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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 82
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на
Министерството на транспорта и Войските
на Комитета по пощи и далекосъобщения в
държавни предприятия, приет от ХLI Народно
събрание на 14 април 2011 г.
Издаден в София на 20 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за преобразуване
на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на
Комитета по пощи и далекосъобщения в
държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 57 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 35 и
81 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)
§ 1. Член 3 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Министерският съвет в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон пре
образува Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“ в еднолично търговско
дружество чрез разпределяне на имуществото
му в дялове или акции съгласно разпоредбите
на Търговския закон.
(2) При преобразуването на държавното
предприятие по ал. 1 в еднолично търговско
дружество чл. 72 и 73 от Търговския закон
не се прилагат за непаричните вноски на
държавата. Оценката на непаричните вноски
на държавата се извършва по реда на глава
седма от Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64,
80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г.,
бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.), а дълготрайните
финансови активи се оценяват по счетоводната
им стойност.
(3) При преобразуването на държавното
предприятие по ал. 1 в еднолично търговско
дружество предоставеното му и придобитото

от него имущество се предоставя в собственост на дружеството с акта за преобразуване,
освен ако в него е предвидено друго.
§ 3. Параграф 1 влиза в сила от деня на
вписване в търговския регистър на едноличното търговско дружество по § 2, ал. 1.
Законът е приет от 41-ото Народно съб
рание на 14 април 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5023

УКАЗ № 83
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Факултативния
протокол към Конвенцията на Организацията
на обединените нации против изтезанията и
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 декември
2002 г., приет от ХLI Народно събрание на
14 април 2011 г.
Издаден в София на 20 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията
на обединените нации против изтезанията
и други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г.
Член единствен. Ратифицира Факултативния
протокол към Конвенцията на Организацията
на обединените нации против изтезанията
и други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г., подписан на 22 септември
2010 г. в Ню Йорк.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5020
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УКАЗ № 84
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 търговския регистър, приет от ХLI Народно
събрание на 14 април 2011 г.
Издаден в София на 26 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 търговския регистър (oбн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.;
изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от
2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г.
и бр. 101 от 2010 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Определение
Чл. 2. (1) Търговският регистър е електронна
база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени
по силата на закон, за търговците и клоновете
на чуждестранни търговци.
(2) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 се
обявяват без информацията, представляваща
лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, с изключение на информацията,
за която със закон се изисква да бъде обявена.
(3) За търговец и клон на чуждестранен
търговец се води дело в електронна форма. В
делото се прилагат заявленията, документите,
удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да
съдържат и лични данни за идентифицирането
на лицата, представляващи или управляващи
търговеца.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Принципи
Чл. 2а. Търговската регистрация, воденето,
съхраняването и достъпът до търговския регистър се осъществяват при спазване на следните
принципи:
1. публичност;
2. насърчаване използването на електронен
документ и електронен подпис;
3. прилагане на еднакви критерии при равни
условия по закон;
4. бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.“
§ 3. Член 11 се изменя така:
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„Публичност
Чл. 11. (1) Търговският регистър е публичен.
Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския
регистър.
(2) Агенцията осигурява регистриран достъп
до делото на търговеца.
(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след
представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен
път, следва да се идентифицира чрез електронен
подпис или чрез цифров сертификат, издаден от
агенцията, а в случаите на служебен достъп – по
реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „75 на сто“ се заменят с
„50 на сто“.
2. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Редът и начинът за осъществяване на достъп
до търговския регистър се уреждат с наредба
на Министерския съвет.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „т. 1 и 2“ се заменят с
„т. 1, 2 и 3“.
2. В ал. 6 се създава изречение трето: „Заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския
регистър, в които личните данни, освен тези,
които се изискват по закон, са заличени.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. прокуриста;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявленията за вписване и за заличаване
на обстоятелства и заявленията за обявяване на
актове се подават от акционерните дружества
и командитните дружества с акции само по
електронен път.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 8. В чл. 19 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Длъжностното лице по регистрацията
се произнася по заявленията за вписване и за
заличаване и по заявленията за обявяване на
актове незабавно след изтичане на три работни
дни от постъпването им в търговския регистър,
освен ако със закон е предвидено друго.
(3) Заявленията за обявяване на годишните
финансови отчети се разглеждат по реда на
постъпването им отделно от другите заявления.“
§ 9. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Когато към заявлението на търговеца
за вписване, заличаване или обявяване не са
приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по
регистрацията дава указания на заявителя за
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отстраняване на нередовността. Указанията се
оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията,
когато е подадено заявление за регистрация на
търговеца, не по-късно от следващия работен
ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни
указанията и да ги представи чрез заявление
по образец, определен в наредбата по чл. 31.
Длъжностното лице постановява отказ, ако
тези указания не са изпълнени до изтичането
на срока по чл. 19, ал. 2.“
§ 10. В чл. 25, ал. 5 се създава изречение
второ: „Съдът изпраща решението заедно с
документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.“
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 4:
„4. „Заинтересовано лице“ е съдружник,
акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност,
страната по заварените съдебни и изпълнителни
дела, кредиторите на търговеца, кредиторите
на съдружниците или на член-кооператорите,
държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството кредитор се доказва с административен акт, влязло
в сила съдебно решение, изпълнителен лист
или заповед за изпълнение за установяване на
съответното вземане.“
§ 12. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4:
а) в ал. 11 думите „сроковете за произнасяне
по чл. 19, ал. 2 и 3 са 14-дневни“ се заменят
със „срокът за произнасяне по чл. 19, ал. 2 е
14-дневен“;
б) алинея 13 се изменя така:
„(13) До извършване на пререгистрацията
по ал. 2 и 3 и при поискване в срока по ал. 1
съдът по регистрацията издава удостоверение
за актуално състояние.“
2. Параграф 5 се изменя така:
„§ 5. (1) Едноличните търговци и клоновете
на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се
считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът
по регистрацията архивира фирмените им дела.
(2) Дейността на търговските дружества и
кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се
прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските
дружества и кооперациите, които не са се
пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1, нямат
право да осъществяват търговска дейност,
да предявяват искове и да подават молби за
образуване на изпълнителни производства, да
извършват разпоредителни сделки с имущес
твото си, освен да заплащат дължими суми на
работници и служители, както и да извършват
преводи на суми за погасяване на публични
задължения. Извършените след 31 декември
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2011 г. разпоредителни сделки с имущество
на търговските дружества и кооперациите с
прекратена дейност са нищожни.
(3) Законните представители на търговски
дружества и кооперации с прекратена дейност
от 1 януари 2012 г. могат само да приемат
волеизявления, отправени към тези търговци.
(4) Съдът по последната регистрация на
търговските дружества и кооперациите в срок
до 1 октомври 2012 г. изготвя и изпраща в
агенцията Списък на едноличните търговци и
клоновете на чуждестранни търговци, за които
не е поискана пререгистрация в срока на § 4,
ал. 1 (Списък № 1) и Списък на търговските
дружества и кооперации, за които не е поискана
пререгистрация в същия срок (Списък № 2), в
които се посочват номер на фирменото дело,
наименование, седалище и адрес на управление, име на законния представител и код по
БУЛСТАТ, предоставен на съда от агенцията.
(5) В срок до 1 юни 2012 г. агенцията изготвя
Списък на лицата, подали заявления в срока по
§ 4, ал. 1, но получили отказ за пререгистрация (Списък № 3). Ако отказът бъде отменен,
агенцията служебно пререгистрира търговеца,
което се отразява незабавно в списъка.
(6) С обявяване на списъците по ал. 4 и 5 на
електронната страница на агенцията държавните
учреждения, съдилищата, банките, кредиторите
и Националната агенция за приходите се считат
за уведомени и не се изисква уведомление по
чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
3. Създават се § 5а – 5д:
„§ 5а. В срок до 31 януари 2015 г., на основание обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5,
всяко заинтересовано лице може да подаде до
съда по последната регистрация заявление за
пререгистрация и обявяване в ликвидация на
търговското дружество и кооперация по § 5,
ал. 2, за определяне на ликвидатор и срок за
ликвидация, за определяне на възнаграждение
на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на
производството по ликвидация.
§ 5б. (1) Съдът по регистрацията изпраща на
агенцията удостоверение за актуално състояние
в електронна форма, подписано с електронен
подпис при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис,
както и електронно копие от актуалния към
31 декември 2007 г. учредителен акт, дружествен
договор или устав.
(2) Агенцията пререгистрира търговеца,
вписва ликвидацията, назначава и вписва ликвидатор.
(3) За ликвидатори на търговските дружества и кооперациите, за които е поискана
пререгистрация и откриване на производство
по ликвидация, се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните
регистри на съда по регистрацията. Ликвидаторите се считат уведомени за назначението с
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вписването им в търговския регистър. В тези
случаи не се прилагат изискванията на чл. 266,
ал. 3 от Търговския закон за представяне на
нотариално заверени декларация-съгласие и
образец от подписа им.
(4) Когато няма вписан представляващ,
за ликвидатор се назначава лицето, посочено
от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това
със заявлението. Към заявлението се прилага
декларация-съгласие и образец от подписа на
лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовано
лице, за ликвидатори могат да бъдат назначени
две и повече лица, които заедно представляват
търговеца.
(5) Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими
за извършване на ликвидацията, включително
за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице осигурява собствени средства за
извършване на ликвидацията, включително за
заплащане възнаграждението на ликвидатора.
(6) Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за осъществяването є са осигурени от заинтересованото лице,
поискало пререгистрацията и ликвидацията на
търговеца, тези разходи му се възстановяват
изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.
(7) Ликвидаторът е длъжен:
1. в едномесечен срок от вписването му да
покани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си, да изготви и представи в агенцията за обявяване по партидата на дружеството
начален ликвидационен баланс към момента
на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса със становище
относно необходимостта от подаване на молба
до съда по несъстоятелността за обявяване на
търговеца в несъстоятелност;
2. да предоставя своевременно поисканата
от кредиторите информация.
(8) Ликвидацията приключва в срок до една
година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г.
(9) При установена от ликвидатора или
кредиторите необходимост едногодишният срок
за ликвидацията може да бъде удължен въз
основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересовано лице
пред длъжностното лице по регистрацията, при
заявена готовност от него за осигуряване на
разходите по ликвидацията, включително за
възнаграждение на ликвидатора.
(10) Заинтересованото лице, подало заявление за пререгистрация на търговеца, може да
направи искане пред длъжностното лице по
регистрацията за замяна на назначения лик
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видатор, ако той не изпълнява задълженията
си или с действията си застрашава интересите
на търговеца или кредиторите.
(11) Когато са удоволетворени кредиторите
и остатъкът от имуществото е разпределен
или когато се установи, че дружеството няма
имущество, ликвидаторът подава заявление по
образец пред длъжностното лице по регистрацията с искане за заличаване на търговеца.
(12) Когато се установи, че търговецът няма
имущество, но има задължения, ликвидаторът
е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.
(13) Ликвидаторът носи имуществена отговорност за извършените от него сделки и действия, увреждащи търговеца или кредиторите му.
(14) Ликвидаторът отговаря за задълженията
на търговеца, свързани с производството по
ликвидация.
(15) Грешки и непълноти, допуснати от
съда по регистрацията при вписвания или
обявявания по фирменото дело на търговеца
и неотстранени преди пререгистрацията му, се
отстраняват от съда по регистрацията по реда
на този закон въз основа на молба от лице по
чл. 15, ал. 1, в която се посочва допуснатата
грешка или непълнота и се представят съответни
документи, обосноваващи отстраняването є.
Съдът по регистрацията отстранява грешките
и непълнотите и издава ново удостоверение по
§ 4, ал. 2 или 3 в срока по § 5, ал. 4. Държавна такса за издаване на удостоверение в този
случай не се дължи.
§ 5в. (1) В случаите на висящо към 1 януари
2012 г. съдебно или изпълнително производство,
по което страна е търговец по § 5, ал. 2, съдът/
съдебният изпълнител спира производството и
дава указания на ищеца/взискателя да поиска
своята и/или тази на ответника/длъжника
пререгистрация и ликвидация, като определя
и срок не по-дълъг от срока по § 5г, ал. 4.
При неизпълнение на дадените указания в
определения срок съдът/съдебният изпълнител
прекратява производството по делото.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и за заварените въззивни и касационни производства, като
постановените актове се обезсилват.
§ 5г. (1) Съдът по последната регистрация
на търговеца осигурява право на всеки да
преглежда търговския регистър относно непререгистрираните търговци и документите, въз
основа на които са извършени вписванията,
и издава преписи от документи по фирмените
дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 1 януари 2012 г.
(2) Фирмените дела на прекратените и
служебно заличените еднолични търговци и
клонове на чуждестранните търговци, както
и фирмените дела на прекратените и служебно пререгистрираните търговски дружества и
кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. При
необходимост съдът издава заверени фотокопия
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от намиращите се във фирмените дела документи и удостоверения за пререгистрация и
обявяване в ликвидация. Съдът по последната
регистрация предоставя достъп до архивираните фирмени дела и фирмените регистри на
съдилищата и издава преписи от документите,
съдържащи се в тях.
(3) Агенцията служебно отстранява допуснати
технически грешки в обявените списъци по § 5,
ал. 4 и 5 въз основа на получените от съда по
регистрацията електронни документи, както и
в случаите на допуснати явни фактически или
технически грешки във вписванията. Съдът по
регистрацията на непререгистрираните търговци
отстранява въз основа на подадено от тях заявление допуснати грешки във връзка с вписване
на заявени обстоятелства или обявени актове.
(4) След 31 януари 2017 г. агенцията служебно
заличава търговските дружества и кооперациите:
1. за които не е поискана пререгистрация
и обявяване в ликвидация;
2. за които ликвидацията не е приключила
поради бездействие на ликвидатора и/или на
заинтересованото лице;
3. за които не е открито производство по
несъстоятелност.
(5) Агенцията обявява списък на заличените
търговски дружества и кооперации на електронната си страница.
§ 5д. За неуредените в § 5а – 5г случаи
относно извършване на ликвидацията на служебно пререгистрираните търговци се прилагат
съответно разпоредбите на глава седемнадесета
„Ликвидация“ от Търговския закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19,
31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и
105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и
108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 101 от 2010 г. и бр. 14 и 18 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Всеки търговец има право да предяви иск
за установяване на недобросъвестно заявяване
или използване на фирма, за преустановяване
на недобросъвестното използване на фирма
и за обезщетение за вреди, когато фирмата е
идентична или сходна с регистрирана по-рано
фирма.
(5) Фирмата не може да бъде идентична
или сходна със защитена марка, освен ако
търговецът има права върху нея.“
2. В чл. 115, т. 4 накрая се добавя: „когато
при учредяването не е внесен целият размер на
капитала, в договора се определят сроковете и

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

условията за внасянето му; срокът за довнасяне
на целия размер на капитала не може да бъде
по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала“.
3. В чл. 119:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думата „договор“ се добавя
„който се обявява“;
бб) създава се т. 5:
„5. в случай, че дружеството се регистрира
с капитал, по-висок от установения в закона
минимум – да е внесен най-малко 70 на сто
от капитала.“;
б) в ал. 4 след думите „се представя“ се
добавя „за обявяване“.
4. В чл. 174 ал. 4 се изменя така:
„(4) Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При изменение или допълнение
на устава в търговския регистър се представя
за обявяване препис от устава с измененията
към съответната дата, заверен от лицето или
от лицата, представляващи дружеството.“
5. В чл. 235, ал. 4 след думите „трети лица“
се добавя „и не подлежат на вписване в търговския регистър“.
6. В чл. 268 се създава ал. 4:
„(4) Ликвидаторът е длъжен да осъществява
правомощията си с грижата на добър търговец.“
§ 14. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63,
105 и 108 от 2006 г.; бр. 57 от 2007 г.; бр. 50,
69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 40:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията публикуват годишния си
финансов отчет и консолидирания си финансов
отчет, годишния доклад за дейността и годишния
си консолидиран доклад за дейността, приети
от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. чрез заявяване и представяне за обявяване
в търговския регистър публикуват:
а) едноличните търговци – в срок до 31 май
на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност – в
срок до 30 юни на следващата година;
в) всички други търговци по смисъла на
Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията
и по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел публикуват юридическите лица
с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок
до 30 юни на следващата година;
3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в
срок до 30 юни на следващата година.“;
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б) в ал. 8 след думите „бюджетните предприятия“ се добавя „eдноличните търговци,
чиито годишни финансови отчети не подлежат
на задължителен независим финансов одит“.
2. В чл. 47, ал. 3 думите „от 1500“ се заменят с „от 500“, а думите „от 2000“ се заменят
с „от 500“.
3. В § 9а от преходните и заключителните
разпоредби се създава ал. 6:
„(6) Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и
2 по отношение на актовете за тези години,
за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен
независим финансов одит.“
§ 15. Подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срока на влизането
му в сила.
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.,
с изключение на § 11, § 12, т. 1, буква „б“, § 13
и 14, които влизат в сила в тридневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5099

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 18 АПРИЛ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от
2009 г. и бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 думите „представя в
Министерството на финансите“ се заменят с
„изготвя“, а думите „като част от процедурата
за съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проекта на закон за държавния
бюджет“ се заличават.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 12:
„(12) По мотивирано предложение на ръководителя на управляващия/договарящия орган
министърът по управление на средствата от
Европейския съюз може в срок до 5 работни
дни от получаване на предложението да определи за конкретна процедура по-кратък от
предвидения в ал. 10 срок. Този срок не може
да бъде по-кратък от 30 дни.“
2. Досегашната ал. 12 става ал. 13.
§ 4. В чл. 14, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „процедура“ запетаята
се заменя с точка и запетая и думите „и/или“
се заличават.
2. В т. 4 накрая точката се заменя със запетая и се добавя „и/или“.
3. Създава се т. 5:
„5. при промяна на националната политика
в съответната област, утвърдена с акт на Министерския съвет.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Министърът по управление на средствата
от Европейския съюз утвърждава образци по
ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Условията и редът за подаване на проектни предложения по електронен път чрез
Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение
на Структурните инструменти на Европейския
съюз в България се определят със заповед на
министъра по управление на средствата от
Европейския съюз.“
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „кандидатите“ се добавя
„или партньорите“;
б) в т. 2 и 3 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“.
2. В ал. 3 след думата „кандидатите“ се
добавя „и партньорите“.
§ 7. В чл. 23 се създава ал. 3:
„(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за проектни
предложения, подадени изцяло по електронен
път чрез Модула за електронни услуги на
Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на
Европейския съюз в България, наричана понататък „системата“. В тези случаи за момент
на регистриране на проектното предложение
се приема получаването на потвърждение за
успешното му въвеждане в системата.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думата „отхвърлените“ се заменя
с „предложените за отхвърляне“.
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2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от
оценителната комисия, могат да подадат
писмени възражения срещу предложението
за отхвърлянето им пред ръководителя на
договарящия орган в срок до 5 работни дни
от деня, следващ датата на публикуване на
списъка по ал. 5.“
3. Създават се нови ал. 7 – 11:
„(7) Възражение може да се подава само
срещу предложението на оценителната комисия
за отхвърляне на съответното проектно предложение на етап оценка на административното
съответствие и допустимостта.
(8) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
проектно предложение и/или допълнително
изискана от договарящия орган на съответния
етап документация.
(9) Ръководителят на договарящия орган
определя с акт лица, които да извършват
проверка за основателността на получените
по реда на ал. 6 възражения. В проверката не
могат да участват лица, които са включени
в състава на оценителната комисия, извършила първоначалната оценка на проектните
предложения.
(10) Лицата по ал. 9 следва да отговарят на
изискванията на чл. 22, ал. 2.
(11) На лицата по ал. 9 се осигурява достъп
до цялата документация по възражението.“
4. Създават се ал. 12 – 15:
„(12) След приключване на проверката по
ал. 9 се изготвя писмено становище до ръководителя на договарящия орган и до председателя
на оценителната комисия за основателността
на всяко от получените възражения.
(13) Въз основа на списъка по ал. 5, получените по него възражения и становищата по
ал. 12 ръководителят на договарящия орган се
произнася по основателността на всяко възражение, като може да изиска от оценителната
комисия допълнително становище по отделните
възражения.
(14) В случай че ръководителят на договарящия орган прецени, че дадено възражение
е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес на етап
техническа и финансова оценка.
(15) Договарящият орган уведомява писмено кандидатите, подали възражения по реда
на ал. 6, за резултатите от разглеждането на
техните възражения в срок до 20 работни дни
след изтичането на срока по ал. 6.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 16 и в нея
думите „Алинеи 5 и 6“ се заменят с „Алинеи
5 – 15“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

