният съвет на СНЦ „Свят за
всички“, Казанлък, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 28.05.2011 г. в 15 ч. в седалището
на сдружението в Казанлък, ул. Добри Кехайов
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12, вх. А, ет. 4, ап. 7, при дневен ред: прекратяване на дейността на сдружение „Свят за всички“.
Поканват се всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3882
10. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел с общественополезна дейност „Млади европейци за Крумовград“, Крумовград, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 27.05.2011 г. в 16 ч. в
Крумовград, ул. Кирил и Методий 6, при дневен
ред: прекратяване на сдружението на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ. Материалите са
на разположение на членовете на сдружението
при управителя на сдружението в Крумовград,
ул. Кирил и Методий 6. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно – от 17 ч., същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
3803
16. – Управителният съвет на ФК „Арда“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
20.V.2011 г. от 17 ч. в залата на Бизнес инкубатора общо събрание на ФК „Арда“ при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността за изминалия
период; 2. подаване на оставка на ръководството;
3. предложение за нов председател и избор на
такъв; 4. предложение от новия председател за
нови членове на УС на ФК „Арда“; 5. приемане
на нови членове на общото събрание; 6. разни.
3828
2. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Родопи – Момчилград“, Момчилград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС
свиква общо събрание на 27.05.2011 г. в 17 ч. в клуб
„Елит“, ул. 26 декември 24, Момчилград, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
изминалия период; 2. доклад на контролния съвет
за изминалия период; 3. приемане на финансовия
отчет за 2010 г., приемане на бюджет за 2011 г.;
4. приемане на план-програма за изпълнение на
ловностопанските мероприятия; 5. приемане на
промени в състава на управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение „Родопи – Момчилград“,
Момчилград; 6. 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.
3804
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „К луб по пожароприложен
спорт „Панагюрище – 160“, Панагюрище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.05.2011 г. в 19 ч. на адреса на управление на
сдружението: Панагюрище, ул. Георги Бозаджиев
24, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване дейността на сдружението,
обявяването му в ликвидация, освобождаване на
управителния съвет и назначаване на ликвидатор,
определяне на срок за ликвидация; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3805
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10. – Управителният съвет на „Сдружение
Булозна епидермолиза България“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.05.2011 г. в 13 ч. в Русе, бул.
Трети март 74, в сградата на „Политекс“ – АД,
при следния дневен ред: 1. промяна на името
на сдружението; 2. промяна на седалището и
адреса на управление; 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. избиране на управителен съвет; 5. определяне размера на членския внос за
2011 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание лично или
чрез писмено упълномощен представител.
3884
49. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Здравно екологично дружество България“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.05.2011 г. в
11 ч. в Пловдив, район „Западен“, ул. Солунска
1А, ет. 3, в заседателната зала в офиса на „ЗЕД
България“ – ЕООД, при дневен ред: избор на
нов управителен съвет на сдружението с мандат
5 години. Поканват се всички членове или техни
упълномощени представители при спазване изискванията на устава да участват в общото събрание
на „Здравно екологично дружество България“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
3944
49. – Управителният съвет на Асоциацията за
обучение в транспорта, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на асоциацията на 17.06.2011 г. в
16 ч. в учебен кабинет № 5 на „Трансинг“ – АД,
Пловдив, бул. Христо Ботев 80, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2010 г.; 2.
приемане план за 2011 г.; 3. разни. Регистрацията за участие в събранието ще се извършва от
15 ч. на мястото за провеждане на събранието
срещу лична карта за членовете и лична карта и
пълномощно за упълномощените. 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. Материалите за
събранието са на разположение в Пловдив, бул.
Христо Ботев 82, офис 612.
3953
2. – Управителният съвет на КФВС „Атлет“,
Първомай, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2011 г. в
18 ч. в сградата на Общинския съвет – пленарна
зала, при следния дневен ред: 1. годишен отчет
за дейността на клуба; 2. отчет на контролния
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
при същия дневен ред в 19 ч., на същото място.
3806
18. – Управителният съвет на СЛРД – Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 27.05.2011 г. в
17 ч. в сградата на Общинския съвет – гр. Разлог,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния
доклад на управителния съвет на сдружението
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за периода 1.01.2010 г. – 31.12.2010 г. и освобождаване на управителния съвет от отговорност;
2. приемане отчета на контролно-ревизионната
комисия за 2010 г. и освобождаване на управителния съвет от отговорност; 3. приемане финансов
план и бюджет на СЛРД – Разлог, за 2011 г.; 4.
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място.
3799
30. – Управителният съвет на СНЦ „Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор – Силистра“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 02.06.2011 г. в 15 ч. в Силистра, ул. Симеон
Велики 49 (сграда на Художествената галерия),
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
през периода януари 2010 – декември 2010 г.; 2.
финансов доклад за 2010 г.; 3. бюджет на сдружението за 2011 г.; 4. избор на нов управителен съвет
и нов председател на УС; 5. други. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе при същия дневен ред
на същата дата, на същото място в 16 ч.
3885
1. – Управителният съвет на Дружество за
подкрепа на деца и лица с умствени, физически
и сензорни увреждания (ДПДЛУФСУ) „Св. Стилиян Детепазител“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 11.05.2011 г. в 17 ч. в Сливен, ж.к. Дружба, до
блок 10, в Дневен дом за деца, младежи и възрастни с умствена изостаналост „Свети Стилиян
Детепазител“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет; 2. обсъждане и
вземане на решение по отчета на управителния
съвет; 3. отчет за дейността на контролно-ревизионната комисия; 4. обсъждане и вземане на
решение по отчета на контролно-ревизионната
комисия; 5. разни.
3886
20. – Управителният съвет на СНЦ „Труд и
здраве 2006“, Стара Загора, на основание чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.05.2011 г. в 16,30 ч.
в сградата на бул. Цар Симеон Велики 108, ет.
12, стая 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за периода; 2. приемане на решение за прекратяване на СНЦ „Труд и
здраве 2006“ на основание чл. 60, т. 1 от устава
на сдружението. Общото събрание ще се счита
за законно и може да взема валидни решения,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общо-
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то събрание се отлага с един час по-късно, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят.
3807
7. – Управителният съвет на Военен спортен клуб „Тракиец – 2ЛПБР“, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на военния спортен
клуб на 26.05.2011 г. в 11,30 ч. в сградата на Военен клуб – Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за 2010 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2010 г.; 3. избиране и освобождаване на
членове на управителния съвет; 4. приемане на
финансовия план на ВСК „Тракиец – 2 ЛПБР“
за 2011 г.; 5. приемане на спортната програма
на ВСК „Тракиец – 2 ЛПБР“ за 2011 г.; 6. разни.
3996
1. – Управителният съвет на сдружение „Диабет“, гр. Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 12 от устава му свиква общо събрание на
20.05.2011 г. в 18 ч. в клуба на СДС в гр. Царево,
ул. Рибарска 2, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет и нов контролен съвет на
сдружението; 3. промяна в устава на сдружението;
4. разни. Поканват се членовете на сдружението
лично или чрез изрично упълномощено от тях
лице да участват в работата на общото събрание.
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.
3995
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково, община Ракитово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от
устава свиква общо събрание на 27.05.2011 г. в
16 ч. в сградата на читалище „Св. св. Кирил и
Методий“ в с. Дорково, при следния дневен ред:
1. приемане на бюджет за 2011 г. на сдружението; 2. избор на касиер на сдружението; 3. други
предложения. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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Таньо Иванов Караиванов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел в частна полза „Столетов 1“, София, в ликвидация по ф.д. № 206/2010
на Софийския градски съд, 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“.
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