6. Досегашната ал. 8 става ал. 17.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 18 и в нея
думите „участник в оценителния процес“ се
заменят с „член на комисията с право на глас“.
8. Създава се ал. 19:
„(19) В случаите, когато при техническата
и финансовата оценка на проектните предложения има минимални прагове по отделните
критерии и едната оценка е под прага, а другата
оценка – над прага, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице – член
на комисията с право на глас. Окончателната
оценка е средноаритметична от оценката на
третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.“
9. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно
ал. 20 и 21.
§ 9. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „по чл. 22, ал. 3“ се
поставя запетая и се добавя „включително за
лицата по чл. 24, ал. 9“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. становищата по чл. 24, ал. 12;“.
3. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
§ 10. В чл. 31, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „документи“ се добавя
„и/или декларациите“.
2. В т. 3 и 4 думите „установи се“ се заменят
със „се установи“.
3. Създава се т. 5:
„5. се установи несъответствие с друго изиск
ване за допустимост, посочено в насоките за
кандидатстване във връзка с чл. 7, ал. 5.“
§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Конкретните бенефициенти следва да
бъдат информирани за всяко изменение на
изискванията на ал. 2, т. 1 в срок до 5 работни
дни от утвърждаването им.“
2. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно
ал. 4 – 7.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
изречение второ се заличава.
4. Създава се ал. 9:
„(9) В случай на прекратяване на процедурата за директно предоставяне решението се
публикува на интернет страницата на управ
ляващия/договарящия орган и на Единния
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България.“
§ 12. В чл. 38, ал. 3 след думите „по проекта“ се добавя „с изключение на случаите
при процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, когато има
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свободен финансов ресурс. Увеличаването на
общия размер на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ по проекта задължително е
обвързано с увеличаване на целевите стойности
на индикаторите и/или с очакваните резултати/
ефекти по проекта, и/или с повишаване на
тяхната устойчивост“.
§ 13. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 1:
а) в т. 2 думите „или от Програма ФАР на
Европейския съюз“ и запетаята след тях се
заличават;
б) в т. 10 запетаята и думите „или критерии,
одобрени от ръководителя на Програма ФАР,
в съответствие с които се извършват оценката
и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани от Програма ФАР на Европейския
съюз“ се заличават.
2. В § 4 думите „чл. 34, ал. 7“ се заменят с
„чл. 34, ал. 8“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Процедурите, обявени преди влизането
в сила на постановлението, както и процедурите,
при които проектът на насоки за кандидатстване е публикуван по реда на чл. 14, ал. 5
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз преди влизането в сила
на това постановление, се довършват по досегашния ред.
§ 15. В тримесечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът по управление
на средствата от Европейския съюз утвърждава
образците по чл. 15, ал. 6 от Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.
§ 16. В едномесечен срок от осигуряването на техническа възможност за подаване на
проектни предложения по електронен път чрез
Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение
на Структурните инструменти на Европейския
съюз в България министърът по управление
на средствата от Европейския съюз издава
заповедта по чл. 15, ал. 7.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5116
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.
за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на финансите, приет с
Постановление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от
2010 г. и бр. 2 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирекция „Информационни системи“:
1. осъществява стратегическото планиране
на дейностите по предоставяне на услуги в
областта на информационните технологии
в министерството и при необходимост координира тези дейности във второстепенни
разпореди тели с бюд жет ни к реди т и к ъм
министъра;
2. планира развитието на инфраструктурата
на информационните технологии в министерството;
3. администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии в
министерството и при необходимост – във
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
4. осигурява единна точка за обслужване
по въпроси, свързани с информационните
технологии в министерството, и при необходимост във второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра;
5. организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложния
софтуер в министерството и при необходимост
координира процесите по тези дейности във
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
6. осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството и
на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра с аналогичните
системи, функциониращи в други държавни
и общински органи и институции;
7. организира разработването и прилагането
на политики, стандарти, правила и процедури
по отношение на услугите в областта на информационните технологии в министерството;
8. отговаря за сигурността на информационните системи в министерството;
9. осъществява общо управление и контрол
върху наличностите, придобиването и пол
зването на хардуерни, софтуерни продукти
и услуги в областта на информационните
технологии в министерството;
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10. координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра по реализиране на електронното управление;
11. организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните
технологии на министерството в съответствие
със световните стандарти и изискванията на
Европейския съюз;
12. участва в подготовката на документация и провеждане на обществени поръчки в
областта на информационните технологии за
министерството;
13. осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори в областта
на информационните технологии;
14. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в министерството и при необходимост във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към
министъра.“
§ 2. В приложението към чл. 8, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ цифрата
„8“ се заменя с „6“.
2. На ред „Съветници, експерти и техничес
ки сътрудници“ цифрата „4“ се заменя с „2“.
3. На ред „Инспекторат“ числото „34“ се
заменя с „33“.
4. На ред „Обща администрация“ числото
„124“ се заменя със „131“.
5. На ред „Финанси и управление на собствеността“ числото „73“ се заменя със „72“.
6. На ред „Информационни системи“ числото „11“ се заменя с „19“.
7. На ред „Специализирана администрация“
числото „464“ се заменя с „460“.
8. На ред „дирекция „Икономическа и
финансова политика“ числото „26“ се заменя
с „25“.
9. На ред „дирекция „Икономически анализи и прогнози“ числото „34“ се заменя с „33“.
10. На ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „36“ се
заменя с „35“.
11. На ред „дирекция „Вътрешен контрол“
числото „14“ се заменя с „13“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 май 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5365
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за функциите и организацията на дейността на
Експертния съвет по лечение на зависимости
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
функциите и организацията на дейността на
Експертния съвет по лечение на зависимости,
наричан по-нататък „Експертния съвет“.
(2) Експертният съвет е консултативно
звено към министъра на здравеопазването за
подпомагане изпълнението на правомощията
му по глава седма от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,
свързани с лечението на зависимости.
Раздел II
Ръководство и състав
Чл. 2. (1) Експертният съвет се състои от
11 членове, от които председател и членове.
(2) Председател на Експертния съвет е
заместник-министър на здравеопазването.
(3) Членове на Експертния съвет са:
1. двама представители на Министерството
на здравеопазването;
2. директорът на Националния център по
наркомании;
3. най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости;
4. най-малко четирима лекари, работещи
в областта на лечение на зависимости;
5. други специалисти – психолози, социални
работници и др.
(4) Поименният състав на Експертния
съвет се определя със заповед на министъра
на здравеопазването.
Чл. 3. Член на Експертния съвет се освобождава:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в Експертния съвет,
продължила повече от 6 месеца;
3. ако бъде осъден за умишлено престъп
ление от общ характер.
Чл. 4. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, по решение на Експертния
съвет в заседанията му могат да участват и
други експерти без право на глас.
Чл. 5. (1) Дейността на Експертния съвет
се организира и ръководи от председателя, а в
негово отсъствие функциите му се изпълняват
от определен от него член на съвета.
(2) Председателят на Експертния съвет:
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1. насрочва и ръководи заседанията на
Експертния съвет;
2. определя дневния ред на заседанията;
3. определя докладчици по обсъжданите
въпроси;
4. представя на минист ъра на здраве
опазването ежегоден доклад за дейността на
Експертния съвет.
Чл. 6. (1) Работата на Експертния съвет се
подпомага от технически секретар, който се
определя от министъра на здравеопазването
със заповедта по чл. 2, ал. 4.
(2) Техническият секретар е служител от
администрацията на Министерството на здравеопазването и не е член на Експертния съвет.
Чл. 7. Техническият секретар на Експертния съвет:
1. приема постъпващата документация и
я завежда в регистър;
2. организира подготовката и провеждането
на заседанията;
3. изготвя дневен ред и води протокол на
заседанията;
4. съхранява протоколите от заседанията
и другите документи, свързани с работата на
Експертния съвет.
Раздел III
Функции
Чл. 8. Експертният съвет обсъжда и дава
становища по:
1. основните насоки и приоритети в област
та на лечение на зависимости;
2. проекти на стандарти за добра практика
в лечението на зависимости и по предложения
за промени в действащите стандарти за добра
практика в лечението на зависимости;
3. проекти на нормативни актове в областта
на лечението на зависимости;
4. нови методи и програми за лечение;
5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение
на зависимости в програми за лечение с
агонисти и агонист-антагонисти;
6. включване в лечебни програми на лица,
които не отговарят на критериите, посочени
в стандартите за добра практика в лечението
на зависимости;
7. клинични, професионални, етични въп
роси и въпроси, свързани с прилагането на
стандартите за добра практика в лечението
на зависимости.
Раздел IV
Организация на дейността
Чл. 9. (1) Експертният съвет разглежда и
решава въпросите от своята компетентност
на закрити заседания.
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(2) Експертният съвет се свиква по предложение на председателя на Експертния съвет,
на една трета от членовете или на министъра
на здравеопазването.
(3) Редовни заседания на Експертния съвет
се провеждат на всеки три месеца.
(4) Извънредни заседани я могат да се
свикват от председателя или по искане на
всеки от членовете на Експертния съвет по
предварително обявен дневен ред.
Чл. 10. (1) За всяко заседание се съставя
дневен ред, който се изпраща на членовете
на Експертния съвет.
(2) Всеки член на Експертния съвет може
да прави предложение за включване на въп
роси в дневния ред най-малко 6 работни дни
преди заседанието.
(3) На заседанията могат да се обсъждат
въпроси, които не са включени в дневния ред,
ако присъстват всички членове на Експертния
съвет и никой не възрази за това.
(4) Членовете на Експертния съвет и другите поканени лица се уведомяват за дневния
ред, датата и часа на заседанието най-малко
5 работни дни преди датата на заседанието.
(5) Уведомяването по ал. 4 може да се
извършва и по електронен път.
Чл. 11. (1) Заседанията на Експертния съвет
са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете.
(2) Членовете на Експертния съвет участват
в заседанията лично.
(3) При невъзможност за участие в заседанието членовете на Експертния съвет могат да
изразят писмено становище по материалите
от дневния ред.
(4) При липса на кворум председателят
насрочва ново заседание, за което членовете
се уведомяват по реда на чл. 10, ал. 4.
Чл. 12. Решенията на Експертния съвет
се приемат с явно гласуване и с мнозинство
повече от 1/2 от присъстващите на съответното заседание членове.
Чл. 13. (1) За всяко заседание на Експертния
съвет се води протокол, който се подписва
от председателя и техническия секретар на
Експертния съвет.
(2) В протокола по ал. 1 се вписват датата
на провеждане на заседанието, имената на
присъстващите, разискваните въпроси, изразените становища и взетите решения.
(3) Протоколът от заседанието се изготвя и
изпраща не по-късно от 7 дни след провеждане
на заседанието на членовете на Експертния
съвет.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Прави лник ът се
издава на основание чл. 85а, ал. 4 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите.
Министър: Ст. Константинов
5125
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № 1
от 11 април 2011 г.

за мониторинг на водите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът
и начинът за планиране на мониторинга и
за създаване на мрежите за мониторинг на
водите във всеки район за басейново управление на територията на страната, както
и за изпълнение на дейностите по тяхната
експлоатация, поддръжка, комуникационно
осигуряване и лабораторно-информационно
обслужване.
(2) В наредбата се определят изискванията
към мониторинга на водите и на зоните на
защита на водите в съответствие с разпоредбите на глава десета, раздел VІІІ от Закона
за водите (ЗВ).
(3) В наредбата се определят изискванията
към количествения мониторинг на водите,
провеждан на територията на страната, в
съо т ветст вие с изиск ва ни я та на ч л. 171,
ал. 6 ЗВ.
(4) Тази наредба определя техническите
спецификации за химичен анализ и мониторинг на състоянието на водите и установява
минимални критерии за методите за анализ,
които се прилагат от акредитираните лаборатории при осъществяване на мониторинг
на състоянието на водите, седимента и живата част на екосистемата, както и правила
за доказване на качеството на аналитичните
резултати
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за мониторинг на води, провеждан от компетентните
органи на Министерството на здравеопазването, в изпълнение на разпоредбите на чл. 189 ЗВ,
както и за мониторинга на водите, замърсени
с радионуклиди.
Чл. 3. Целта на наредбата е:
1. осигуряване на нормативна основа за
осъществяването на мониторинга на повърхностните и подземните води и на зоните за
защита на водите;
2. определяне на изискванията по отношение мониторинга на екологичното и химичното състояние на повърхностните води и към
програмите за мониторинг на повърхностните
води и защитените територии;
3. определяне на изискванията за класификация и представяне на екологичното
състояние на повърхностните води;
4. определяне на изискванията към програмите за мониторинг на подземните води;
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5. определяне на изискванията при създаване на мрежите за мониторинг на водите, в
това число мрежите за наблюдение и прогнози на рисковите фактори, които могат да
предизвикат вредно въздействие на водите;
6. осигуряване на поддържането на географска информационна система за водите
на басейново и на национално ниво;
7. осигуряване на поддържането на специализирани бази данни, карти и информационна
система за водите по райони за басейново
управление и на национално ниво, като се
осигурява съвместимост на басейново и национално ниво;
8. определяне на обхвата и съдържанието
на контролно-информационната система за
отпадъчните води;
9. регламентиране на принципите и реда
за провеждане на собствен мониторинг;
10. регламен т и ра не на дей нос т и т е по
планиране, експлоатация, поддръжка и актуализация, информационно осигуряване и
лабораторно обслужване на мрежите за мониторинг на водите;
11. регламентиране на управлението на
мониторинга на водите;
12. осигуряване на необходимата информация за оперативна оценка на ресурсите на
пресни води на територията на Република
България.
Чл. 4. (1) Мониторинг на повърхностните
и подземните води се извършва по одобрени
от министъра на околната среда и водите
програми и включва измервания, наблюдения
и оценки за състоянието на водите.
(2) Програмите по ал. 1 са част от плана
за управление на речните басейни (ПУРБ)
и се разработват от басейновите дирекции
(БД) за всеки район за басейново управление съвместно с Националния институт по
метеорология и хидрология (НИМХ) в частта
за управление на количествения мониторинг
на водите и Института по океанология (ИО)
в частта за мониторинг на морските води.
(3) Програмите за мониторинг на повърхностните води се разработват въз основа на:
1. типология на водните тела с цел определяне на специфичните референтни условия;
2. определяне на границите на водните тела
в рамките на определените типове;
3. извеждане на типово-специфични референтни условия и класификационна система
за оценка на състоянието на водните тела;
4. анализ на въздействието от човешка
дейност върху състоянието на водните тела,
анализ на данните от наблюденията върху
биологични, физико-химични, химични и
хидроморфологични характеристики на вод
ните тела, оценка на състоянието им, оценка
степента на ефективност на прилаганите
мерки за опазване и подобряване състоянието
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на водите, оценка на риска от непостигане на
целите за опазване на околната среда, определени в глава десета, раздел III ЗВ;
5. формулиране на целите за опазване на
околната среда и норми за качество на водите в зависимост от типологията и анализите
по т. 4;
6. формулиране на система за оценка на
състоянието на големи по размер водни тела,
които включват повече от един пункт за мониторинг за различните елементи;
7. преглед на съществуващите мрежи и
изпълняваните програми за мониторинг на
повърхностните води;
8. преглед на схемите за анализ за осигуряване на достатъчно ниво на представителност
и точност на резултатите, съобразно вида
мониторинг и резултатите от дейностите по
т. 1, 2, 3 и 4, в т. ч.:
а) наблюдавани показатели и параметри;
б) честота и месеци на наблюдение, измерване и вземане на проби.
(4) Програмите за мониторинг на подземните води се разработват въз основа на:
1. характеризирането на подземното водно
тяло и въздействието от човешките дейности
върху него в съответствие с изискванията,
посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ;
2. целите за опазване на околната среда,
определени за подземното водно тяло;
3. оценката на риска;
4. оценка на тенденциите в естествени условия и в концентрациите на замърсителите;
5. определеното при характеризирането по
т. 1 количествено и химично състояние на
подземните води;
6. условията, при които химичното състояние на подземно водно тяло е определено
като добро;
7. преглед на съществуващите мрежи и
изпълняваните програми за мониторинг на
подземните води;
8. анализ на резултатите от провеждания
мониторинг на подземните води.
(5) Програмите по ал. 1 са част от националната система за мониторинг на околната
среда и при разработването им се спазват
изискванията, посочени в глави втора, четвърта и пета.
(6) С цел получаване на представителна
информация от мониторинга съгласно чл. 1,
ал. 3 НИМХ поддържа мрежите за количествен
мониторинг и изготвя анализи и оценки за
количественото състояние на водите.
(7) Във връзка със спецификите и характеристиките на определените в ПУРБ водни
тела БД могат да планират и извършват допълнителни измервания и наблюдения.
Чл. 5. Мониторингът на водите има за
задачи:
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1. провеждане на лабораторни и полеви
измервания и на системни наблюдения за
определяне на състоянието на водите;
2. контрол за качеството на резултатите;
3. обработване, анализиране, визуализация
и съхраняване на информацията;
4. осигуряване на информация за връзката между атмосферните, повърхностните и
подземните води;
5. осигуряване на информация за целите на
плановете за управление на речните басейни
при разработване на програмите от мерки;
6. осигуряване на информация за състоянието на водите на басейново и на национално ниво;
7. осигуряване на информация за съставяне
на водния баланс на басейново и национално
ниво;
8. осигуряване на информация при плануване и провеждане на контрол;
9. осигуряване на информация за предупреждение при опасност от наводнения и
замърсяване;
10. ос ъщес т вя ва не на и нформа ц ионен
обмен;
11. осигуряване на информация за оценка на
риска за здравето на хората и околната среда;
12. обосноваване на предложения за промяна в мрежите за мониторинг;
13. осигуряване на информация за състоянието на водите, спецификата за мониторинга
на които е регламентирана в други нормативни
актове, в т. ч. за:
а) повърхностните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване;
б) водите, замърсени и/или застрашени
от замърсяване с нитрати от земеделски
източници;
в) подземните води, замърсени и/или застрашени от замърсяване с вредни, опасни,
приоритетни и приоритетно опасни вещества
по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 2 ЗВ;
г) водите за къпане;
д) крайбрежните и териториалните морски
води;
е) водите за обитаване от риби и черупкови
организми.
Г л а в а

в т о р а

ПРОГРАМИ ЗА МОНИТОРИНГ Н А ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
Раздел I
Мониторинг на екологичното и химичното
състояние на повърхностните води
Ч л. 6. (1) Мрежата за мони торинг на
повърхностните води се създава от БД в съответствие с изискванията на чл. 169 и 169а
ЗВ така, че:
1. да осигурява съгласуван и изчерпателен
преглед на екологичното и химичното със
тояние в рамките на всеки речен басейн;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

2. да позволява к ласифициране на повърхностните водни тела в пет класа в съответствие с нормативните дефиниции за
класифициране на екологичното състояние,
посочени в приложение № 2 от наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ.
(2) Въз основа на характеризирането и
оценката на въздействие, провеждани в съответствие с изискванията на глава десета,
раздел IV ЗВ и на наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 9 ЗВ, за всеки период, за който се прилага
ПУРБ, БД разработват програми за контролен
и за оперативен мониторинг, а при необходимост – и за проучвателен мониторинг.
(3) Чрез мониторинга по ал. 2 се контролират параметри, които са показателни за
състоянието на всеки приложим елемент за
качество.
(4) При избора на параметри за биологичните елементи за качество се определя
подходящото таксономично ниво, изисквано
за постигане на необходимата доверителност
и прецизност при класифициране на качествените елементи.
(5) Изчисления на нивото на доверителност
и прецизността на резултатите от програмите
за мониторинг се представят в ПУРБ.
Раздел II
Програми за мониторинг на повърхностните
води и допълнителни изисквания за мониторинг на защитените територии
Чл. 7. (1) Програмите за мониторинг по
чл. 6, ал. 2 задължително включват:
1. хидрологични и морфологични наблюдения – в т.ч. за обем, водно количество и
водно ниво за определяне на екологичното и
химичното състояние и екологичния потенциал на водното тяло;
2. за морските води освен наблюденията
по т. 1 и морско ниво, посока и скорост на
преобладаващите течения, вълнови режим,
структура и субстрат на дъното;
3. наблюдения за екологичното и химичното
състояние и екологичния потенциал;
4. определяне на честота на извършване на
мониторинг на избраните елементи за качество
и количество при спазване на изискванията
по чл. 11;
5. определяне на допълнителните изисквания за мониторинг на защитените територии
при спазване на изискванията по чл. 12;
6. нанасяне на избраните пу нктове за
мониторинг върху карта или карти в мащаб,
избран съгласно изискванията на наредбата
по чл. 178, ал. 2 ЗВ;
7. финансов разчет по обезпечаване на
изпълнението на планираните дейности;
8. изготвяне на проект на мрежата за
мониторинг при спазване на изискванията,
посочени в чл. 8, 9 и 10.
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(2) Програмите за мониторинг за българския участък на р. Дунав се съгласуват с
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Определената чрез програмите за мониторинг мрежа трябва да осигурява информация
за екологичното, химичното и количественото
състояние на повърхностните води в рамките
на всеки район за басейново управление, която
да позволява класифицирането на водните
тела в съответствие с изискванията, посочени
в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ.
Чл. 8. (1) Програмата за контролен мониторинг цели осигуряване на информация за:
1. допълване и утвърждаване валидността
на процедурата за оценка на въздействието
съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ;
2. ефективно и ефикасно проектиране на
бъдещи програми за мониторинг;
3. оценка на дългосрочните промени в
естествените условия;
4. оценка на дългосрочните промени, които са резултат от широко разпространени
човешки дейности.
(2) Резултатите от мониторинга по ал. 1
се разглеж дат и използват в съчетание с
процедурата за оценката на въздействие съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ за
определяне на изискванията към програмите
за мониторинг в съществуващия и в следващите ПУРБ.
(3) Контролният мониторинг се провежда
в достатъчно повърхностни водни тела, за
да позволи оценка на общото състояние на
повърхностните води в рамките на всеки
водосбор или подводосборите в района на
басейново управление.
(4) При избора на телата по ал. 3 БД
осигуряват провеждането на мониторинг в
пунктовете в случаите, когато:
1. дебитът на водното течение е значителен
в рамките на район за басейново управление,
включително пунктове на големи реки, където
водосборната площ е по-голяма от 2500 km 2;
2. обемът на наличните води е значителен
в рамките на района за басейново управление,
включително големите езера и водоеми;
3. значими водни тела, които пресичат
териториалната държавна граница;
4. това се изисква за оценка на натоварване със замърсяване, което е пренасяно през
държавните граници в посока към морската
среда;
5. други подобни пунктове, ако се изискват
за оценка на натоварване със замърсяване,
което е пренасяно през държавните граници
в посока към морската среда.
(5) Контролният мониторинг се извършва
за всеки пункт за срок една година по време
на периода, обхванат в ПУРБ, за:
1. параметри, показателни за всички биологични елементи за качество;
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2. параметри, показателни за всички хидроморфологични елементи за качество;
3. параметри, показателни за всички основни физико-химични елементи за качество;
4. замърсители от списъка на приоритетните вещества, които се изпускат в съответния
речен басейн или подбасейн;
5. други специфични замърсители, които
заустват в значими количества в съответния
речен басейн или подбасейн.
(6) В случаите, когато резултатите от предишен контролен мониторинг не показват
непостигане на добро състояние на водното
тяло и прегледът на въздействието от човешката дейност съгласно наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 9 ЗВ не доказва, че въздействията
върху това тяло са се изменили, контролният
мониторинг се извършва веднъж за времето
на три плана за управление.
Чл. 9. (1) Програмата за оперативен мониторинг цели определяне на състоянието на
водните тела, за които съществува риск да не
бъдат постигнати целите, определени за тях в
ПУРБ, както и оценка на всички изменения
в това състояние, които са резултат от прилагането на програми от мерки.
(2) Програмата по ал. 1 може да бъде променяна през времето на действие на плана за
управление в зависимост от информацията,
получена от басейновата дирекция като част
от изискванията на наредбата или като част
от изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 9 ЗВ. Допуска се намаляване на честотата
на мониторинга в случаите, когато се оценява, че определено въздействие не е значимо,
т.е. не представлява риск за околната среда,
или когато съответният натиск е отстранен.
(3) Оперативният мониторинг се изпълнява
за всички водни тела, които въз основа или на
оценка на въздействието, проведена съгласно
изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 9 ЗВ, или на контролен мониторинг са определени като изложени на риск от непостигане на екологичните цели, съгласно глава
десета, раздел III ЗВ и за онези водни тела,
в които заустват замърсители от списъка на
приоритетните вещества.
(4) Във всички случаи, включително за
замърсители от списъка на приоритетните
вещества, пунктовете за мониторинг се избират при спазване на следните изисквания:
1. за водни тела в риск от значителен натиск
от точкови източници се избират достатъчен
брой пунктове за мониторинг във всяко тяло,
което да позволи оценка на величината и
въздействието от точковия източник; в случаите, когато дадено тяло е подложено на
натиск от няколко точкови източника, могат
да бъдат избирани пунктове за мониторинг
за оценка на величината и въздействието на
тези източници като цяло;
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2. за водни тела в риск от значително натоварване от дифузни източници се избират
достатъчен брой пунктове за мониторинг в
избрани тела, за да се позволи оценка на
величината и въздействието от дифузните
източници; избират се тела, които да бъдат
представителни за относителните рискове от
възникване на натиск от дифузни източници
и за относителните рискове от непостигане
на добро състояние на повърхностните води;
3. за водни тела в риск от значителен хидроморфоложки натиск се избират достатъчен
брой пунктове за мониторинг в избрани тела
с цел оценка на величината и въздействието
на хидроморфологичния натиск; избират се
тела, които да бъдат показателни за общото
въздействие на хидроморфологичния натиск,
на който са изложени всичките тела.
(5) За оценка на величината на натиска
върху повърхностните водни тела при оперативния мониторинг задължително се контролират индикативните на натиска елементи за
качество. За оценка на въздействието на този
натиск се провежда мониторинг на:
1. параметри, показателни за биологичния
елемент за качество, или елементи, които са
най-чувствителни на натиска, на който са
изложени водните тела;
2. всички зауствани приоритетни и приоритетно опасни вещества и други замърсители,
зауствани в значими количества;
3. параметри, показателни за хидроморфологичния елемент за качество, най-чувствителен на идентифицирания натиск.
Чл. 10. (1) Програмата за проучвателен
мониторинг се изпълнява:
1. в случаите, когато причината за превишенията на екологичните стандарти е неизвестна;
2. в случаите, когато контролният мониторинг показва, че няма вероятност целите
за опазване на околната среда съгласно глава
десета, раздел III ЗВ да бъдат постигнати и
все още не е започнал оперативен мониторинг с цел проверка на причините, поради
които водното тяло или водните тела няма
да постигнат определените цели;
3. за уточняване на величината и въздействието на случайно замърсяване.
(2) Програмата по ал. 1 предоставя информация за създаването на програма от
мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда, определени в ПУРБ, и конкретните мерки, необходими за отстраняване
на въздействието на случайното замърсяване.
Чл. 11. (1) Честотата на извършване на
мониторинга, определена в програмите по
чл. 7, ал. 1, се съобразява, както следва:
1. за периода на контролен мониторинг се
прилагат минималните честоти по таблица 1
към приложение № 1 по отношение на:
а) физико-химичните елементи за качество;
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б) биологичните и хидроморфологичните
елементи за качество – мониторинг ът се
провежда най-малко веднъж през посочения
период;
2. за оперативния мониторинг басейновата
дирекция определя изискваната честота за
мониторинг за всеки параметър, така че да се
осигурят достатъчно данни за надеждна оценка
на състоянието на съответния качествен елемент; като правило оперативният мониторинг
се провежда през интервали не по-големи от
посочените в таблицата по ал. 1, т. 1.
(2) Допускат се по-големи интервали от
посочените в ал. 1, т. 1 и 2, ако това се основава на доказан технически опит или на
експертни оценки.
(3) Честотата на мониторинга се съобразява
и с променливостта на параметрите, получени в резултат на въздействия, причинени от
естествените условия и от човешката дейност
върху състоянието на повърхностните водни
тела.
(4) При избора на честотите на мониторинг се цели постигане на приемливо ниво
на достоверност и точност, чието определяне
в резултат на проведения мониторинг се посочва в ПУРБ.
(5) Времето на изпълнение на мониторинга се избира с цел свеждане до минимум
на въздействието на сезонните изменения
върху резултатите при гарантиране, че резултатите отразяват промените във водното
тяло, предизвикани от промени вследствие на
въздействието от човешка дейност.
(6) За постигане на целта по ал. 5 се
провежда, ако е необходимо, допълнителен
мониторинг през различните сезони за една
и съща година.
Чл. 12. За зоните за защита на водите по
чл. 119а ЗВ в програмите по чл. 7, ал. 1 се
предвиждат допълнителни наблюдения, свързани със спецификата на съответната зона и
в съответствие с изискванията на наредбите
по чл. 135, ал. 1, т. 4, 5, 7, 8, 10 и 12 ЗВ.
Чл. 13. (1) Повърхностни води, които осигуряват средноденонощен дебит над 100 m 3 и се
използват за питейно-битово водоснабдяване,
се определят за пунктове за мониторинг и
са предмет на допълнителни наблюдения за
всички зауствани приоритетни вещества и
за всички други вещества, зауствани в количества, които могат да засегнат състоянието
на водното тяло, и се контролират съгласно
изискванията на наредбата за качеството на
водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване по чл. 135, ал. 1, т. 4 ЗВ.
(2) Честотата на извършване на мониторинга по ал. 1 зависи от броя на обслужваното
население и се определя съгласно приложение № 2.
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Чл. 14. (1) Повърхностните водни тела в
зони, обявени за опазване на местообитания
и биологични видове, се включват в програмата по чл. 9 в случаите, когато въз основа
на оценка на въздействие или на контролния
мониторинг те са определени като тела с
риск за постигане на целите за опазване на
околната среда.
(2) Мониторинг на водите по ал. 1 се провежда с цел оценка на величината и въздействието на всички значителни видове натиск
върху тези тела, а при необходимост – и за
оценка на измененията в състоянието на тези
тела, предизвикано от програмите от мерки.
Чл. 15. (1) Методите, използвани за мониторинг на типовите индикативни качествени
параметри/елементи, трябва да са в съответствие с международните CEN/ISO стандарти
или с такива национални или международни
стандарти, които осигуряват данни с еквивалентно научно качество и сравнимост.
(2) Методите по ал. 1 се отнасят за:
1. пробовземане на макробезгръбначни:
а) БДС EN ISO 5667-3:2006, Качество на
водата. Вземане на проба. Част 3: Ръководство
за консервиране и подготовка на пробите
(ISO 5667-3:1994);
б) БДС EN 28265:2001, Качество на водата.
Конструкции и използване на количествени
уреди за вземане на проби за събиране на
макробезгръбначни от каменен субстрат на
дъното в плитки сладки води (ISO 8265:1988);
в) БДС EN 27828:2004, Качество на водата. Метод за биологично вземане на проба.
Ръководство за ръчно вземане на проба на
водни бентосни големи безгръбначни (ISO
7828:1985);
2. пробовземане на макрофити – съответните CEN/ISO стандарти;
3. пробовземане на риби – съответните
CEN/ISO стандарти;
4. пробовземане на диатомови водорасли – съответните CEN/ISO стандарти;
5. стандарти за физико-химичните параметри – всякакви CEN/ISO стандарти;
6. стандарти за х идроморфологичните
параметри – всякакви CEN/ISO стандарти.
Раздел III
Програми за мониторинг на валежите и повърхностните води, включително наносния
отток
Чл. 16. Програмите за количествен мониторинг по чл. 1, ал. 3:
1. се разработват с цел оценка на количеството на валежите, повърхностните води, в
това число и плаващи наноси;
2. служат за ресурсни оценки и за ранно
предупреждение при наводнения и суши.
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КЛАСИФИЦИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
Раздел I
Сравнимост на резултатите от биологичния
мониторинг
Чл. 17. (1) Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС)
създават система за мониторинг за оценка на
стойностите на биологичните елементи за
качество, определени за всяка категория повърхностни води или за силно модифицирани
и изкуствени повърхностни водни тела. Системата се основава на определени биологични
видове или групи биологични видове, които
са представителни за качествения елемент
като цяло.
(2) Резултатите от системата по ал. 1 се
изразяват като екологичното качество с цел
класификация на екологичното състояние.
Тези отношения представят съотношението
между стойностите на биологични параметри,
които се наблюдават в дадено повърхностно
водно тяло, и стойностите на тези параметри
за референтните условия, отнасящи се за същия тип тяло. Съотношението трябва да се
изразява като числена стойност между нула
и едно. Много добро екологично състояние се
посочва чрез стойности, близки до единица,
а много лошото екологично състояние – чрез
стойности, близки до нула.
(3) Скалата на всяко съотношение по ал. 2
за всяка категория повърхностни води е разделена на 5 класа от много добро до много лошо
екологично състояние, както са определени
в приложението „Нормативни дефиниции на
класификациите за екологичното състояние“
към наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ. За
всяка една от границите между класовете се
определя числена стойност. Числените стойности за границата между класовете за много
добро и добро и за границата между добро и
умерено екологично състояние за еднаквите
типове водни тела в съответните екорегиони се
определят чрез интеркалибрация с участието
на страните от Европейския съюз по ред и
начин, определени от Европейската комисия.
(4) За силно модифицираните или изкуствените водни обекти при прилагане на процедурата по ал. 2 и 3 отпратките за екологичен
статус се считат за отпратки към екологичен
потенциал.
(5) Интеркалибрацията осигурява установяването на границите по ал. 3 съобразно
нормативните дефиниции, посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ.
(6) Интеркалибрацията определя редица
места във всеки екорегион, които образуват
мрежа за интеркалибрация. Мрежата се със-
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тои от места, избрани между редица типове
повърхностни водни тела, каквито съществуват
във всеки екорегион.
(7) За всеки избран тип повърхностно водно
тяло мрежата по ал. 6 се състои от най-малко
две места, съответстващи на границата между
нормативните дефиниции за много добро и
добро състояние, и най-малко две места, съответстващи на границата между нормативните
дефиниции за добро и умерено състояние.
(8) Местата по ал. 6 се избират чрез
експертна оценка, направена въз основа на
съвместни проверки между представители на
компетентните органи по ал. 1 и компетентните органи на останалите държави членки,
участващи в процеса на интеркалибрация,
както и въз основа на всичката останала
налична информация.
(9) Мониторинговата система по ал. 1 се
прилага и за местата от мрежата за интеркалибрация по ал. 6, които се намират в
екорегиона и представляват тип повърхностно
водно тяло, за което ще се прилага мониторинговата система. Резултатите от това прилагане се използват за задаване на цифровите
стойности за съответните граници за класове
в мониторинговата система.
Раздел II
Представяне на резултатите от мониторинга
и класифициране на екологичното състояние
и екологичния потенциал
Чл. 18. (1) За категориите повърхностни води класифицирането на екологичното
състояние на водно тяло се определя чрез
по-лошата от стойностите на резултатите от
биологичния и физико-химичния мониторинг за съответните елементи за качество,
класифицирани съгласно първата колона на
таблицата в приложение № 3. Басейновите
дирекции съставят карти за всеки район за
басейново управление, на които е отразено
класифицирането на екологичното състояние
на всяко водно тяло чрез цветово обозначение съгласно втората колона на таблицата в
приложение № 3.
(2) За силно модифицираните и изкуствените водни тела класифицирането на екологичния
потенциал на водните тела се представя чрез
по-лошата от стойностите на резултатите от
биологичния и физико-химичния мониторинг за съответните елементи за качество,
класифицирани съгласно първата колона на
таблицата в приложение № 4. Басейновите
дирекции съставят карти за всеки район за
басейново управление, на които е отразено
класифицирането на екологичния потенциал
на всяко водно тяло чрез цветово обозначение по отношение на изкуствените водни
тела съгласно втората колона на таблицата в
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приложение № 4, а по отношение на силно
модифицираните водни тела – съгласно третата колона на таблицата в приложение № 4.
(3) Басейновите дирекции съставят карти
за всеки район за басейново управление, на
които с черна точка посочват онези водни
тела, за които непостигането на доброто състояние или добрия екологичен потенциал се
дължи на несъответствие с един или повече
стандарти за качеството на околната среда,
установени за това водно тяло по отношение
на конкретни синтетични и несинтетични
замърсители.
Раздел III
Представяне на резултатите от мониторинга
и класифициране на химичното състояние
Чл. 19. (1) Когато химичното състояние
на едно повърхностно водно тяло постигне
съответствие със стандартите за качество на
околната среда, установени в наредбите по
чл. 135, ал. 1, т. 4, 7, 8, 10, 16, 17 и 18 ЗВ, то
се регистрира като постигащо добро химично
състояние. В противен случай водното тяло се
регистрира като непостигащо добро химично
състояние.
(2) Басейновите дирекции съставят карта
за всеки район за басейново управление, на
която е отразено химичното състояние на
всяко водно тяло чрез цветово обозначение
съгласно втората колона на таблицата в приложение № 5.
Раздел IV
Определяне на химически стандарти за качество на повърхностни води
Чл. 20. При определянето на химически
стандарти за качество на повърхностни води
за основните замърсители, посочени в точки
1 – 9 на приложение № 3 от наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ, се използват данни за
остри и хронични състояния на токсичност
при посочените по-долу базови таксони, които
присъстват в разглеждания воден обект, както
и за всички други водни видове, за които има
налични данни:
а) водорасли и/или макрофити;
б) дафния или представителни организми
за солени води;
в) риби.
Чл. 21. При подготовката на химическите
стандарти за качество се прилага следната
процедура за определяне на максималната годишна средна концентрация на замърсителите:
1. определ яне на подход ящ фактор на
безопасност за всеки от случаите, посочени
в приложение № 6, в съответствие с наличните данни от оценката на безопасността на
веществата, извършена съгласно Приложение
I към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декем-
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ври 2006 г. относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химични
вещества (REACH);
2. когато има налични данни за устойчивостта и биоакумулирането, те се вземат
предвид при определянето на окончателната
стойност на стандарта за качество на околната среда;
3. определеният стандарт се сравнява с
всички данни от други теренни проучвания;
в случай на аномалии изчисленията се преразглеждат за изчисляване на по-прецизни
фактори на безопасност;
4. определеният стандарт се подлага на
експертно и обществено обсъждане, допринасящо за изчисляване на по-прецизен фактор
на безопасност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОГРАМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
Чл. 22. (1) Програмите за мониторинг на
подземните води се разработват в съответствие
с изискванията на чл. 119, 169, 169б ЗВ с цел
събирането на подробна информация за оценка
на количественото и химичното състояние
на подземните водни тела във всеки район
за басейново управление.
(2) Програмите по ал. 1 включват програми
за количественото състояние на подземните
водни тела и за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние.
(3) В програмите по ал. 1 се включват
програми за мониторинг на зоните за защита
на водите по чл. 119а ЗВ.
(4) Целите на програмите за мониторинг
на количественото състояние на подземните
води са посочени в чл. 23, ал. 3.
(5) Прог рамите за мониторинг на химичното състояние на подземните води се
създават с цел:
1. задължително да обхванат подземните
водни тела, които се използват за питейнобитово водоснабдяване и осигуряват средноденонощен дебит повече от 100 m 3/ден;
2. да осигурят подробни и детайлни данни
за химичното състояние на подземните водни
тела в рамките на всеки речен басейн и да
откриват присъствието на дългосрочни, значими и устойчиви, включително предизвикани
от човешката дейност, възходящи тенденции
в концентрациите на замърсителите.
(6) Програмата за контролен мониторинг
се разработва на база на информацията от
характеризирането на подземните водни тела
съгласно чл. 21, 22 и 23 от наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 2 ЗВ за всеки период на приложение
на ПУРБ.
(7) Резултатите от програмата за контролен
мониторинг се използват за разработване на
програма за оперативен мониторинг, която
да се прилага за оставащия период на плана.
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(8) Данните от мониторинга на химичното
състояние на подземните води са основа за
идентифициране на значимите и устойчиви
тенденции за повишаване концентрацията
на всеки замърсител в подземните води и за
прилагането на мерки за насочването им в
обратна посока.
(9) За идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива
тенденция за повишаване на концентрацията
на замърсители се извършват изчисления по
обоснованите начални точки и посочените
статистически методи в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 2 ЗВ.
Чл. 23. (1) Мониторингът на количественото състояние на подземните води обхваща
задължително параметрите за класификация
на количественото състояние на подземните
води, които са: режим на водното ниво във
вертикални съоръжения за подземни води,
режим на дебита при извори и дренажи и
температура на подземните води.
(2) Условията за определяне на добро количествено състояние на подземните води се
определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ.
(3) Мрежите за мониторинг на количественото състояние на подземните води се
създават така, че да осигурят:
1. надеждна оценка на количественото
състояние на всички подземни водни тела
или групи тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат средноденонощен дебит над 10 м 3/ден или служат за
водоснабдяване на повече от 50 човека;
2. оценка на разполагаемите ресурси на
подземните води;
3. прогнозиране на наводнения и засушавания на територията на страната от НИМХ;
4. оценка на тенденциите и създаването на
сценарии за климатични изменения и влиянието им върху ресурсите на подземните води
от НИМХ на национално ниво.
(4) Басейновите дирекции изготвят карта
на мрежата за количествен мониторинг на
подземните води, която се прилага към ПУРБ.
(5) Гъстотата на мониторинговата мрежа
за количественото състояние на подземните
води трябва да включва достатъчно представителни мониторингови точки за:
1. оценка на водното ниво във всяко подземно водно тяло или група тела, като се вземат
предвид краткосрочните и дългосрочните
изменения в подхранването;
2. оценка на въздействието на водочерпенията и дренирането (разтоварването) върху
нивото на подземните води за подземни водни
тела, определени като рискови по отношение
невъзможността за достигане на екологичните
цели по чл. 156а, ал. 1 ЗВ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

3. определяне на посоката и количеството
на подземните води, протичащи през държавните граници на Република България с
държавите членки, в трансграничните подземни водни тела.
(6) Честотата на мониторинга за количествено състояние на подземните води трябва да
бъде достатъчна, за да позволи оценката на
количественото състояние на всяко подземно
водно тяло или група тела, като се вземат
предвид краткосрочните и дългосрочните
изменения в подхранването и особено:
1. за подземни водни тела, определени като
рискови по отношение невъзможността за
достигане на екологичните цели по чл. 156а,
ал. 1 ЗВ, трябва да се осигури достатъчна
честота на измерванията с цел оценка на
въздействието на водочерпенията и дренирането (разтоварването) върху нивото на
подземните води;
2. за подземни водни тела, в които подземните води протичат извън границите на
Република България, съответната БД осигурява достатъчна честота на измерванията на
пунктове за мониторинг с цел определяне на
посоката и водното количество на подземните
води през границата на държавата членка.
(7) Програмата за количествен мониторинг
на подземните води включва:
1. поддръжка и развитие на мрежата за
количествен мониторинг;
2. наблюдения на нива, дебити и температура на подземните води;
3. обработка и оценка на данните от мониторинга;
4. организирането на базата данни.
(8) Резултатите, получени от мониторинговата мрежа за даденото подземно водно
тяло или група тела, се използват за оценка
на количественото състояние на това тяло
или група тела. Оценката на количественото
състояние на подземните води се представя
на карта съгласно чл. 29.
Чл. 24. Мониторингът на химичното състояние на подземните води включва:
(1) Параметрите за определяне на химичното състояние на подземните води, които
са електропроводимост и концентрация на
замърсители.
(2) Условията за определяне на доброто
химично състояние на подземните води са
посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ.
(3) Критериите за оценка на химичното
състояние на подземните води са:
1. стандартите за качество на подземните
води, определени по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ;
2. определените по реда на чл. 118б ЗВ
прагове на замърсяване на подземните води.
(4) Мрежите за мониторинг на подземните, включително минералните, води се
проектират така, че да осигуряват подробни
и детайлни данни за химичното състояние на
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подземните води в рамките на всеки речен
басейн и да откриват присъствието на дългосрочни, причинени от антропогенна дейност,
възходящи тенденции в концентрацията на
замърсителите.
(5) Басейновите дирекции изготвят карта
на мрежите за химичен мониторинг на подземните води, която се прилага към ПУРБ.
(6) Нивото на достоверност и точност на
резултатите от мониторинга на химичното
състояние се оценява чрез приблизителни
изчисления на базата на разработени и утвърдени от министъра на околната среда и
водите методики.
(7) Изчисленията по ал. 6 се посочват в
ПУРБ.
(8) При оценката на химичното състояние
на подземните водни тела или групи тела:
1. резултатите от отделните пунктове за
мониторинг на цялото подземно водно тяло
се разглеждат цялостно за цялото тяло, без
това да влияе на оценките по наредбите по
чл. 135, ал. 1, т. 3 и 5 ЗВ;
2. вземат се предвид всички показатели,
за които са определени стандарти за качество
по наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ, и за
всички замърсяващи вещества, допринасящи
водното тяло да не постигне добро състояние;
3. пресмята се средногодишната концентрация на замърсителя във всеки мониторингов
пункт от подземното водно тяло или група тела;
4. сравняват се средногодишните концентрации на замърсителите във всеки пункт
за мониторинг със стандартите за качество
и праговете на замърсяване за съответните
замърсяващи вещества.
(9) Определяне на тенденции в замърсителите се извършва, като се използват данните
както от контролен, така и от оперативен
мониторинг, съгласно разпоредбите на чл. 135,
ал. 1, т. 2 ЗВ, като:
1. се определя базова година или период, от
която/за който да се извърши пресмятането
на тенденцията, която трябва да се изчисли;
2. изчислението на тенденциите се извършва за подземното водно тяло или група тела
като цяло;
3. обръщането на тенденциите се доказва
чрез статистически методи, като се посочва
нивото на достоверност на определянето.
(10) Басейновите дирек ции представят
в ПУРБ карта за химичното състояние на
подземните води съгласно чл. 29.
Чл. 25. (1) Програмите за контролен мониторинг на химичното състояние на подземните
води се изготвят въз основа на информацията
от извършеното характеризиране и оценка на
въздействието на човешките дейности върху
подземните водни тела съгласно чл. 21, 22 и
23 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 ЗВ за
всеки период на приложение на ПУРБ с цел:
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1. допълване и потвърждаване на процедурата по оценка на въздействието;
2. осигуряване на информация, необходима
за оценка на значимите и устойчиви тенденции
в резултат както от промени в естествените
условия, така и от антропогенни дейности.
(2) За провеждане на контролен мониторинг
БД определят достатъчен брой пунктове за
мониторинг на:
1. подземни водни тела, определени като
рискови, да не постигат екологичните цели
по чл. 156а, ал. 1 ЗВ;
2. за подземни водни тела, в които подземните води протичат извън границите на
Република България, съответната БД осигурява достатъчно пунктове за мониторинг с
цел определяне на посоката и водното количество на подземните води през границата на
държавата членка.
(3) При контролния мониторинг се наблюдават следните химични показатели:
1. основни параметри, които са задължителни за всички избрани подземни водни
тела – съдържание на к ислород, ак тивна
реакция pH, електропроводимост, нитрати и
амониеви йони;
2. параметри, които са определящи за
влиянието на съответния антропогенен натиск за подземните водни тела, които при
характеризирането и оценката на риска по
чл. 21, 22 и 23 от наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 2 ЗВ, са определени като рискови относно непостигането на екологичните цели по
чл. 156а, ал. 1 ЗВ;
3. параметри, които се отнасят до опазването на всички видове предназначения на
подземните води в трансграничните подземни
водни тела.
Чл. 26. (1) Програмите за оперативен мониторинг се изготвят с цел:
1. установяване на химичното състояние
на всички подземни водни тела и групи тела,
определени като непостигащи целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 ЗВ;
2. идентифициране и насочване в обрат
на посока на всички значими и устойчиви
тенденции в концент рациите на отделни
замърсители с цел непрекъснато намаляване
замърсяването на подземните води.
(2) Пунктовете за оперативен мониторинг
се избират:
1. за всички подземни водни тела или групи
тела, идентифицирани като рискови въз основа както на извършеното характеризиране
и оценката на въздействието на човешките
дейности, така и на резултатите от контролния
мониторинг, са определени като рискови за
постигане на целите за опазване на околната
среда по чл. 156а, ал. 1 ЗВ;
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2. така, че мониторинговите данни от тези
пунктове да бъдат представителни за качеството на съответното подземно водно тяло или
тела като цяло.
(3) Оперативният мониторинг се изпълнява
в периодите между програмите за контролен
мониторинг.
(4) Честотата на мониторинга по ал. 2
трябва да бъде достатъчна за откриване на
съответните въздействия от човешка дейност,
но не по-малка от веднъж годишно.
Чл. 27. (1) Мониторингът на подземните
води в зоните на защита на водите по чл. 119а,
ал. 1, т. 1, 3 и 5 ЗВ е част от мониторинга
по чл. 169 ЗВ.
(2) За зоните за защита на водите програмите по чл. 25 и 26 се допълват с наблюдения,
свързани със спецификата на зоната, определени в закона и в акта за учредяването є.
(3) Зоните за защита на водите, характеризирани като водни тела в риск, се включват
в програмите за оперативен мониторинг на
подземните води.
(4) В случаите по ал. 3 мониторинг се провежда и върху факторите, въздействащи върху
състоянието на тези водни тела, включително
въздействието, предизвикано от изпълнението
на програмите от мерки.
(5) Мониторингът по ал. 3 продължава,
докато за конкретната зона за защита на водите бъдат постигнати поставените с плана за
управление на речния басейн цели за опазване
на околната среда.
(6) В ПУРБ се разработват програми за
мониторинг на водните тела за питейно-битово водоснабдяване със средноденонощен
дебит на всички водовземания от ПВТ над
100 куб. м за ден:
1. в съответствие с утвърдените в ПУРБ
програми за контролен и оперативен мониторинг на съответното ПВТ;
2. мониторинговите програми съдържат
показатели в съответствие с показателите за
качество на питейните води на наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 3 ЗВ;
3. задължително се наблюдават тези показатели, за които са установени отклонения в
качеството на водата за питейно-битови цели
от провеждания мониторинг по чл. 48, ал. 2,
т. 2, чл. 174, ал. 1, т. 1 и чл. 155а, ал. 3, т. 6,
буква „б“ ЗВ.
(7) В ПУРБ се разработват програми за
мониторинг на подземните водни тела в съответствие с разпоредбите на наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 5 ЗВ.
Чл. 28. Басейновите дирекции възлагат
извършването на собствен мониторинг на
водите в уязвимите зони в съответствие с
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 5 ЗВ.
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Чл. 29. (1) Представянето на резултатите от
мониторинга за количественото и химичното
състояние се извършва върху карти, които се
прилагат към ПУРБ.
(2) Върху картите по ал. 1 за количественото състояние се означават:
1. подземните водни тела с добро състояние – със зелен цвят;
2. подземните водни тела с лошо състояние – с червен цвят.
(3) Върху картите по ал. 1 за химичното
състояние се означават:
1. подземните водни тела с добро състояние – със зелен цвят;
2. подземните водни тела с лошо състояние – с червен цвят;
3. подземните водни тела с идентифицирани
значими и устойчиви тенденции за повишаване
на концентрацията на замърсители в резултат
от човешка дейност – с черна точка;
4. подземните водни тела, при които е налице смяна на посоката на тенденцията – със
синя точка.
(4) Количественото и химичното състояние на подземните водни тела могат да бъдат
означени и върху една карта, върху която
задължително се нанасят означенията по
ал. 3, т. 3 и 4.
Чл. 30. (1) Мониторингът на количественото и на химичното състояние на подземните
води може да се извършва едновременно.
(2) Мониторингът на количественото състояние може да се провежда и в други представителни за тялото пунктове.
Чл. 31. Програмите за мониторинг на
количественото състояние и за контролен и
оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води съдържат финансов
разчет за обезпечаване на изпълнението на
планираните дейности.
Г л а в а

п е т а

МРЕЖИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИ
Чл. 32. Мрежите за мониторинг на водите
са елемент от програмите за мониторинг по
глави втора и четвърта и включват мрежа:
а) за валежи и повърхностни води, включително плаващи наноси;
б) за подземни води;
в) за морски води;
г) контролно-информационна система за
отпадъчните води.
Чл. 33. (1) Всяка от мрежите по чл. 32 се
състои от станции и/или пунктове за наблюдение на състоянието на водите. За мрежата
по буква „а“ влизат станциите и пунктовете
за наблюдение, както и за прогнози на рисковите фактори, които могат да предизвикат
вредно въздействие на водите, а по буква
„г“ – станциите и пунктовете за мониторинг
на отпадъчните води.
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(2) Всяка мрежа с принадлежащите є
станции и пунктове се отразява върху карта
с определен мащаб.
(3) За всяка станция и пункт се изисква
информационна карта, утвърдена от министъра на околната среда и водите, попълнена
на хартиен и електронен носител.
(4) Формите и видът на съдържащата се в
картите по ал. 3 информация са еднотипни за
категориите води на територията на страната,
определени в чл. 3 ЗВ.
Раздел I
Мрежа за мониторинг на валежи и повърхностни води, включително плаващи наноси
Чл. 34. Мрежата за мониторинг на валежи
се изгражда с цел оценка на връзката между
валежите и количеството и качеството на
повърхностните и подземните водни тела.
Чл. 35. Мрежата за мониторинг на валежи
обхваща наблюдението на:
1. валежите от облаците – дъжд, ръмеж,
сняг, дъжд и сняг (мокър сняг), град, суграшица;
2. отложени валежи – роса, слана, поледица, скреж, мокра мъгла.
Чл. 36. Мрежата по чл. 35 се състои от
дъждомерни станции, които се изграждат с цел:
1. измерване количеството на падналия
валеж за определено време;
2. определяне вида на валежа;
3. измерване времетраенето на валежа;
4. измерване на снежна покривка.
Чл. 37. (1) Мрежата за мониторинг на валежи се създава по проект, при изготвянето
на който се отчитат:
1. анализите по чл. 4, ал. 6;
2. броят и разположението на станциите
така, че да дават необходимата достоверна
информация за всички видове теренни форми – равнинни, хълмисти и планински райони, плата, склонове с различно изложение,
морско крайбрежие, долини, за оценка на
средногодишния валеж в обхвата на басейновата дирекция и на връзката между валежите,
повърхностните и подземните води.
(2) Проектът по ал. 1 трябва да съдържа:
1. брой и разположение на станциите, нанесени върху карта;
2. географски координати;
3. техническа спецификация на средствата
за измерване и наблюдение;
4. наблюдавани показатели;
5. норма на валежа, ако е определена;
6. информационна карта за станцията;
7. необходими финансови средства за оборудване на мрежата;
8. експлоатационни разходи за едногодишен период;
9. кадрово осигуряване.
(3) Мрежата по ал.1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите.
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Чл. 38. (1) За всяка дъждомерна станция
се съставя информационна карта, съдържаща
следната основна информация:
1. местоположение на станцията;
2. географски координати;
3. надморска височина;
4. вида на дъждомера и неговото оборудване;
5. данни за наблюдателя;
6. подробно описание, скица или план за
разположението на различни обекти около нея;
7. режим и начин на предаване на информацията.
(2) Информационната карта по ал. 1 се
съхранява от органите, които стопанисват
станциите.
Чл. 39. (1) В дъждомерните станции задължително се наблюдават и измерват:
1. количеството на валежа;
2. времетраенето на валежа;
3. видът на валежа;
4. облачността;
5. метеорологичните явления;
6. снежната покривка;
7. качествен анализ на валежа, в т.ч. концентрацията на нитрати и pH на валежа, pCO 2 .
(2) В станциите могат да се извършват и
допълнителни наблюдения и анализи за:
1. интензивността на валежите;
2. силата, посоката и времетраенето на
вятъра.
(3) Качествен анализ на валежа може да
се извършва при необходимост в случаите на
инцидентни замърсявания.
(4) Наблюденията върху валежите се съобразяват и с резултатите от анализите по
чл. 4, ал. 6.
Чл. 40. Редът и начинът за организиране
на дейността за обслужване на дъждомерните станции и за провеждане на наблюдения
на валежите за целите на управлението на
водите се определят с инструкция, утвърдена
от министъра на околната среда и водите.
Чл. 41. (1) За мрежите за количествен мониторинг на повърхностни води се определят:
1. норма на оттока, ако е определена;
2. експлоатационни разходи за едногодишен период;
3. необходими финансови средства за оборудване на мрежата;
4. кадрово осигуряване.
(2) За всяка хидрометрична станция се
съставя информационна карта, съдържаща
следната основна информация:
1. местоположение на станцията;
2. географски координати;
3. надморска височина;
4. вида на станцията, техническа спецификация на средствата за измерване и наб
людение;
5. наблюдавани параметри;
6. данни за наблюдателя;
7. подробно описание, скица или план за
разположението на различни обекти около нея;
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8. режим и начин на предаване на информацията.
(3) Информационната карта по ал. 2 се
съхранява от органите, които стопанисват
станциите, и се предоставя на басейновата
дирекция.
Чл. 42. Мрежите за мониторинг на повърхностни води се създават в съответствие
с изискванията на глава втора „Програми за
мониторинг на повърхностните води“.
Чл. 43. Мрежите по чл. 42 се определят
чрез:
1. броя и разположението на станциите и
пунктовете;
2. информационна карта за всяка станция
и пункт, утвърдена от министъра на околната
среда и водите;
3. карта с разположението на пунктовете
и станциите по водни тела.
Чл. 44. (1) Станциите и пунктовете от мрежите по чл. 42 са на течащи и стоящи води.
(2) Станциите и пунктовете по ал. 1 трябва
да гарантират представителност на данните
за измерваните показатели.
(3) Станциите и пунктовете се разполагат
така, че да характеризират състоянието на
водните тела по отношение на:
1. хидроложките условия във водосбора им;
2. екологичното и химичното състояние
на повърхностните води;
3. връзката на повърхностните води с валежите и подземните води;
4. връзката с други повърхностни водни
тела;
5. твърдия отток.
Чл. 45. Трайната маркировка на станцията
или пункта по чл. 42 включва означение за
принадлежността им към съответната басейнова мрежа за мониторинг и номерата им.
Чл. 46. Наблюденията, които се извършват
в станциите и пунктовете по чл. 42, се определят в програмите за мониторинг.
Чл. 47. Наблюдения и измервания за определени в програмите по чл. 7 показатели
чрез автоматични станции се проектират
при възможност на трансгранични пунктове
и във всички други случаи по преценка на
басейновата дирекция.
Раздел II
Мрежа за мониторинг на подземните води
Чл. 48. Мрежа за мониторинг на подземни
води се разработва за всяко водно тяло или
група водни тела в съответния район за басейново управление и съгласно изискванията
на чл. 22, ал. 2.
Чл. 49. (1) Мрежата за мониторинг на подземните води се състои от пунктове:
1. кладенец или сондаж;
2. извор;
3. минна изработка;
4. дренаж.
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(2) Пунктът трябва да гарантира достоверността на показателите за подземния воден
обект, за който е проектиран.
(3) Пунктовете се разполагат в рамките на
водното тяло така, че наблюденията в тях да
характеризират:
1. естественото състояние на подземните
води;
2. подхранването на подземните води и
връзката им с повърхностните води;
3. връзката с водите от други подземни
водни тела;
4. качеството на водите в подземното
водно тяло.
(4) Нови пунктове се предвиждат само при
отсъствие, недостатъчен брой и необходимост
от смяна на съществуващи пунктове.
(5) Гъстотата на пунктовете от мрежите за
мониторинг на подземните води се определя
така, че:
1. за водните тела, идентифицирани като
рискови, да включват достатъчно на брой
пунктове за оценка:
а) на въздействията от водовземането и
естественото дрениране на подземните води
върху количественото им състояние;
б) на химичното състояние;
2. за трансграничните подземни водни
тела, освен изпълнение на изискванията по
т. 1, букви „а“ и „б“, броят на пунктовете да
осигури и оценка на посоката на потока и
количеството на подземните води, протичащи
през държавната граница.
Чл. 50. (1) За определяне мрежите за всяко
подземно водно тяло се използват:
1. наличните данни за характеризиране на
подземното водно тяло;
2. оценката на количественото състояние
на водното тяло, включително ресурсите на
подземните води;
3. оценката на химичното състояние на
водното тяло, включително естествено повишените концентрации на вещества и въздействието на човешката дейност;
4. наличието и разположението на зоните
за защита на водите;
5. резултатите от изпълнения мониторинг
на подземните води.
(2) За мрежите по ал. 1 се определят:
1. броят и разположението на пунктовете за
всяко водно тяло, включително географските
координати, надморската височина на терена
и на точката на измерване;
2. взаимовръзките с други пунктове за
мониторинг на водите;
3. конструкцията на пунктовете;
4. оборудването на пунктовете със стационарни съоръжения за измерване.
(3) За мрежите по ал. 1 се съставят:
1. карти с местоположение на пунктовете;
2. информационна карта за всеки пункт.
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(4) Информационните карти са унифицирани според типа на пунктовете в чл. 49, ал. 1.
(5) Информационните карти се разработват на национално ниво и се утвърждават от
министъра на околната среда и водите.
(6) Информационната карта по ал. 3 се
попълва и съхран ява от органите, които
стопанисват станциите, и се предоставя за
включване в базите данни за подземни води
на басейново и национално ниво.
Чл. 51. (1) Конструкцията на пункта включва подземното и надземното му оборудване,
включително трайна маркировка, и:
1. съответства на предназначението на
пункта;
2. осигурява надеждната му защита.
(2) Трайната маркировка на пункта включва
означение за принадлежността му към съответната мрежа, номера на пункта и указание
за собствеността му, както и трайно обозначение на точката за измерване.
Раздел III
Мрежа за мониторинг на морските води
Чл. 52. (1) Мрежата за мониторинг на Черно
море се състои от:
1. станции и пунктове за наблюдение на
екологичното и химичното състояние на
крайбрежните морски води и седименти;
2. пунктове за наблюдение на химичното
състояние на териториалните морски води;
3. пунктове за наблюдение на морското
ниво, посоката и скоростта на преобладаващите течения и вълновия режим, структура
и субстрат на дъното.
(2) Пунктовете по ал. 1, т. 1 се разполагат
на определено разстояние от брега извън прякото въздействие на бреговата зона така, че
да характеризират екологичното и химичното
състояние на водите.
(3) Пунктовете по ал. 1, т. 2 се разполагат
така, че да характеризират химичното състояние на териториалните морски води.
Чл. 53. (1) Мрежата за мониторинг на Черно
море трябва да осигурява:
1. класифициране на състоянието на вод
ните тела в крайбрежни морски води;
2. оценка на риска;
3. оценка на дългосрочните промени в
природните условия;
4. анализ и оценка на ефективността на
съществуващите мрежи за мониторинг;
5. оценка на промените в състоянието на
водните тела, определени в риск, в отговор
на прилагането на мерки за подобряване и/
или предотвратяване на влошаването;
6. изясняване на причините водните тела
да не постигнат целите, където причините
са неизвестни;
7. изясняване на обхвата и въздействието
от инцидентни замърсявания и природни
екстремни явления;

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

8. оценка на натиска от трансгранични
процеси;
9. използване за процеса на интеркалибрация;
10. опазване на защитените територии;
11. определяне на референтни условия.
(2) Броят и разположението на станциите
и пунктовете се определят така, че наблюденията в тях да осигуряват получаването
на достатъчна и достоверна информация за
състоянието на морските води във времеви и
териториален аспект, като се отчитат промените в естествените условия и на въздействието
от човешка дейност.
Чл. 54. Мрежите за мониторинг по чл. 52,
ал. 1 и схемите за анализ трябва да осигуряват
достатъчно ниво на статистическа точност и
прецизност на резултатите, както и определянето на екологичното и химичното състояние
на всяко отделно водно тяло.
Чл. 55. (1) Дълбочините на вземане на
проби във воден стълб в пунктовете се определят в зависимост от дълбочината в района
и вертикалния профил на водния стълб.
(2) В пунктовете по чл. 52, ал. 1, т. 1 пробите се вземат от повърхностния и придънния
воден слой в пункта, както и достатъчно брой
проби от междинния слой, за да се осигури
представителност на резултатите от измерванията.
(3) В пунктовете по чл. 52, ал. 1, т. 2 пробите
се вземат от повърхностния и придънния воден
слой в пункта или до границата на разпространение на кислорода в дълбочина, както
и достатъчно на брой проби от междинния
слой, за да се осигури представителност на
резултатите от измерванията.
(4) За вземане на проби от зоната на термоклина се използва подходящо оборудване,
което позволява определяне на дълбочината
му чрез измерване на място.
(5) Биологичният мониторинг трябва да
бъде обвързан с измервания на физико-химичните параметри във води и седименти за
получаване на достатъчна и достоверна информация за зависимостта и баланса между тях.
(6) За осигуряване на измерванията е необходимо използването на най-добрите налични
методи и оборудване за пробонабиране и за
лабораторен анализ.
Чл. 56. При необходимост от изследвания по
чл. 4, ал. 7 в програмите могат да се включват
допълнителни биологични елементи – зоо
планктон, рибна фауна, морски бозайници и
орнитологични наблюдения. Те се включват
по специфична схема в зависимост от необходимостта от определяне на въздействието
от интродуцирани видове в екосистемата и
зависимостите в хранителната верига.
Чл. 57. (1) За осигуряване на финансова
ефективност водните тела може да се групират
за целите на мониторинга, ако са достатъчно
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подобни във всички важни характеристики, и
групова оценка може да се прави чрез представителни проби.
(2) Всяка група от водни тела трябва да
е индивидуална и да осигурява достатъчна
точност при оценките.
(3) Решенията за групиране на водни тела
трябва да включват оценка на хомогенността
на групата и оценка на риска от погрешно
класифициране на групата при осредняване на
класификацията на всяко едно от водните тела.
Чл. 58. Броят и разположението на стан
циите и пунктовете от мрежата за мониторинг
на Черно море и на наблюдаваните показатели
се съобразяват и с изискванията на международни конвенции, споразумения и програми,
по които държавата е страна.
Чл. 59. Разположението на станциите се
съгласува с Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и при необходимост – с Министерството на
отбраната.
Раздел IV
Контролно-информационна система за отпадъчните води
Чл. 60. Контролно-информационната система за отпадъчните води включва обектите,
формиращи отпадъчни води, включително
пречиствателните станции на населените
места, които заустват в повърхностни води
и подлежат на разрешителен режим по ЗВ,
както и тези, за които се изисква издаване на
комплексно разрешително по реда на Закона
за опазване на околната среда.
Чл. 61. (1) Контролно-информационната
система за отпадъчните води съдържа данни за:
1. обект, формиращ отпадъчни води;
2. вид на производството съгласно национален к ласификатор на икономическите
дейности;
3. разрешително за водовземане, единен
идентификационен код на титуляря на разрешителното;
4. разрешително за заустване/комплексно
разрешително, единен идентификационен код
на титуляря на разрешителното;
5. водния обект, в който се заустват отпадъчните води;
6. географските координати на мястото/
местата на заустване;
7. годишното количество на заустените
отпадъчни води и измервателно устройство;
8. количественото и химичното състояние
на заустените отпадъчни води от извършения
мониторинг;
9. съоръжения за пречистване на отпадъчните води;
10. брой на извършените контролни проверки, в т. ч. санкции и глоби;
11. контролираща регионална инспекция
по околна среда и води;
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12. контролираща БД.
(2) Информацията за състоянието на отпадъчните води в контролно-информационната
система постъпва от:
1. собствения мониторинг, провеждан от
лицата по чл. 67, ал. 1, т. 1, 3 и 4;
2. мониторинга на отпадъчните води, провеждан съгласно чл. 151, ал. 4, т. 1 ЗВ.
Чл. 62. Дейността по планирането на мониторинга на отпадъчните води се осъществява от БД, като по отношение на неговото
провеждане и възможностите за лабораторно
изпълнение се съгласува със съответната/
съответните регионална/и инспекция/и по
околна среда и води и с ИАОС.
Чл. 63. (1) Дейността по провеждане на
мониторинга на отпадъчните води на национално ниво се осъществява от ИАОС.
(2) Дейността по провеждане на мониторинга
на отпадъчните води на регионално ниво се
осъществява от съответните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)
в границите на териториалния им обхват.
(3) Басейновите дирекции могат да участват
по преценка в провеждането на мониторинга
на отпадъчните води.
Чл. 64. (1) РИОСВ ежегодно дават предложения на съответната БД и на ИАОС за
актуализиране на списъците на обектите,
формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични
замърсители.
(2) Списъците по ал. 1 се утвърждават от
министъра на околната среда и водите.
Чл. 65. РИОСВ поддържат конт ролноинформационната система за отпадъчните
води на регионално ниво, а ИАОС – на национално ниво.
Чл. 66. Редът и начинът за събиране, предоставяне, съгласуване и обработка на информацията за отпадъчните води се определят с
инструкция на министъра на околната среда
и водите.
Г л а в а

ш е с т а

СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ
Чл. 67. (1) Собствен мониторинг на количеството и качеството на водите, както
и количеството на отпадъчните води и концентрацията на емитираните замърсители,
се провежда от:
1. титулярите на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти, в т. ч.
на разрешителни за заустване на отпадъчни
води и на разрешителни за отвеждане на
замърсители в подземни води, издадени по
реда на ЗВ;
2. юридическите лица с учредено особено
право на водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост, ако това
е предвидено в договора за концесия;
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3. лицата, задължени да провеждат собствен
мониторинг с издадено решение по оценка за
въздействие върху околната среда;
4. операторите на инсталации и съоръжения, които при условията в издаденото им
комплексно разрешително (КР) по реда на
ЗООС се задължават да провеждат собствен
мониторинг на водите;
5. лицата, задължени да провеждат собствен мониторинг по смисъла на наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 5 ЗВ;
6. лицата, задължени да провеждат собствен мониторинг във връзка с отстраняване
на минали екологични щети.
(2) Собствен мониторинг на водите се
провежда и от други лица извън посочените
в ал. 1, когато това се изисква по силата на
издаден нормативен или административен акт.
Чл. 68. (1) Лицата по чл. 67, ал. 1, т. 1 провеждат собствен мониторинг в съответствие
с изискванията в разрешителните, издадени
по реда на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1,
буква „а“, т. 2 и 13 ЗВ.
(2) Лицата по чл. 67, ал. 1, т. 4 провеждат
собствен мониторинг съгласно самостоятелен
план за собствен мониторинг, съобразен с
условията на КР.
Чл. 69. (1) Лицата по чл. 61, ал. 1, т. 3, 5 и
6 и тези по ал. 2 разработват план за провеждането на собствен мониторинг, съобразен с
поставените условия в съответния акт, с който
се изисква разработването на плана.
(2) При разработването на плана по ал. 1
се отчита и спецификата на наблюденията,
регламентирани в наредбите по чл. 135, ал. 1,
т. 4, 5, 7, 8 и 10 ЗВ.
(3) Планът за мониторинг на депа за отпадъци или условията в комплексното разрешително или разрешението за дейности с отпадъци
на депа за отпадъци по смисъла на Закона
за управление на отпадъците по отношение
на водите се разработват и в съответствие с
изискванията на приложение № 3 от Наредба
№ 8 от 2004 г. за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ,
бр. 83 от 2004 г.).
Чл. 70. Съдържанието на плана за собствен
мониторинг на подземни и повърхностни води
включва следните основни елементи:
1. описание на обекта, за който се извършва
мониторинг;
2. описание на екологичното, химичното
и количественото състоянието на водното
тяло, в което се реализира инвестиционното
намерение;
3. разположение на пробовземните точки,
респ. на пунктове за мониторинг, в т. ч. тяхното
предназначение, местоположение, отразено
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на карта с подходящ мащаб, географски координати, надморска височина, конструкция;
4. наблюдавани показатели за количество и
качество на отпадъчните води, за екологично,
химично и количествено състояние на водните
тела, които са засегнати, както и средства и
методи за тяхното измерване;
5. честота и продължителност на наблюденията, включително време на наблюдение;
6. информационна карта за всеки пункт;
7. условия за експлоатация на системата
за мониторинг;
8. анализ на данните от мониторинга и
форма на предоставяне на резултатите;
9. критерии за своевременно уведомяване;
10. функционални връзки по предоставяне
на информацията от мониторинга;
11. други изисквания, поставени към съдържанието на плана, в зависимост от спецификата на обекта.
Чл. 71. (1) Планът за собствен мониторинг
се одобрява от органа, който го е изискал.
(2) При одобряване на плана за мониторинг
или на условията в разрешителните по чл. 67,
ал. 1, т. 1 и 4 се определят информацията, която
лицата, провеждащи собствен мониторинг, са
длъжни да предоставят за включване в информационната система за водите на басейново
и национално ниво и в контролно-информационната система за отпадъчните води, както
и формата, редът, начинът, мястото и срокът
за нейното представяне.
Чл. 72. Разходите за проектиране, изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен
мониторинг са за сметка на задължените лица
по чл. 67, ал. 1.
Г л а в а

с е д м а

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖК А,
КОМУНИК АЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И
ЛАБОРАТ ОРНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МРЕЖИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ
Раздел I
Експлоатация и поддържане на мрежите за
мониторинг на водите
Чл. 73. Експлоатацията на мрежите по
чл. 32 включва дейности по тяхното стопанисване и обслужване.
Чл. 74. Стопанисването на мрежите включва стопанисване на станции и пунктове за
мониторинг.
Чл. 75. Стопанисването на мрежите за
мониторинг на водите се извършва от НИМХ
за мрежите за количествени измервания и от
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) за мрежите за качество на водите.
Чл. 76. (1) Стопанисването на станциите
включва дейности по:
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1. оценка на състоянието на станцията за
мониторинг;
2. провеждане на профилактика;
3. планов ремонт;
4. авариен ремонт;
5. подобрение на оборудването на станциите;
6. подготовка на финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на планираните в
тях дейности.
(2) Стопанисването на пунктовете включва
дейности по:
1. поддържане на терена в състояние, удобно
за вземане на проби и полеви измервания и
изследвания;
2. възстановяване на маркировка;
3. осигуряване и поддържане на достъп до
пунктовете;
4. оборудване на пунктовете за водочерпене
на подземни води със съоръжения за вземане
на сурова вода преди смесване и хлориране;
5. подготовка на финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на планираните в
тях дейности.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се планират
от органите по чл. 75 ежегодно до 30-о число
на юли с оглед планиране и включване на
съответните разходи в бюджета на МОСВ за
следващата година.
(4) Дейностите по стопанисване на мрежите за собствен мониторинг се изпълняват
от лицата по чл. 67.
Чл. 77. (1) Обсл у ж ването на м реж и те
включва дейности по:
1. наблюдения на количеството и вида на
валежите;
2. планиране на пробонабиранията и измерванията;
3. наблюдения на нивата и количеството
на повърхностните и подземните води;
4. вземане на проби;
5. консервиране на пробите и транспортирането им до съответната лаборатория;
6. изпитване на проби;
7. текущ оглед на състоянието на водния
обект, полеви изследвания и отразяване на
наблюденията в протокол;
8. подготовка на финансов разчет по обезпечаване на изпълнението на планираните в
тях дейности.
(2) Дейностите по ал. 1 се планират ежегодно до 30-о число на юли на текущата година
от органа, стопанисващ мрежите, с оглед планиране и включване на съответните разходи
в бюджета на Министерството на околната
среда и водите за следващата година.
(3) Дейностите по обслужване на мрежите
за собствен мониторинг се изпълняват от
лицата по чл. 67.
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Раздел II
Лабораторно обслужване на мрежите за мониторинг на водите. Осигуряване и контрол
на качеството на данните
Чл. 78. (1) Изпитвани ята на проби се
извършват от акредитирани лаборатории в
съответствие с разпоредбите на раздел ІІІ.
(2) Анализите на биологични и хидроморфологични елементи за качество, както и на
количественото състояние на подземните
водни тела се извършват от акредитирани и/
или специализирани лаборатории.
Чл. 79. (1) Наблюденията, измерванията,
вземането, консервирането и изпитванията
на проби се извършват съгласно български
или международни стандарти.
(2) В случаите, в които липсват български
или международни стандарти, дейностите по
ал. 1 се извършват по утвърдени от министъра
на околната среда и водите методи.
(3) Методите по ал. 2 се предлагат от ИАОС
и се разглеждат и от Висшия консултативен
съвет по водите.
Чл. 80. (1) Измерванията, вземането на
проби и анализите се извършват с технически
средства и съдове, подлежащи на периодичен метрологичен контрол или калибрирани
съгласно у твърдени работни процеду ри и
методики за вътрешно калибриране.
(2) Метрологичният контрол се извършва
по реда на глава четвърта от Закона за измерванията.
Чл. 81. (1) Всяка акредитирана лаборатория има изградена система за управление на
качеството в съответствие с изискванията
на стандарта БДС EN ISO/IEC-17025, която
регламентира мерките за контрол върху достоверността и точността на резултатите от
изпитването.
(2) Съответната лаборатория изготвя програма за контрол на качеството на данните.
(3) Програмата по ал. 2 включва:
1. процедура за вътрешен контрол на качеството на данните – контролни проверки,
контролни карти, използвани сертифицирани
референтни материали и др.;
2. процедура за външен контрол на качеството на данните – участие в междулабораторни сравнителни изпитвания поне веднъж в
периода на акредитация.
Чл. 82. (1) Всички лаборатории, включени
в мониторинга на водите, представят в ИАОС
до 30 ноември програмите по чл. 81, ал. 2.
(2) ИАОС събира, обобщава и оценява програмите за контрол на качеството на данните
от мониторинга в съответствие с изискванията
на стандарта БДС EN ISO/IEC-17025.
Чл. 83. (1) ИАОС ежегодно до 20 февруари предоставя на съответната БД обобщена
информация за изпълнението на програмите
по чл. 81, ал. 2, която включва:
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1. резултатите от програмите по чл. 81,
ал. 3, т. 2;
2. границите на определяне (откриване) на
използваните методи за анализи.
(2) Представяните резултати от измерванията трябва да включват информация за:
1. крайните мерни единици;
2. комбинирана неопределеност;
3. доверителен интервал.
Раздел IІІ
Определяне на технически спецификации за
химичен анализ и мониторинг на състоянието
на водите
Чл. 84. Методи за анализ. Минимални
критерии при избор на методите за анализ.
(1) Всички методи за анализ, включително
лабораторни, полеви и онлайн методи, използвани за целите на програмите за химичен
мониторинг, изпълнявани в съответствие с
изискванията на тази наредба, са валидирани/
верифицирани и документирани в съответствие
със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025 или
други еквивалентни международно признати
стандарти.
(2) Акредитираните лаборатории гарантират, че минималните критерии за всички
прилагани методи за анализ се базират на
неопределеност на измерването от 50 % или
по малко (k = 2) в сравнение с нивото на съответните стандарти за качество на околната
среда и граница на количествено определяне,
равна или по-ниска от 30 % от стойността
на съответните стандарти за качество на
околната среда.
(3) Ако за даден параметър липсва съответен стандарт за качество на околната среда
или при липса на метод за анализ, който да
отговаря на минималните критерии от ал. 2,
акредитираните лаборатории трябва да докажат, че мониторингът се извършва на базата
на най-добрите налични техники, които не са
свързани с извънредно високи разходи.
Чл. 85. Изчисляване на средни стойности
на резултати от изпитване.
(1) Когато резултатите на измерени физикохимични или химични параметри в дадена
проба са под границата на количествено определяне, те се приемат за равни на половината
от стойността на съответната граница на
количествено определяне при изчисляването
на средни стойности.
(2) Когато изчислената средна стойност от
резултатите от измерването съгласно ал. 1 е
под границата на количествено определяне,
тя се приема като „по-ниска от границата на
количествено определяне“.
(3) Алинея 1 не се прилага за измервани
величини, които представляват общи суми
от дадена група от физико-химични или химически измервани параметри, включително
съответните метаболити и реакционни и раз-
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падни продукти. В тези случаи получените
резултати под границата на количествено
определяне за отделните вещества се приема,
че са равни на нула.
Чл. 86. Качество и контрол.
(1) Качеството и контролът на получаваните данни се извършват от акредитираните
лаборатории в съответствие със стандарт БДС
EN ISO/IEC-17025 или други еквивалентни
международно признати стандарти.
(2) Лабораториите или подизпълнителите,
наети от тях, са длъжни да доказват своята
компетентност при определяне на съответните физико-химични и химически измервани
величини чрез:
1. участие в междулабораторни, сравнителни изпитвания и тестове за пригодност,
покриващи методите за изпитване, посочени
в чл. 84, ал. 1, и измерваните величини при
нива на концентрации, съответстващи на програмите за химичен мониторинг, провеждани
съгласно изискванията на тази наредба;
2. анализ на сертифицирани сравнителни
образци/сравнителни образци, представителни като матрица за събраните проби, които
съдържат подходящи нива на концентрации
на определяните вещества в съответствие със
стандартите за качество на околната среда,
посочени в чл. 84, ал. 2.
(3) Прог ра м и т е за меж д улаборат орн и
сравнителни изпитвания и тестове за пригодност, посочени в ал. 2, т. 1, се организират
от акредитирани организации или такива,
признати на международно или национално
ниво, които отговарят на изискванията на
ISO/IEC, ръководство 43-1 (Процедура за
провеждане на междулабораторни сравнения)
или други еквивалентни международно признати стандарти.
(4) Резултатите от участието в програмите
по ал. 3 се оценяват на базата на системата
за оценяване, определена по ISO/IEC, ръководство 43-1, или стандарт ISO-13528, или
други еквивалентни международно признати
стандарти.
Раздел IV
Информационно и комуникационно осигуряване на система за мониторинг на водите
Чл. 87. Информационното осигуряване на
система за мониторинг на водите включва:
1. събиране на информация от мрежите за
мониторинг на водите и от мрежите за собствен мониторинг на басейново и предаване на
национално ниво;
2. съхраняване и организиране на информацията в информационна система за мониторинг
на водите на басейново и национално ниво;
3. визуализация на информацията.
Чл. 88. (1) Събирането на информацията
от мрежите за химичен мониторинг включва
данни за:
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1. идентификация на пункта чрез информационна карта;
2. наблюдения и измервания;
3. характеристика на водния обект по време
на вземане на проби и измерване;
4. вземане, консервиране и транспортиране
на проби;
5. изпитвания на проби.
(2) Събирането на информация от мрежите
за количествен мониторинг включва:
1. идентификация на станциите чрез информационни карти;
2. географски координати;
3. техническа спецификация на средствата
за измерване и наблюдение;
4. наблюдавани показатели;
5. норма на оттока, ако е определена.
(3) Резултатите по ал. 1 и 2 се записват в
протоколи за вземане на проби и протоколи
за изпитване с унифициран формат съгласно
изискванията за акредитация, а данните от
собствен мониторинг се записват в утвърден
формат.
(4) В началото на всеки месец до 15-о число
протоколите за вземане на проби и изпитване от наблюденията на мрежите за химичен
мониторинг на водите през предходния месец
се предават от регионалните лаборатории
към ИАОС на съответната БД на електронен
носител за въвеждане в бази данни на басейново ниво и предаване на национално ниво.
(5) Резултатите от проведен собствен мониторинг се въвеждат в бази данни на басейново ниво и в националната информационна
система за мониторинг на водите.
(6) Данните от количествените измервания
на повърхностни и подземни води се организират в база дани от НИМХ и се предоставят
с цел единен обмен на информацията на басейново и национално ниво в изпълнение на
изискванията на чл. 171, ал. 6, т. 4 ЗВ.
Чл. 89. Протоколите по чл. 88, ал. 3 се
събират и съхраняват от БД в бази данни на
басейново ниво и от ИАОС в база данни на
национално ниво.
Чл. 90. (1) Информационната система за
водите се организира, функционира и поддържа на:
1. регионално ниво – в РИОСВ;
2. басейново ниво – в БД;
3. национално ниво – в ИАОС.
(2) Системата на национа лно ниво се
проектира така, че да осигурява системна
интеграция на базите данни на басейново и
регионално ниво.
Чл. 91. (1) Информационната система за
мониторинг на водите обхваща:
1. специализирани бази данни от провеждания по реда на тази наредба мониторинг
на водите;
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2. специализирани бази данни от извършения мониторинг, включително собствен
мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествени и качествени
характеристики на отпадъчните води и за
контрол на състоянието на отпадъчните води
от РИОСВ;
3. специализирани бази данни за извършения мониторинг на количеството на валежите, повърхнастните и подземните води,
включително наносния отток;
4. специализирани бази данни от провеждания мониторинг върху фактори на околната
среда, използвани при оценката на състоянието на водите.
(2) Данните по ал. 1 са обвързани с географската информационна система.
Чл. 92. (1) Информационната система съдържа данни от информационната карта на
пунктовете за мониторинг, както и данни за:
1. района за басейново управление на
водите;
2. кода на пункта;
3. координатите на пункта;
4. подбасейна;
5. поречието;
6. водния обект;
7. типа на водното тяло;
8. характеристиката на обекта и метеорологичните условия по време на вземане на
проби;
9. дълбочината на вземане на проби (за
езера, язовири и морски води);
10. измерените нива и количества (за реки
и подземни и отпадъчни води);
11. резултатите от изпитванията на проби.
(2) Системата по ал. 1 осигурява графични
и таблични изходи за:
1. данните по ал. 1;
2. оценка на екологичното и химичното
състояние на повърхностни води;
3. оценка на количественото и химичното
състояние на подземни води;
4. оценка на риска водните тела да не
постигнат поставените цели за опазване на
околната среда;
5. оценка на риска от настъпване на неблагоприятни явления, свързани с водите;
6. статистическа обработка, моделиране,
оценка, прогноза и предупреждение.
Чл. 93. Визуализацията на информацията
за оценка на състоянието се реализира чрез
географска информационна система във вид
на карта с оцветявания и символи.
Чл. 94. Данните за информационната система по чл. 92, ал. 1 се събират от:
1. И АОС – за мреж ите за мониторинг
на повърхностните и подземните води на
национално ниво, за обектите, включени в
контролно-информационна система за отпадъчните води;
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2. БД – за мониторинга на водите на басейново ниво, както и данни от извършения
от тях контрол и контрола, извършен по ЗВ
от други лица, оправомощени от министъра
на околната среда и водите;
3. РИОСВ – за обектите, включени в контролно-информационна система за отпадъчните води, и фактори на околната среда, оказващи
влияние върху състоянието на водите;
4. НИМХ – за мониторинга на количеството на валежите, подземните и повърхностните
води, включително наносния отток;
5. Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“ (ИАППД) – за
мониторинга на количеството на водите на
река Дунав;
6. ИО – за мониторинга на екологичното
и химичното състояние на морските води;
7. дирекциите на националните паркове – за
компонентите и факторите на околната среда, оказващи влияние върху състоянието на
водите;
8. контролиращия орган по издадените
разрешителни по ЗВ.
Чл. 95. Данните по чл. 94 се обобщават
и анализират за всеки район за басейново
управление на водите от БД и са основа за
оценката на състоянието на водните тела.
Чл. 96. (1) Басейновите дирекции извършват
контрол и оценка на данните на басейново
ниво.
(2) НИМХ обработва и контролира информацията от количествения мониторинг и
осигурява необходимата информация и оценки
за количеството на водите в повърхностните
и подземните водни тела.
Чл. 97. (1) След контрола и оценките по
чл. 96, ал. 1 данните се предават за актуализиране в информационната системата на
национално ниво.
(2) Данните по чл. 96, ал. 2 се предоставят на МОСВ, БД и ИАОС в изпълнение на
изискванията на чл. 171, ал. 6, т. 4 и 9 ЗВ.
Чл. 98. (1) Информационната система за
количествен мониторинг по чл. 1, ал. 3 се
организира от НИМХ.
(2) Информационната система за количество на водите на река Дунав се организира
от ИАППД.
Чл. 99. (1) Всяко лице може да ползва дан
ните за състоянието на водите по реда на
чл. 180, ал. 2 ЗВ.
(2) Лицата, провеждащи собствен мониторинг и предоставящи данни за включване
в информационна система за мониторинг на
водите, могат да ползват информацията за
състоянието на водите за конкретния район
безвъзмездно.
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Чл. 100. (1) Комуникационното осигуряване
на мониторинга на водите включва внедряването на съвременни информационни технологии и комуникации, осигуряващи обмена
на информацията за състоянието на водите.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
се разработват проекти, съдържащи необходимите технически средства за комуникационно
осигуряване на мониторинга на водите.
Г л а в а

о с м а

УПРАВЛЕНИЕ НА МОНИТОРИНГА
НА ВОДИТЕ
Чл. 101. (1) Мониторингът на водите се
организира и ръководи от минист ъра на
околната среда и водите.
(2) За целите на управлението на мониторинга министърът на околната среда и водите:
1. одобрява програмите за мониторинг на
водите, разработени от БД;
2. координира провеждането на мониторинг на водите на национално и басейново
ниво, в т. ч. на мониторинг на валежите и за
наблюдение и прогнози на рискови фактори,
които могат да предизвикат вредно въздействие върху водите;
3. утвърждава методики за изследване на
води в случаите, когато липсват български
стандарти, както и методики за анализ на
данните от мониторинг на водите;
4. утвърждава методика за инвентаризация
на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и замърсители;
5. възлага определянето на национално ниво
на стойностите на стандартите за качество
на околната среда за основните замърсители,
посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 ЗВ.
Чл. 102. Изпълнителната агенция по околна среда:
1. провежда лабораторни и полеви изследвания за определяне на състоянието на водите;
2. провежда мониторинг на водите на национално ниво;
3. поддържа информационна система за
мониторинг на водите на национално ниво,
в т. ч. контролно-информационна система за
отпадъчните води;
4. съвместно с БД извършва инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на
всички приоритетни вещества и замърсители;
5. разработва и предлага на министъра
на околната среда и водите за утвърждаване
методики за изследване на води в случаите,
когато липсват български стандарти и/или
се изисква прилагане на съвременни методи,
които не са стандартизирани;
6. поддържа географска информационна
система за водите на национално ниво, в т. ч.:
а) допълва и коригира географската информационна база данни за водите, състояща се
от графични и атрибутни данни;
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б) извършва геостатистически, географски
и статистически анализи за състоянието на
околната среда, в т. ч. и на водите;
в) поддържа национална релационна база
данни за водите;
г) съгласува единно геокодиране с помощта
на уникални идентификатори на информацията
в релационната база данни и географската
информационна база данни за водите;
7. подготвя доклад за състоянието на водите
на национално ниво, който е част/раздел от
доклада за състоянието на околната среда по
чл. 22, ал. 1 ЗООС;
8. създава, обработва и докладва информация за състоянието на водите до международни
институции, в т.ч. Европейската агенция по
околна среда;
9. издава периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси на Република България;
10. извършва оценки и прогнози за качеството на водите на национално ниво.
Чл. 103. РИОСВ в границите на териториалния є обхват:
1. провежда мониторинг на отпадъчните
води;
2. поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен мониторинг
на титулярите на издадени разрешителни, за
количествени и качествени характеристики
на отпадъчните води и за контрол на състоянието на отпадъчните води;
3. поддържа в актуално състояние списъците на обектите, формиращи емисии на
приоритетни и приоритетно опасни вещества;
4. контролира изпълнението на собствения
мониторинг за отпадъчните води в предвидените от ЗВ случаи.
Чл. 104. Националният институт по метео
рология и хидрология предлага и управлява
програми за мониторинг на количеството
на валежите, подземните и повърхностните
води, включително наносния отток, както и:
1. провежда количествен мониторинг на
водите;
2. поддържа база данни за извършения
мониторинг;
3. поддържа в актуално състояние информационните карти на станциите и пунктовете
за мониторинг;
4. контролира изпълнението на мониторинга;
5. извършва оценка на количеството на
водите в повърхностните и подземните вод
ни тела;
6. съставя националните водни и водностопански баланси.
Чл. 105. Институтът по океанология извършва:
1. мониторинг на екологичното и химичното състояние на морските води, включващ
наблюденията, теренните изследвания, лабораторните анализи на биологични елементи
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за качество, физико-химични и хидроморфологични параметри – с цел оценка на екологичния статус, и хидрохимични елементи за
качество – с цел оценка на химичния статус;
2. подпомага БД за управление на водите в Черноморския район в изпълнение на
ангажиментите на Република България по
докладване към Географската интеркалибрационна група – Черно море, и Европейската
агенция по околна среда и при подготовката
на националните доклади по директивите в
областта на водите;
3. стопанисва и поддържа пунктовете/оборудването за наблюдение на морското ниво,
посоката и скоростта на преобладаващите
течения и вълновия режим.
Чл. 106. ИАППД извършва мониторинг
на количеството на водите на река Дунав.
Чл. 107. (1) Басейновата дирекция за определен район за басейново управление планира
и участва в провеждането на дейностите по
мониторинг на водите, събира, съхранява,
обобщава данните, анализира и докладва за
получените резултати.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. разработване на програми за мониторинг
на водите;
2. планирането и участието в провеждането
на мониторинга на водите;
3. събиране, съхраняване, обобщаване,
анализиране и оценка на данните, вкл. за:
а) валежи и на нива на повърхностните и
подземните води;
б) химическо и екологично състояние на
водите;
в) отпадъчните води;
4. подържането на специализирани бази
данни, карти и информационна система за
водите на басейново ниво;
5. контрола на изпълнението на собствения
мониторинг;
6. издаване на периодичен бюлетин за
състоянието на водите;
7. извършване на оценки и прогнози за
количеството и качеството на водите на басейново ниво;
8. възлагане на измервания, наблюдения и
лабораторни анализи, които не се изпълняват
от регионалните лаборатории към ИАОС за
оценка на състоянието на водите в пунктовете за мониторинг в рамките на района за
басейново управление;
9. актуализиране на програмите за мониторинг в случаите по чл. 159, ал. 2 ЗВ;
10. установяване на негативните процеси
в рамките на водните обекти и прогнози за
тяхното развитие;
11. изгот вяне на п ред у п реж дени я п ри
установени замърсявани я, конт рол върх у
развитието им и оценка на ефективността на
предприетите действия.
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Чл. 108. Директорите на дирекциите на
националните паркове в границите на територията на националния парк организират и
ръководят:
1. извършването на наблюдение и контрол
върху компонентите и факторите на околната
среда, оказващи влияние върху състоянието
на водите;
2. ежегодното предоставяне на данните и
информацията от провеждания мониторинг
на водите на басейновата дирекция, в чийто
район се намира съответната дирекция.
Чл. 109. В случаите, в които подземен воден
обект е разположен в териториите на няколко
района за басейново управление на водите,
дейностите по чл. 107, ал. 2 се координират
меж д у съответните басейнови дирек ции,
като се отчита хидравличното единство на
водния обект.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Екорегион“ е териториална единица,
в която са проявени приблизително едни и
същи растителни и животински елементи,
обусловени от еднотипни климатични влияния,
геологично развитие и историческо развитие
на флората и фауната.
2. „Значими количества“ са такива количества, които, изпуснати във водното тяло,
могат да окажат съществено отрицателно
влияние върху състоянието на съответното
водно тяло или да доведат до непостигане на
целите за опазване на околната среда.
3. „Референтни условия“ означава специфично за даден тип водни тела състояние в
настоящето или в миналото, когато е нямало или е имало много малки изменения в
стойностите на биологичните елементи за
качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на въздействие от човешка
дейност. Биологичните референтни условия
трябва да се представят чрез стойностите на
биологичните елементи за качество при изчисляването на съотношението на екологичното
качество и последващото класифициране на
екологичното състояние.
4. „Остро състояние на токсичност“ е
въздействие, при което токсичният агент е
в концентрации и с продължителност, предизвикващи пълно разрушаване на водните
организмови съобщества.
5. „Хронично състояние на токсичност“ е
потискане на жизнената активност на водните
организми чрез пряко отровно действие или
биоакумулация на токсичните агенти.
6. Употребените в наредбата термини: „воден режим“, „воден баланс“, „водни ресурси“,
„водовземане“, „замърсяване“, „минерални
води“, „мониторинг на водите“, „повърхностни
води“, „подземни води“, „праг на замърсяване
на подземните води“, „речен басейн“, „воден
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обект“, „водно тяло“, „вода за питейно-битови цели“, „екологично състояние на повърхностните води“, „количествено състояние
на подземните води“, „езеро“, „стандарт за
качество на околната среда“, „замърсител“,
„крайбрежни морски води“, „опасни вещества“,
„повърхностно водно тяло“, „изкуствено водно
тяло“, „силно модифицирано водно тяло“,
„подбасейн“, „подземно водно тяло“, „преходни води“, „район за басейново управление“,
„река“, „приоритетни вещества“, „състояние на
повърхностните води“, „състояние на подземните води“, „трансгранични води“, „значима и
устойчива тенденция на замърсяване на подземните води“, „териториални морски води“,
„екологичен потенциал“ са дефинирани в ЗВ.
7. Употребеният в наредбата термин „базово
ниво“ е по смисъла на наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 2 ЗВ.
8. „Количествен мониторинг“ са измервания, наблюдения и оценки за определяне на
количественото състояние на водите.
9. „Граница на откриване“ е изходен сигнал
или стойност на концентрация, над която може
да се твърди с указано ниво на достоверност,
че пробата е различна от празната проба,
несъдържаща определяемото вещество.
10. „Граница на количествено определяне“ е обявено декларирано кратно число на
стойността на границата на откриване за
концентрация на вещество, която може да
бъде определена с приемливо ниво на точност и прецизност. Границата на определяне
може да се изчисли с помощта на подходящ
стандартен образец или проба с концентрация,
съответстваща на най-ниската калибрационна
точка от калибрационната крива, различна
от нулевата.
11. „Неопределеност на измерването“ е
неотрицателен параметър, характеризиращ
дисперсията на количествените стойности,
които могат да бъдат приписани на измерваната величина.
12. „Празна проба“ е разтвор, приготвен чрез
прибавяне на определени количества реагенти,
присъстващи в разтворите за калибриране
и в пробите, но несъдържащ определяемото
вещество.
13. „Стандартен образец/сравнителен образец“ е материал или вешество, на което едно
или повече свойства са достатъчно хомогенни и
добре установени, за да се използват за калибриране на апарат за измерване, за оценяване
на метод за измерване или за приписване на
стойности на материали.
14. „Сертифициран стандартен образец“ е
стандартно вещество или материал, придружен
със свидетелство (сертификат), на което една
или повече стойности на свойствата му са
сертифицирани с процедура, която установява
проследимост към точното реализиране на
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единицата, с която се изразяват стойностите
на всяко свойство, като сертифицираната
стойност се придружава от неопределеност с
посочена доверителна вероятност.
15. „Точност“ е близостта между даден резултат от изпитване и възприетата стойност
за сравняване. Когато е приложен към серия
резултати от изпитване, включва оценка на
случайната и систематичната грешка.
16. „Прецизност“ е близостта между независими резултати от изпитване, получени
при определени условия.
17. „Верифициране“ е потвърждаване чрез
представяне на обективно доказателство за
това, че определените изисквания са изпълнени.
18. „Валидиране“ е потвърждаване чрез
изследване и предоставяне на обективни
доказателства за това, че са изпълнени изискванията за специфична предвидена употреба.
19. „Средна стойност“ – изчислява се като
средноаритметично от проведените измервания на съответните показатели. Представя се
в същите мерни единици, в които се представя и съответният стандарт за качество на
околната среда (СКОС).
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
Приложение V, т. 1.2.6, т. 1.3.5, т. 1.4, т. 2.2,
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т. 2.4 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката
за водите (OB, бр. L 327/1 от 22.12.2000 г.) и
изцяло транспонира изискванията на Директива 2009/90/ЕО на ЕК от 31 юли 2009 г. за
определяне съгласно Директива 2000/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета на
технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 135, ал. 1, т. 14 и 21 ЗВ.
§ 4. Определянето на референтни условия за типовете повърхностни водни тела се
извършва по реда на наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 9 ЗВ.
§ 5. Инструкциите по чл. 40 и 66 се издават
в срок до една година от влизане в сила на
тази наредба.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 7. Отменя се Наредба № 5 от 2007 г. за
мониторинг на водите (ДВ, бр. 44 от 2007 г.).
Министър: Н. Караджова
Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1, т. 1
Таблица 1

Елементи за качество

Реки

Езера/
язовири

Преходни

Крайбрежни
морски

1

2

3

4

5

Фитопланктон **

6 месеца

6 месеца

6 месеца

6 месеца

Друга водна флора

3 години

3 години

3 години

3 години

Макробезгръбначни

3 години

3 години

3 години

3 години

Риби

3 години

3 години

3 години

БИОЛОГИЧНИ

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ
Непрекъснатост
Хидрология *

6 години
непрекъснат

1 месец

6 години

6 години

6 години

6 години

Температурни условия

3 месеца

3 месеца

3 месеца

3 месеца

Кислороден режим

3 месеца

3 месеца

3 месеца

3 месеца

Соленост/електропроводимост

3 месеца

3 месеца

3 месеца

Биогенни условия

3 месеца

3 месеца

3 месеца

3 месеца

Киселинно-алкална реакция

3 месеца

3 месеца

Други замърсители

3 месеца

3 месеца

3 месеца

3 месеца

Приоритетни вещества

1 месец

1 месец

1 месец

1 месец

Морфология
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ

* Минималната честота на измерване (определяне) съвпада с честотата на вземане на проби за изследване
на качеството на водите.
**Фитопланктон – само за р. Дунав.
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Приложение № 2
към чл. 13, ал. 2
Брой на обслужваното население

Честота

до 10 000

4 пъти годишно

от 10 000 до 30 000

8 пъти годишно

над 30 000

12 пъти годишно
Приложение № 3
към чл. 18, ал. 1

Класификация на екологичното състояние

Цветово обозначение

Много добро

синьо

Добро

зелено

Умерено

жълто

Лошо

оранжево

Много лошо

червено
Приложение № 4
към чл. 18, ал. 2

Класификация на екологичния
потенциал

Цветово обозначение
изкуствени водни тела

силно модифицирани водни
тела

Добър и по-висок

равни зелени и светлосиви
ивици

равни зелени и тъмносиви
ивици

Умерен

равни жълти и светлосиви
ивици

равни жълти и тъмносиви
ивици

равни оранжеви и светлосиви
ивици

равни оранжеви и тъмносиви
ивици

равни червени и светлосиви
ивици

равни червени и тъмносиви
ивици

Лош
Много лош

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 2
Класификация на химичното състояние

Цветово обозначение

Добро

синьо

Непостигащо добро състояние

червено
Приложение № 6
към чл. 21, т. 1
Фактор на
безопасност

Най-малко една L(E)C50 от изпитване за остра токсичност на всяко от трите
трофични нива на базовите таксони

1000

Една NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност на риби или дафния, или представителен организъм за солени води

100

Две NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност на видове, представящи две трофични нива (риби и/или дафния, или
представителен организъм за солени води, и/или водорасли)

50

NOEC (концентрация без видим ефект) от изпитване за хронична токсичност
на най-малко три вида (обикновено риби, дафния или представителен организъм
за солени води и водорасли), представящи три трофични нива

10

Други случаи, включващи данни от мястото на вземане на проби или моделни
екосистеми, които позволяват изчисляване и прилагане на по-прецизни фактори
на безопасност

оценка според
случая

5045
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване
на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници (обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм.,
бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава нова т. 2:
„2. осигуряването и контрола на качеството
на измерванията;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Измерванията се извършват за проверка
на спазването на нормите за допустими емисии
(НДЕ), установени:
1. с наредбите по чл. 9, ал. 1 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
2. на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 или 2 ЗЧАВ;
3. с наредбите по чл. 15, ал. 2 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО);
4. с издадените комплексни разрешителни
по чл. 117, ал. 1 – 3 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС);
5. с решенията по ОВОС.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 изразът „или от акредитирани
лица и лаборатории, по поръчка на първите“
се заменя с „или от акредитирани лаборатории
за изпитване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършване на собствени непрекъснати и собствени периодични измервания
се използват средства за измерване, които
притежават:
1. сертификат (доклад) за проверка на
функционалната годност на автоматичната
апаратура, извършена от страна – членка на
Европейския съюз (ЕС);
2. сертификат (доклад) за електромагнитна
съвместимост, издаден от фирмата – производител на съответната апаратура, в съответствие
с изискванията на Директивата за електромагнитна съвместимост 89/336/ЕС и БДС EN
61326:2006;
3. сертификат за качество БДС EN ISO
9001:2008.
4. сертификат на производителя за първоначално калибриране;
5. свидетелство за калибриране, издадено
от акредитирана лаборатория за калибриране,
притежаваща сертификат, издаден от следните
органи:
а) изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА);
б) национални метрологични институти;
в) национален орган за акредитация, страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация или
Международна организация за акредитация на
лаборатории в област калибриране.“
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3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Собственикът или ползвателят на обекта извършва периодична проверка и проверка
за правилното калибриране на средствата за
измерване (СИ), използвани за провеждане
на собствени непрекъснати и периодични измервания, при условията и по реда на Закона
за измерванията и в съответствие с предписанията на компетентните органи по чл. 24, т. 1
ЗЧАВ, но не по-малко от един път в рамките
на съответната календарна година и след всеки
капитален ремонт.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Собственикът или ползвателят на обекта
възлага провеждането на собствените периодични измервания на акредитирани лаборатории за
изпитване при спазване на регламентираните
срокове и условия.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При условията на ал. 1, т. 1 или ал. 4
акредитирани лаборатории за изпитване при
извършване на контролни, респективно собствени периодични измервания, са лабораториите, притежаващи сертификат за акредитация,
издаден от ИА БСА.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „методите и средствата за
измерване“ се заменят с „методите, средствата
и обхвата на измерване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Методите, средствата и обхватът на
измерване по ал. 2, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания, се
съгласуват от съответната РИОСВ, след което
се изпращат за съгласуване от Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС).“
§ 4. В чл. 10 накрая думите „преди изпускащото устройство“ се заличават.
§ 5. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) За определяне броя и разположението на
автоматичните средства за измерване, използвани
за собствени непрекъснати измервания, собствениците или ползвателите на обектите провеждат
газодинамични и емисионни изследвания. Избраното местоположение и брой на автоматичните
средства за измерване се съгласуват с РИОСВ,
на чиято територия е разположен обектът, и
писмено се уведомява ИАОС.“
§ 6. В чл. 17, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. съгласно чл. 69, ал. 1 ЗООС.“
§ 7. В чл. 20:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сериите от предварителни измервания
по ал. 1 се провеждат при условие, че в издадените комплексни разрешителни по чл. 117,
ал. 1 – 3 ЗООС или в решението по ОВОС
не са указани режимите и параметрите на
експлоатация, при които се изпускат емисии
с най-високи стойности.“
2. В ал. 3 изразът „констативен протокол,
изготвен по образец съгласно приложение
№ 1“ се заменя с „протокол за извършени
контролни/собствени измервания на вредни
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вещества, изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници, изготвен по образец
съгласно приложение № 1“.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. съдържание на влага, в % об. (обемни
проценти).“
2. В ал. 2, т. 2 текстът „барометрично налягане, в mm Hg“ се заменя с „барометрично
налягане, в hPa“.
§ 9. В чл. 23, ал. 1 изразът „констативен
протокол, изготвен по образец съгласно приложение № 1“ се заменя с „протокол за извършени
контролни/собствени измервания на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници, изготвен по образец
съгласно приложение № 1“.
§ 10. В чл. 24, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 11. В чл. 25 се правят следните измения
и допълнения:
1. В ал. 1 след текста „протокол за резултатите, изготвен“ се добавя „съгласно изискванията
на ИА БСА“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Въз основа на протокол по образец
съгласно приложение № 1 и протокол по образец съгласно приложение № 2 РИОСВ изготвя
доклад за извършени контролни измервания по
образец съгласно приложение № 2А за установяване спазването на НДЕ, който се утвърждава
от директора на съответната РИОСВ.
(5) Докладите по ал. 4 се изготвят в два
екземпляра (по един за РИОСВ и ИАОС).“
§ 12. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Протоколите по чл. 25 се изготвят в
два екземпляра (по един за РИОСВ, на чиято
територия е разположен обектът, и за акредитираната лаборатория, извършила измерванията),
обозначават се с еднакъв пореден номер и
съдържат съответните данни за обекта.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколите по образец съгласно приложение № 1 се подписват от извършилите
измерванията и/или анализите. Протоколите
по образец съгласно приложение № 2 се подписват от извършилите измерванията и/или
анализите и от ръководителя на съответната
акредитирана лаборатория.“
§ 13. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Констативните протоколи по чл. 20,
ал. 3 и чл. 23, ал. 1, включително съответните документи по чл. 19, ал. 3, протоколът по
чл. 155 ЗООС, както и разпечатките от автоматичните средства за измерване се прикрепят
към съответния протокол за резултатите по
чл. 25, ал. 1 и се съхраняват в съответната
лаборатория към ИАОС.“
§ 14. В чл. 31, ал. 1 т. 3 се изменя така:
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„3. в съответствие с решенията по ОВОС
на инвестиционните предложения по чл. 99
ЗООС и издадените комплексни разрешителни
по чл. 117, ал. 1 – 3 ЗООС.“
§ 15. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Резултатите от извършените измервания
по ал. 1 се регистрират, обработват (осредняват
и привеждат към нормални условия) съгласно
изискванията на чл. 8 и чл. 21 – 69 от Наредба
№ 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпускани в
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При измерване на емисиите на летливи
органични съединения от инсталации, попадащи
в обхвата на Наредба № 7 от 2003 г. за норми
за допустими емисии на летливи органични
съединения, изпускани в околната среда, главно
в атмосферния въздух в резултат на употребата
на разтворители в определени инсталации (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм., бр. 20 от 2007 г., бр. 67
от 2009 г. и бр. 40 от 2010 г.), резултатите от
извършените измервания се регистрират, обработват (осредняват и привеждат към нормални
условия) съгласно изискванията на чл. 4, т. 1 и
чл. 25, ал. 1 от наредбата.“
§ 16. В чл. 36, ал. 1 след думата „записват“
се добавя „от извършващата измерванията
акредитирана лаборатория“, а изразът „констативен протокол, изготвен по образец съгласно
приложение № 1“ се заменя с „протокол за
извършени контролни/собствени измервания
на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници, изготвен по
образец съгласно приложение № 1“.
§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Протоколите по чл. 37 се изготвят в два
екземпляра (по един за собственика на обекта
и за акредитираната лаборатория, извършила
измерванията), обозначават се с пореден номер
и съдържат необходимите данни за обекта.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Протоколите по образец съгласно приложение № 2 се подписват от извършилите измерванията и/или анализите и от ръководителя
на съответната акредитирана лаборатория.“
§ 18. В чл. 41 текстът „Наредбата за реда за
определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда
над допустимите норми (ДВ, бр. 15 от 1993 г.)“
се заменя с „чл. 69, ал. 1 ЗООС“.
§ 19. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Собствените непрекъснати измервания
се извършват при спазване на изискванията
на Инструкция № 1 от 2003 г. за изискванията
към процедурите за регистриране, обработка,
съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания
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на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници (ДВ, бр. 69 от 2003 г.).“
§ 20. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Нови обекти, както и обекти в
експлоатация, подлежащи на разширение или
преустройство, се оборудват при съответните
неподвижни източници със СИ за непрекъснато
определяне на концентрациите на органични
вещества, определени като общ въглерод, в
случаите, когато техните масови потоци превишават следните стойности съгласно Наредба
№ 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпускани
в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии:
1. за вещества от І клас – 1 кг/ч.;
2. за вещества от ІІ клас – 10 кг/ч.;
3. за вещества с канцерогенно въздействие – 0,1 кг/ч.“
§ 21. В чл. 55 т. 1 се изменя така:
„1. Наредба № 8 от 2004 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.; изм., бр. 87 от
2007 г. и бр. 27 от 2011 г.).“
§ 22. Създава се глава седма с чл. 57 – 63:
„ Г л а в а

с е д м а

ОСИГУРЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗМЕРВАНИЯТА
Чл. 57. (1) Лабораториите, извършващи контролни и собствени измервания по чл. 3, ал. 1,
се акредитират като лаборатории за изпитване
от ИА БСА.
(2) Акредитацията се извършва съгласно
изискванията на БДС EN ISO/ IEС 17025 : 2006
„Общи изисквания относно компетентността на
лабораториите за изпитване и калибриране“.
Чл. 58. (1) Измерванията се извършват по
методи, които са установени със съответните
EN или ISO стандарти, въведени като БДС,
като приоритет имат първите.
(2) В отсъствие на такива – по методики,
утвърдени от министъра на околната среда и
водите.
(3) При липса на такива за даден атмосферен
замърсител изготвянето на методика се явява
задължение на акредитираната лаборатория,
извършваща собствените измервания.
Чл. 59. Методите за измерване по чл. 58,
ал. 2 и 3 се валидират от лабораториите за
изпитване и калибриране при отчитане на
специфичните изисквания на средствата за
измерване и контрол.
Чл. 60. Средствата за измерване се калибрират не по-малко от един път в рамките
на една календарна година от акредитирани
лаборатории за калибриране.
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Чл. 61. Калибрирането на средствата за
измерване по чл. 59 се извършва със сертифицирани стандартни материали, проследими
до национални и/или международни еталони.
Чл. 62. (1) Автоматичните средства за измерване, използвани за провеждане на собствени непрекъснати и периодични измервания,
подлежат на проверка от собственика или
ползвателя на обекта чрез паралелни измервания по съответните референтни методи поне
веднъж годишно.
(2) Собственикът или ползвателят на обекта
информира компетентния орган за резултатите
от проверката по ал. 1
Чл. 63. Лабораториите, извършващи измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчни газове, трябва да притежават следните
документи по качеството:
1. свидетелство от калибриране на използваните СИ;
2. сертификати на сертифицираните стандартни материали (включително неопределеността им);
3. регистрационни картони на средствата за
измерване, съдържащи записи за извършени
дейности (калибриране, профилактика, ремонт
и др.);
4. протоколи с резултати от изчислена неопределеност от измерване.“
§ 23. Параграф 5 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 5. Към реда и начина за извършване на
измервания на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (парогенератори), инсталации
и дейности, при които се използват органични
разтворители и инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци, с предимство пред
разпоредбите на тази наредба се прилагат съответните специфични разпоредби, установени на
основание чл. 9, ал. 1 ЗЧАВ и чл. 15, ал. 2 ЗУО.“
§ 24. В заключителните разпоредби се създава § 6:
„§ 6. Контролни измервания по смисъла
на чл. 16, ал. 1 от наредбата, извършвани от
компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ,
на предприятия със собствени непрекъснати
измервания и/или собствени периодични измервания се провеждат до 01.01.2012 г.“
§ 25. Навсякъде в текста на наредбата:
1. Думите „Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда“ и абревиатурата („ЗОВВООС“) се
заменят съответно със „Закона за управление
на отпадъците“ и „ЗУО“.
2. Думите „Национален център по околна
среда и устойчиво развитие“ и абревиатурата
„НЦОСУР“ се заменят съответно с „Изпълнителна агенция по околна среда“ и „ИАОС“.
3. Думите „протокол за резултатите“ се
заменят с „протокол от изпитване на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници“.
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§ 26. Приложение № 1 към чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 20, ал. 3, чл. 23, ал. 1 и чл. 36, ал. 1
Акредитирана лаборатория за изпитване
Сертификат ........../валиден до .................
Издаден от ИА БСА

Обект: …………………...........................................
Подобект: ……………….......................................
Град: ................................................................
Адрес: .............................................................
Телефон: .........................................................
ЕИК /Булстат: .......................................………

ПРОТОКОЛ №…………/……………
ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОНТРОЛНИ/СОБСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ
......................................................................................................................................................................
(описание на неподвижния източник)

......................................................................................................................................................................
(място на измерването/ пробовземането)
Номинална мощност (капацитет) ...................................................................................................................
(посочва се измервателната единица)
Измерванията са предварителни:
да / не
А. Данни за инсталацията по време на измерването:
1. Натоварване (капацитет) ..............................................................................................................................
(посочва се измервателната единица)
2. Вид и разход на горивото: ……………........……………………………........................…….....……………………………………….
3. Начин на изгаряне на горивото: ……………………………......................……………………...........……………………………...
4. Общ брой на газоходите, изпускащи вредни вещества: ..........…………………….........…………………………………
5. Вид на пречиствателните съоръжения: .................……………………………………............…………………………………...
Б. Измерени параметри, необходими за определяне на емисиите и параметри на околната среда

Измерени параметри
1

Газоход №

Газоход №

изм. 1

изм. 2

изм. 3

изм. 1

изм. 2

изм. 3

2

3

4

5

6

7

1. Барометрично налягане (hPa)
2. Температура на въздуха (°С)
3.Температура на газовете в газохода (°С)
4. Влага (об. %)
5. Налягане или вакуум в газохода (hPa)
6 . Влага (обемни %)
7. Налягане или вакуум в газохода (hPa)
8. Геометрични размери на газохода (mm)
9. Средна скорост на газа (m/s)
Забележка. При по-голям брой газоходи или измервания се попълва отделен протокол.
Използвани технически средства: .................................................................................................................
........……………………...............................................................................................................................................
(наименование, тип, идентификационен номер)
В. Методи за вземане на извадки (за отделните вредни вещества) – попълва се само при измервания
чрез вземане на извадки и последващо лабораторно изпитване:
Използвани технически средства: ...................................……………………………………………………………………………….
№ Код (№) Продължителност Патрон/
Разрежпо на извад- на пробовземането филтър
дане в
ред ката от
(в минути)
№ от гапробо
вх.-изх.
зоход
вземната
дневник
№
апаратура
(hPa)

ТемпеДиаратура в метър
пробона дювземната
зата
апаратура (mm)
(°С)

Обем
засмукан газ
(m3)

Методи за
вземане
на извадки
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Г. Измерени концентрации (в mg/m3 или mg/Nm3 – излишното се зачертава) – попълва се само при
измервания с автоматични средства за измерване:
Характеристики на газа

Газоход №

Газоход №

код (№) на извадката
от вх.-изх. дневник

код (№) на извадката
от вх.-изх. дневник

Методи на измерване

изм. 1

изм. 2

изм. 3

изм. 1

изм. 2

изм. 3

2

3

4

5

6

7

1

8

Забележка. В колони от 2 до 7 се попълват осреднените за период до 30 минути индивидуални измерени
стойности за емисиите на съответните вредни вещества.

Използвани технически средства: ……………...................................…………………………………………………………………..
Извършили измерванията или пробовземанията:
1. ............................................
2. …..........................................
3. ............................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Присъствали представители на обекта:
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Свидетели*:
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
(трите имена, адрес и подпис)
Дата: ...................................................
*Попълва се в случай, че собственикът или ползвателят или упълномощеното от него лице откаже да
подпише констативния протокол.
Приел извадките за изпитване: .......................................
(име, фамилия)

Подпис: ....................................................“

§ 27. Приложение № 2 към чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 25, ал. 1 и чл. 37, ал. 1
Акредитирана лаборатория за изпитване

Обект:

Адрес:

Сертификат ........../валиден до .................

Подобект:

Телефон:

Издаден от ИА БСА

град:

ЕИК:

ПРОТОКОЛ OT ИЗПИТВАНЕ
№ ………………/……………
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСК АНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ
от .............
(наименование на неподвижния източник – устройство, инсталация, агрегат или горивна уредба)
1. Емисии в атмосферен въздух
(наименование на продукт – идентификация)
2. Заявител на изпитването:
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола
за взeмане на извадки)
3. Метод за изпитване:
(номер на стандартизирани или валидирани методи)
4. Дата на получаване на извадките:
5. Количество на изпитваните извадки:
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на взeмане на извадката)
6. Дата на извършване на изпитването:
Ръководител на лабораторията: ...............................................…………………
(фамилия, подпис, печат)
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Клас

5

6

съдържание
на О2

приведена

4

количество

Емисия на вредното вещество
измерена*

3

Отпадъчни газове

налягане

2

Харак- Шитерис- фър
тика

темперaтура

1

Код
(№) на
извадката по
вх.-изх.
дневник

Газоход №

№
по
ред

Масов поток на
вредното вещество

7. Резултати от измерването/изпитването:

НДЕ#

°С

hPа

m3/h

Nm3/h

об. %

об. %

kg/h

mg/m3

mg/Nm3

mg/Nm3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

реални условия

норнорма
мални
условия

измерено

Метод за
определяне на
емисията

17

1
2
3
4

Легенда:

* – по-малко от границата на количествено определяне на метода
# – съгласно Наредба № ……./……………
Забележка:
1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната извадка.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено
съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Неразделна част от Протокола за изпитване е Протокол № ……/........за извършени
собствени/контролни измервания на вредни вещества.
4. Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с
К= ……….. (Дебит коригиран = ………. Nm3/h).
5. Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с ………......…..%.
Извършили измерването:
Извършили изпитването:
1. ……………………………………
1. …………………………………………....…..
(име, фамилия, подпис)
(име, фамилия, подпис)
2. ……………………………………
2. ……....………………………………………..
(име, фамилия, подпис)
(име, фамилия, подпис)
Съгласувал измерването/изпитването: …………………...........…………………
(фамилия, подпис)
Ръководител на лабораторията: ..........……………………………………………………
(фамилия, подпис, печат)“
§ 28. Създава се приложение № 2А към чл. 25, ал. 4:

„Приложение № 2А
към чл. 25, ал. 4

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Докладът е изготвен въз основа на протокол от изпитване №………………/дата.
Обект: ………………………......………….
Подобект: ……………………....…………
Комин (газоход) ……………………….
Контролиран замърсител

Измерена
концентрация, mg/Nm3

НДЕ,
Оценка на съотmg/Nm3 ветствието с НДЕ
(пъти НДЕ)

Измерен
масов поток kg/h

Дата на изготвяне на доклада: ………............………………….
Изготвил доклада: …………………………………......................…..
(име и длъжност)
Утвърдил:
Директор на РИОСВ ............................................
(фамилия, подпис и печат)“
4978

Норма за
масов поток kg/h

Оценка на съответствието между нормата и измерения
поток

Министър: Н. Караджова
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 292
от 21 март 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 290
от 21 март 2011 г.

за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на
негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
(обн., ДВ, бр. 4 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 26
от 2010 г.)

за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера
при промяна на доставчика на фиксирана
телефонна услуга и/или при промяна на
адреса в рамките на един географски национален код за направление (обн., ДВ, бр. 96
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.; изм.,
бр. 94 от 2010 г.)
На основание чл. 134, ал. 3 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 36 се отменя.
§ 2. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков

На основание чл. 134, ал. 3 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 22 се отменя.
§ 2. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
5049

5047

РЕШЕНИЕ № 291
от 21 март 2011 г.

за изменение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на
национално значими номера при промяна на
доставчика на обществена мобилна телефонна
услуга (обн., ДВ, бр. 8 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 26 от 2009 г.; попр., бр. 34 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 26 от 2010 г.)
На основание чл. 134, ал. 3 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 15 се отменя.
§ 2. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 357
от 6 април 2011 г.
за изменение на Правила за условията и
реда за предоставяне на услугата „избор на
оператор“ (ДВ, бр. 98 от 2008 г.)
На основание чл. 135, ал. 3 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 6, ал. 1 се изменя, както следва:
„Чл. 6. (1) Предприятията по чл. 3 и 4
следва да осигурят на абонатите си възможност да използват услугите по чл. 5 заедно
или поотделно в зависимост от техническите
възможности на мрежите.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков

Председател: В. Божков
5048

5249

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-645
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗУТ, Решение № 611
от 4.11.2010 г. на Столичния общински съвет,
писмо на Столична община с изх. № РА-04-00-37
от 17.11.2010 г. (вх. № АУ14-25(1) от 20.01.2011 г.),
протокол от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Столична
община № ЕС-Г-92 от 13.10.2009 г., писмо изх.
№ 33-00-0235 от 13.07.2010 г. на Министерството на културата за съгласуване на окончателен
проект за план за регулация и застрояване на
„Център – м. Западно направление“ в частта
Ларгото до бул. Христо Ботев, София, с приложените към него специфични правила и нормативи за устройство и застрояване, протокол от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТ-01-02-03 от
8.02.2011 г. одобрявам Решение № УТ-01-02-03
от 8.02.2011 г. към протокол № УТ-01-02-03 от
8.02.2011 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за приемане на
Специфични правила и нормативи за устройство
и застрояване към Подробен устройствен план за
м. „Център – Западно направление-част“, район
„Възраждане“, Столична община.
Заповедта не подлежи на обжалване и е
задължителна за общинските органи съгласно
чл. 13, ал. 3 ЗУТ.
5052

Министър: Р. Плевнелиев

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 185
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 10 от
заседание, проведено на 10.03.2011 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване

на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 2109 от
17.09.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД,
София, и сертификат за стоков контрол № 10/0179
от 23.07.2010 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД,
Плевен, удостоверяващи, че предлаганите за
продажба аксесоари за коса – детски диадеми,
в различни цветове, изработени от пластмаса,
съставени от три ленти, обединяващи се в двата
края на диадемата, с прикрепени върху средната
лента различни малки фигурки и пръстенчета,
които са с отворени краища, предлагащи се за
продажба с етикет с надпис „Kids American Way“,
баркод 8590576630340, страна на произход Китай,
не съответстват на изискванията на БДС EN 71-1
по показатели: т. 8.12 „Острота на върхове“, т. 8.2
„Цилиндър за малки части“ и т. 8.4 „Изпитване на
опън“ – установено е наличие на остри върхове,
което може да доведе до нараняване на главата
при малки деца, и лесно отделящи се елементи – пластмасови цветя, пръстени и фигурки за
декорация, които при евентуално поглъщане могат
да предизвикат задавяне и задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на аксесоари за коса – детски диадеми, в различни
цветове, изработени от пластмаса, съставени
от три ленти, обединяващи се в двата края на
диадемата, с прикрепени върху средната лента
различни малки фигурки и пръстенчета, които са
с отворени краища, предлагащи се за продажба
с етикет с надпис „Kids American Way“, баркод
8590576630340, страна на произход Китай, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5076

Председател: Д. Лазаров
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ЗАПОВЕД № 186
от 14 март 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 10 от заседание,
проведено на 10.03.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потр ебителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 2295 от 10.01.2011 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, установяващ, че
стоката декоративна коледна украса – коледен
венец, не отговаря на изискванията на БДС EN
71-1:2005 + А9:2010 „Безопасност на играчките – Част 1: Механични и физични свойства“ и
по-конкретно: т. 8.4 – при прилагане на сила от 35
N се отделят червен плод и ябълка от стиропор,
а при сила от 11 N се отделя топче в златист
цвят; т. 8.2 – отделените елементи червен плод и
топче в златист цвят, влизат изцяло в цилиндъра
за малки части и представляват потенциална
опасност за здравето на децата, тъй като могат
да бъдат определени като стоки, имитиращи
храни, и да се очаква, че потребителите, особено
децата, могат да ги объркат с храна, в резултат
на което да поставят в устата си отделящите се
дребни части, които изцяло попадат в цилиндъра
за малки части, което да доведе до поглъщане и
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на декоративна коледна украса – коледен венец, изработен
от синтетични материали, имитиращи елхови
клонки, аранжиран с по 3 бр. малки ябълки и
червени и златисти топчета, изработени от стиропор, шишарки и други декоративни елементи,
с етикети на български език с информация за:
вид на стоката – декорация коледна украса (венец
23), произход Китай, вносител, телефон, баркод
360074, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от
пазара – и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защитят животът и здравето на гражданите. Разпореждането,
с което се допуска предварителното изпълнение,
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може да се обжалва чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали
административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5077

Председател: Д. Лазаров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1503
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3 и чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 5 от устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и слеприватизационен контрол във връзка с
протоколно решение № 761 от 13.04.2011 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол забранява
на „Монтажи“ – ЕАД, София, извършването на
разпоредителни сделки с дълготрайни активи на
дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителнични задължения,
освен с разрешение на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол.
5063

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 487
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 129, ал. 1, чл. 133, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 ЗУТ,
§ 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-52 от
1.06.2010 г., т. 10, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план за
регулация за УПИ ХХIII-270 – „За автосервиз“ и
улица по о.т. 22 – 22а, кв. 2, м. Квартали, между
м. Република и м. Толева махала по сините и
червените линии, цифри, текст и защриховки, с
корекциите в зелен цвят, съгласно приложения
проект.
2. Одобрява проект за план-извадка – план за
застрояване за УПИ ХХIII-270 – „За автосервиз“,
кв. 2, м. Квартали, между м. Република и м. Толева махала с корекциите в зелен 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.
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Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
5104

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 630
от 18 ноември 2010 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-737 от 2009 г.
„Алфа Грисин имоти“ – АД, собственик на поземлени имоти (ПИ) № 79033 и 79034 от КВС, к.л.
280, землище Враждебна, внася в ДАГ мотивирано
предложение за изработване на ПУП – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-79033,
79034 – „За складове и офиси“, и изменение на
улична регулация по о.т. 104 – 104а – 104б – 104в –
104г – 104д, кв. 14а, м. Голямата локва – търговски
парк София, което е разгледано с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-117 от 15.12.2009 г., т. 31. Допусната е
процедура от главния архитект на СО със Заповед
№ РД-09-50-270 от 23.02.2010 г., в която са указани
изискванията на отделите в ДАГ. Собственикът
на имотите внася за одобряване проект за ПРЗ,
УПИ I-79033, 79034 – „За складове и офиси“, и
изменение на улична регулация по о.т. 104 – 104
а – 104б – 104в – 104г – 104д, кв. 14а, м. Голямата
локва – търговски парк София. Същият е обявен
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и с писмо № 6602-27 (19)
от 2.09.2010 г., район „Кремиковци“, го връща в
ДАГ с информацията, че е постъпило един брой
възражение-предложение.
Проекът е съгласуван от Дирекция „Зелена система“ при Столична община на 10.05.2010 г. „Топлофикация София“ – ЕАД – 20.04.2010 г. „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД – 22.04.2010 г., и
„Софийска вода“ – АД – 04.2010 г. Разгледан е от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-82 от 28.09.2010 г., т. 5.
Взето е решение по постъпилото предложение.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена зона № 14 (Смф2)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на
предвижданията на ОУП на Столична община
от 2009 г. Проектното решение е целесъобразно
и в съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът,
компетентен да одобри проекта за подробен устройствен план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столична община,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2 във
връзка с чл. 1, ал. 1 ЗУТ, приложение към чл. 3,
ал. 2, т. 14 (Смф) ЗУЗО, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
УПИ I-79033, 79034 – „За складове и офиси“, и
изменение на улична регулация по о.т. 104 – 104а
– 104б – 104в – 104г – 104д, кв. 14а, м. Голямата
локва – търговски парк София, по червените,
сините, кафявите и зелените линии, цифри, текст
и защриховки съгласно приложения проект.

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

2. Одобрява преокт за план за застрояване на
УПИ I-79033, 79034 – „За складове и офиси“, кв.
14а, м. Голямата локва – търговски парк София,
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 „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, 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.
5004

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 180
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
с вх. № ГР-94-Н-29/2010 г. от Николай Тодоров
Иванов, собственик на ПИ № 42177 в землището
на с. Железница, за допускане на устройствена
процедура. Представеното задание и мотивирано
предложение са разгледани и приети от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-44 от 11.05.2010 г., т. 13. Заданието е одобрено със Заповед № РД-09-50-963 от
18.06.2010 г. на главния архитект на Столичната
община. Изменението на плана за регулация и
плана за застрояване е допуснато със Заповед
№ РД-09-50-1017 от 25.06.2010 г. на главния архитект на Столичната община. Проектът отговаря
на предвижданията на общия устройствен план
на Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана – създаване на задънена улица, представлява мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на плана за регулация и плана за застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица,
като с писмо № 6602-261/2 от 4.01.2011 г. на главния
архитект на район „Панчарево“ е удостоверено,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. След обявяването му проектът е
разгледан и приет от Общинския експертен съвет
по устройство на територията с протокол № ЕСГ-10 от 1.02.2011 г., т. 23.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, т. 21 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-10 от 1.02.2011 г., т. 23, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на с. Железница, кв. 35-А. Откриване
на задънена улица от о.т. 508а до о.т. 518в. Отреждане на УПИ VI-42177 по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и зачертавания съгласно
приложения проект.
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2. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ VI-42177, кв. 35-А, с. Железница, съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
5105

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 184
от 31 март 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-438 от 15.06.2009 г. от Копринка
Павлова Миланова, Васил Стефанов Спорчев,
Митко Борисов Стефанов, Йоанна Здравкова Недкова, Стоян Стефанов Петров, Виолета Петрова
Сярова, Николина Янкова Янкова и др. с искане
за одобряване на проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за кв.
121а и 130, м. Драгалевци – разширение – север,
район „Витоша“.
Изработването на проекта за план за регулация и застрояване е допуснато с мотивирано
предписание № ГР-94-00-438 от 5.11.2008 г. от
главния архитект на Столичната община. Приетият проект отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
С предложения проект за план за регулация и
застрояване се създават урегулирани поземлени
имоти за имотите в обхвата на нови квартали
121а и 130, като достъпът до тях е по новосъздадени улици.
Предложеният план за улична регулация
представлява мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за изменение на плана
за регулация и застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-02-2301/3 от 18.06.2010 г. на
район „Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения срок са постъпили 6 заявления-предложения.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на закона и е спазена процедурата по допускане
и обявяване. Представени са съгласувания с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Софийска
вода“ – АД, МОСВ – Басейнова дирекция. В изпълнение изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
представено е заснемане на дървесната растителност и експертно становище, съгласувано с
Дирекция „Зелена система“ при СО. Проектът
заедно с постъпилите заявления е разгледан
и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-112 от
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14.12.2010 г., т. 20. Корекциите по уважените заявления и служебни предложения са отразени в
проекта в зелен и кафяв цвят.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 17, ал. 1 ЗУТ, т. 7 от приложение
към чл. 3 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-112 от 14.12.2010 г., т. 20, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на новосъздадени УПИ: ІХ-1296, Х-1296, XII-1497, XIII-1497,
XIV-962, XV-336, XVI-1297, XVII-1354, XVIII-1353,
XIX-1814, ХХ-915, XXI-916, XXII-902, XXIII-943,
X XI V-943, X X V-943, X X V I-1415, X X V II-1633,
XXVIII-1520, XXIX-1940, ХХХ-1632, XXXI-1531,
XXXII-1531, XXXIII-1531, XXXIV-2237, XXXV1170, XXXVI-1171, XXXVII-1194, XXXVIII-2223,
XXXIX-1172, XL-1097, 1038 – за КОО, и XLI – за
пешеходна алея, от кв. 121а; УПИ: І-1633, II2028, ІІІ-1511, IV-2219, V-336, VI-2721, VII-1839,
VIII-2012, IX-1546, Х-1790, XI-1868, XII-1869, XIII1860, XVII-2317, XVIII-2317, XIX-2317, XX-1348,
X XI-1334, X XII-1306, X XIII-1269, X XI V-1325,
XXV-1518, XXVI-2096, XXVII-2733, XXVIII-co,
XXIX-2244, ХХХ-2244, XXXI-1679, XXXII-1679,
XXXIII-1332, XXXIV-1332, XXXV-1257, XXXVI-1865,
XXXVII-1866, XXXVIII-1862, XXXIX-1568, XL1447, XLI-1470, XLII-1217, XLIII-1867, XLIV-1861,
XLV-1863, XLVI-1332, XLVII-1332, XLVIII-1217,
XLIX-1546 и L-861 – За траф., магазин и КОО от
кв. 130; създаване на улици: от о.к. 962 до о.т. 982
и от о.к. 857 до о.к. 924 и задънени улици: от о.к.
951 до о.т. 954, от о.к. 880 до о.т. 961, от о.к. 956
до о.т. 957а, от о.к. 912 до о.т. 978, от о.к. 977 до
о.т. 976, от о.к. 918 до о.т. 919, от о.к. 921 до о.т.
981, от о.к. 982 до о.т. 983 и от о.к. 859 до о.т. 858,
м. Драгалевци – разширение-север по червените
и сините линии, цифри и букви с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
новосъздадени УПИ: IX-1296, Х-1296, XII-1497,
XIII-1497, XIV-962, XV-336, XVI-1297, XVII-1354,
XVIII-1353, XIX-1814, ХХ-915, XXI-916, XXII902, XXIII-1269, XXIV-943, XXV-943, XXVI-1415,
XXVII-1633, XXVIII-1520, XXIX-1940, ХХХ-1632,
XXXI-1531, XXXII-1531, XXXIII-1531, XXXIV-2237,
X X X V-1 17 0 , X X X V I -1 17 1 , X X X V I I -1 1 9 4 ,
XXXVIII-2223, XXXIX-1172, XL-1097, 1038 – за
КОО, XLI – за пешеходна алея, и XLII-2224 от кв.
121а; УПИ: І-1633, ІІ-2028, ІІІ-1511, IV-2219, V-336,
VI-2721, VII-1839, VIII-2012, IX-1546, Х-1790, XI-1868,
XII-1869, XIII-1860, XVII-2317, XVIII-2317, XIX2317, XX-1348, XXI-1334, XXII-1306, XXIII-1269,
XXIV-1325, XXV-1518, XXVI-2096, XXVII-2733,
XXVIII-co, XXIX-2244, ХХХ-2244, XXXI-1679,
XXXII-1679, ХХХIII-1332, XXXIV-1332, XXXV1257, XXXVI-1865, XXXVII-1866, XXXVIII-1862,
X X X I X-156 8 , X L -14 47, X L I-1470, X L I I-1217,
X LIII-1867, X LI V-1861, X LV-1863, X LV I-1332,
XLVII-1332, XLVIII-1217, XLIX-1546 и L-861 – за
траф., магазин и КОО от кв. 130, м. Драгалев
ци – разширение-север с корекциите в зелен и
кафяв цвят съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов

ВЕСТНИК
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магазин и офис сграда, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5091

Председател: Л. Манолов

5106

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 41.41
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна кабелна линия
20 kV за ел. захранване от ВЕЛ „Аксаково“ до
КТП 20/0,4 kV“ за имот № 037114 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – парцеларен план, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5089
РЕШЕНИЕ № 41.42
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 87518.9.191
по кадастралната карта на с. Яребична, община
Аксаково, област Варна, с цел отреждане на
имота за жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5090
РЕШЕНИЕ № 41.43
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 024112 по
КВС в землище с. Любен Каравелово, община
Аксаково, област Варна, с цел отреждане на
имота за изграждане на крайпътен обект – бензиностанция, автомивка, заведение за хранене,

РЕШЕНИЕ № 41.44
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 022080 по
КВС на землище с. Любен Каравелово, община
Аксаково, област Варна, с цел отреждане на
имота за изграждане на крайпътен обект – бензиностанция, автомивка, заведение за хранене,
магазин и офис сграда, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5092

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 41.45
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 022084 по
КВС в землище с. Любен Каравелово, община
Аксаково, област Варна, с цел отреждане на
имота за изграждане на складова база с офисна
и търговска площ и изложбена зала, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5093

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 41.46
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 127024 по
КВС на землище с. Долище, община Аксаково,
област Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ, с червени,
сини и черни линии и надписи.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5094

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 41.47
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на
базова станция № 4247 на „Globul“ в ПИ № 044020
с обща дължина 357 л.м по КВС на землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – парцеларен план, с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5095

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 41.48
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 046040 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на
магазин, офис и склад за пакетирани строителни
материали, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5096

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 41.49
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 045028 по КВС
на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на шоурум, магазини, офиси и склад за пакетирани и насипни храни за животни, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5097

Председател: Л. Манолов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-454
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ, чл. 27, ал. 1
от Закона за опазване на земеделските земи и
влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № А-758
от 12.07.2002 г. на кмета на общината, както и
Решение № КЗЗ-8 от 30.07.2010 г. на комисията
за земеделските земи и обявление по чл. 25, ал. 1
ЗОС, публикувано на 27.12.2010 г. във вестниците
„Марица“, „Телеграф“ и „Новинар“, на интернет
страницата на Общинска администрация – Асеновград, и поставено на информационните табла
в сградата на Общинска администрация – Асеновград, с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени
по друг начин, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с кадастрален
идентификатор 00702.16.29 по кадастралната карта
на Асеновград, целият с площ 6690 м 2 , трайно
предназначение – земеделска територия, начин
на трайно ползване – изоставена орна земя, при
граници: на север и на изток – поз. имот 16.5,
на югозапад – поз. имоти 16.33, 16.31, 16.30, 26.61,
и на северозапад – поз. имот 16.28, собственост
на наследниците на Георги Петков Кълвачев
(Решение № 00702 от 15.01.1999 г. на Поземлена
комисия – Асеновград).
2. Поземлен имот 00702.16.29 по кадастралната
карта на Асеновград се отчуждава за изграждане на обект – публична общинска собственост:
„Разширение на гробищен парк 2 – Асеновград“,
одобрен със Заповед № А-758/12.07.2002 г. на
кмета на общината.
3. Обезщетението за отчуждавания поземлен
имот 00702.16.29 по кадастралната карта на Асеновград е в размер 26 760 лв. съгласно изготвена
пазарна оценка от 15.12.2010 г. на „Пловдивинвест – 21“ – АД, потвърдена с писмо изх. № 218
от 4.04.2011 г.
Сумата да се внася по сметка на Община Асеновград в „Общинска банка“ – АД, офис – център
Асеновград, и да бъде преведена по сметка на
правоимащите н-ци на Георги Петков Кълвачев
с влизане в сила на заповедта, но не по-рано от
16.05.2011 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ст. Димитров – зам.-кмет на
общината.
5107

Кмет: Хр. Грудев

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
РЕШЕНИЕ № 21
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, реши:
Одобрява ПУП – ПП за довеждаща инфраструктура до ГПСОВ в ПИ 03366.128.1, местност
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Сред полето, по КК на гр. Белене. Проектът се
намира в сградата на общината – ет. 2, стая 12.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Белене до А дминист ративни я
съд – Плевен.
5005

Председател: Г. Трушков

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 426
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ № 018001, местност Стара гара – землището на с. Разделна, във
връзка със смяна предназначението на имота за
„Складова и търговска сграда за битова техника,
промишлени стоки, мебели и стоки за бита“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Админист
ративния съд – Варна.
5111

Председател: Ив. Сърмов

РЕШЕНИЕ № 427
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ № 018005, местност Стара гара – землището на с. Разделна, във
връзка със смяна предназначението на имота за
„Складова и търговска сграда за битова техника,
промишлени стоки, мебели и стоки за бита“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Админист
ративния съд – Варна.
5112

Председател: Ив. Сърмов

РЕШЕНИЕ № 428
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ № 018002, местност Стара гара – землището на с. Разделна, във
връзка със смяна предназначението на имота за
„Складова и търговска сграда за битова техника,
промишлени стоки, мебели и стоки за бита“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Админист
ративния съд – Варна.
5113

Председател: Ив. Сърмов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 429
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ № 018003, местност Стара гара – землището на с. Разделна, във
връзка със смяна предназначението на имота за
„Складова и търговска сграда за битова техника,
промишлени стоки, мебели и стоки за бита“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Ив. Сърмов
5114
РЕШЕНИЕ № 430
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ № 018004, местност Стара гара – землището на с. Разделна, във
връзка със смяна предназначението на имота за
„Складова и търговска сграда за битова техника,
промишлени стоки, мебели и стоки за бита“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Админист
ративния съд – Варна.
Председател: Ив. Сърмов
5115

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 103
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУ П) – план за застрояване на имот
№ 220091, намиращ се в стопански двор, землището на с. Новачене, община Ботевград, като
за него се установи ниско разположено свободно застрояване за осъществяване на безвредна
производствена и складова дейност. Проектът се
намира в сградата на общината, стая 23.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението законови процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до
Административния съд – София област.
Председател: М. Кирова
5117

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-20
от 8 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, решение № 14124 от 18.12.2008 г.
на Върховния административен съд на Републи-
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ка България, четвърто отделение, и протокол
от 30.03.2011 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-61 от
24.03.2011 г. на областния управител на област
Бургас, одобрявам плана на новообразуваните
имоти на с.о Черниците – училищното, землището на с. Маринка, община Бургас, в частта
на новообразувани имоти пл. № 37, пл. № 325 и
№ 326 съгласно проект за изменение на ПНИ,
състоящ се в следното:
Заличават се имоти № 325 и № 326 от ПНИ с
обща площ 311 кв. м, като 250 кв. м се придават
към имот № 37 и 61 кв. м се придават към имот
№ 38, при което се променя границата между
двата имота.
Новообразуван имот № 37 става с площ 609
кв. м, а имот № 38 – с площ 634 кв. м.
В регистъра към плана на новообразуваните
имоти (ПНИ) се заличават н-ци на Стоян Желев
Златев, вписани за собственици на имот № 325,
и н-ци на Ради Христов Ванков, вписани за собственици на имот № 326.
Жалби против одобреното изменение могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител пред Административния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.
5006

Областен управител: К. Гребенаров

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1264
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява:
– частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ I – за автогара, базар, административен комплекс от кв. 16 „Малък триъгълник“ по
плана на Велико Търново, както следва: промяна
уличната регулация на улица с о.к. 93-д – 93;
създаване нова улица с о.к. 2795-а – 2795-б –
2795-в – 2795-г – 2795-д – 2795-е; създаване на два
нови квартала № 16-а и № 16-б; в новосъздадения
кв. 16-а се обособяват три нови урегулирани поземлени имота с отреждане – УПИ I – за автогара,
базар, административен комплекс, УПИ ХХХI3873 – за производствено-складова и общественообслужваща дейност, и УПИ ХХХII-7309 – за
производствено-складова и общественообслужваща дейност;
– частичен ПУП – план за застрояване за УПИ
I – за автогара, базар, административен комплекс,
УПИ ХХХI-3873 – за производствено-складова и общественообслужваща дейност, и УПИ
ХХХII-7309 – за производствено-складова и общественообслужваща дейност от новосъздадения
кв. 16-а „Малък триъгълник“ по плана на Велико
Търново, както следва: за новообразуваните УПИ
I – за автогара, базар, административен комплекс,
и УПИ ХХХII-7309 – за производствено-складова
и общественообслужваща дейност – се запазват
съществуващите общественообслужващи и произ-
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водствени и складови сгради; за новообразувания
УПИ ХХХI-3873 – за производствено-складова и
общественообслужваща дейност – се предвижда
свободно застрояване на сгради за производствено-складова и общественообслужваща дейност, и
трафопост, максимална височина на сградите – до
25 м; линии на застрояване – ограничителни;
– план-схеми за водоснабдяване, канализация
и електрозахранване към ПУП.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
5078

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1265
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за външно
ел. захранване на приемо-предавателна станция
на „БТК“ – АД, VТ 5296 в ПИ № 188008, местност
Дренев чукар, землище на с. Райковци, община
Велико Търново, по следното трасе: от точка Т2
(землищна граница на с. Пчелиново, община Гурково) навлиза в територията на община Велико
Търново и тръгва по ПИ № 911 – полски път,
между Т5 и Т6 пресича републикански път ІІ-55
„Дебелец – Гурково“ при км 34+890, продължава
на североизток отново по ПИ 911 – полски път, от
Т16 тръгва по ПИ № 930 – полски път, и достига
до базовата станция в ПИ № 188008.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
5064

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 994
от 28 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна
на предназначението на земеделска земя на имот
№ 055033, местността „Равнището“ в землището
на с. Шияково, област Плевен, и обособяване на
площадка за изграждане на нова електрическа
подстанция – средно 110 kV, състояща се от ОРУ
(открита разпределителна уредба – 110 kV), ЗРУ
(закрита разпределителна уредба – средно), сграда
за складово-ремонтни дейности и посетители,
обслужваща Ветрови парк „Милковица“.
5012

Председател: Ем. Петрушева
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 117
от 12 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
а л. 8 П ПЗСПЗЗ във вр ъ зк а с п ро т окол о т
24.07.2008 г., протокол от 5.04.2011 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от 7.04.2011 г.
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Слокощица,
община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
5069

Областен управител: Л. Анчев

ЗАПОВЕД № 118
от 12 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 309
от 14.10.2009 г. на Административния съд – Кюстендил, по адм.д. № 315/2009 във връзка с протокол от 5.04.2011 г. на комисията по чл. 28б, ал. 6
ППЗСПЗЗ и доклад от 12.04.2011 г. одобрявам
плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за местност Караджа бунар, землище
на гр. Кюстендил, в частта относно имот № 86.011,
както следва:
Да се промени границата между имоти № 86.011
и 86.012, като новообразуван имот № 86.011 с площ
1,000 дка в регистъра към ПНИ се запише на наследниците на Георги Димев Кисьов съгласно Решение № 1-13 от 7.09.1994 г. на ОСЗГ – Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
5070

Областен управител: Л. Анчев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти и регистър към него за отделни имоти от
местността Парта в землищата на гр. Монтана
и с. Долна Вереница, община Монтана, област
Монтана, изработен в изпълнение на цитирани
по-долу влезли в сила съдебни решения, с които
за отделните имоти е била отменена Заповед № 30
от 7.02.2006 г. на областния управител на област
Монтана за одобряване на плана на новообразуваните имоти на местността Парта.
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Планът на новообразуваните имоти е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол
от 1.12.2010 г. за отделни имоти в изпълнение на
следните съдебни решения:
1. Решение о т 5.07.20 07 г. на Ок ръж ни я
съд – Монтана, по адм. д. № 209/2007:
имот № 21.448 с площ 600 кв. м на Венелин
Тодоров Петров;
имот № 21.449 с площ 626 кв. м на наследници
Симеон Петков Върбанов.
2. Решение о т 4.10.20 07 г. на Ок ръж ни я
съд – Монтана, по адм. д. № 377/2007:
имот № 18.424 с площ 774 кв. м на Борис
Христов Тонов;
имот № 18.425 с площ 598 кв. м на Елена
Асенова Андреева;
имот № 18.426 с площ 1191 кв. м на Лило
Тончев Ангелов.
3. Решение от 12.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм. д. № 133/2007:
имот № 21.445 с площ 3510 кв. м на Райна
Павлова Узунова;
имот № 21.446 с площ 600 кв. м на Иван Симеонов Йорданов;
имот № 21.447 с площ 600 кв. м на наследници
Евгени Христов Иванов.
4. Решение от 4.02.20 08 г. на Ок ръж ни я
съд – Монтана, по адм. д. № 18/2007:
имот № 18.430 с площ 450 кв. м на Николай
Богданов Рангелов;
имот № 18.429 с площ 2092 кв. м на Цеко
Еленков Мечкарски;
имот № 18.427 с площ 2508 кв. м на Гаврил
Душков Ганчев;
имот № 18.428 с площ 692 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
5. Решение от 14.06.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм. д. № 152/2007:
имот № 670.511 с площ 600 кв. м на Данчо
Иванов Цветков;
имот № 670.510 с площ 10 366 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
6. Решение от 10.07.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм. д. № 233/2007:
имот № 18.219 с площ 326 кв. м на наследници
Младен Александров Младенов;
имот № 18.222 с площ 614 кв. м на наследници
Младен Александров Младенов;
имот № 18.260 с площ 358 кв. м на наследници
Младен Александров Младенов;
имот № 18.261 с площ 283 кв. м на наследници
Младен Александров Младенов.
7. Решение от 25.09.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм. д. № 176/2007:
имот № 670.171 с площ 610 кв. м на наследници
Петра Таскова Първанова;
имот № 670.172 с площ 479 кв. м на наследници
Петра Таскова Първанова;
имот № 670.173 с площ 393 кв. м на наследници
Петра Таскова Първанова.
8. Решение от 22.11.2007 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм. д. № 217/2007:
имот № 17.559 с площ 6500 кв. м на наследници
Георги Първанов Якимов;
имот № 17.560 с площ 2081 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
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9. Решение от 27.11.2007 г. на Окръж ни я
съд – Монтана, по адм. д. № 59/2007:
имот № 17.562 с площ 404 кв. м на наследници
Косто Георгиев Гьонин;
имот № 17.561 с площ 391 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
10. Решение от 9.04.2008 г. на Окръжния
съд – Монтана, по адм. д. № 92/2007:
имот № 18.246 с площ 1000 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.253 с площ 622 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.262 с площ 758 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.267 с площ 1000 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.273 с площ 603 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.278 с площ 1000 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.432 с площ 483 кв. м на наследници
Коста Младенов Кацарски;
имот № 18.255 с площ 489 кв. м на Петър
Кръстев Дамянов;
имот № 18.257 с площ 600 кв. м на Трифона
Иванова Вутова;
имот № 18.431 с площ 557 кв. м – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Монтана пред Административния съд – Монтана,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.
5118

Областен управител: Ив. Петров

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 614
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 2, протокол
на ОЕСУ Т № 3 от 29.03.2011 г. Общинският
съвет – гр. Монтана, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване за
промяна предназначението на имот № 043135 по
картата на възстановената собственост (КВС), зем
лище с. Смоляновци, община Монтана, съгласно
чертежа. ПУП – ПЗ се одобрява по червените и
черни линии, цифри и надписи и е неразделна
част от решението. Решението да се съобщи на
всички заинтересувани лица. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ чрез
общината до Административния съд – Монтана,
в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.
5121
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а л. 1 ЗУ Т Общ инск и я т съвет – г р. Перник,
разрешава изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
на част от кв. 10 по плана на гр. Перник, кв.
Църква, като:
1. С план за регулация се променя северната
граница на УПИ I „За жилищно строителство,
магазин за хранителни сток и, к луб, детск и
спортни площадки“, кв. 10, като част от него
преминава към УПИ ХХIV „За озеленена защитна зона“, кв. 5.
2. Образува се нов кв. 170 от част от терена
на УПИ I „За жилищно строителство, магазин
за хранителни стоки, клуб, детски спортни площадки“, кв. 10.
3. Поземлен имот № 1232 се урегулира в
частта, която попада в УПИ I, кв. 10, при което
се образуват пет УПИ I „За жилищно строителство, обслужващи дейности, детски и спротни
площадки“, УПИ II „За озеленена защитна зона“,
УПИ III „За жилищно строителство“, УПИ IV1232 „За жилищно строителство“, УПИ V „За
жилищно строителство“. Прокарват се улици
с о.т. 2001 – 2002 и с о.т. 2007 – 2006 – 2005 –
2004 – 2002 – 2003.
4. С план за застрояване се потвърждава
съществуващото застрояване с УПИ I, кв. 10, и
УПИ I, кв. 170, и се определя устройствена зона
(Жм) с показатели за нискоетажно жилищно
застрояване в новообразуваните УПИ III, IV и
V и начин на застрояване – свободно.
5011

Председател: Д. Митрев

РЕШЕНИЕ № 727
от 18 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване на кв. 43 и кв. 43а по плана на
гр. Перник, кв. Църква, като:
1. С плана за регулация се закрива улица с о.т.
75, кв. 43а се слива с кв. 43. Обособяват се четири
нови УПИ – УПИ І – „За търговия“, УПИ ІІ – „За
ветеринарна лечебница“, УПИ ІІІ – „За гаражи“
и УПИ ІV – „За парк и спортен комплекс“.
2. С плана за застрояване се определя устройствена зона с показатели за Жм (ниско етажно
застрояване) и начин на застрояване (свободно)
в новообразуваните УПИ І – „За търговия“, УПИ
ІІ – „За ветеринарна лечебница“ и УПИ ІV – „За
парк и спортен комплекс“ в кв. 43.
5071

Председател: Д. Митрев

Председател: Св. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 725
от 18 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 62а, ал. 2, ал. 3, т. 2 след проведено обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 и чл. 129,

ЗАПОВЕД № ЗД-00-38
от 4 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила решение № 9 от
26.02.2010 г. на Пловдивския окръжен съд по
адм.д. № 1520 по описа на съда за 2004 г., с което
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е отменена частично Заповед № 601 от 29.10.2004 г.
на областния управител на област Пловдив
за одобряване на плана на новообразуваните
имоти за местността Яса тепе в землището на
гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив,
одобрявам нов план на новообразуваните имоти
в М 1 : 1000 и регистър към него за местността
Яса тепе в землището на гр. Карлово, община
Карлово, област Пловдив, за новообразувани
имоти № 36498.701.1509 с площ 400 кв.м, записан
на Гърди Тодоров Урумов, съгласно нотариален
акт № 141 от 28.08.1998 г. и Решение № 1445 от
10.07.2007 г., постановено по гр.д. № 793/2007 по
описа на ПОС, № 36498.701.1515 с площ 1559,89
кв.м, записан на наследници на Никола Иванов
Сливов съгласно Решение № 01111 от 30.05.1994 г.
на ПК – Карлово, и № 36498.701.9506 – в частта
на задънен път по чл. 28, ал. 5 ППЗСПЗЗ за
осигуряване на достъп до имот № 36498.701.1509.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
5007

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 931
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община Раднево“; подобект:
„Електропроводна линия за захранване на Автоматична газорегулаторна станция (АГРС) – Раднево,
инвентарен № TGP 14Е.2“ за поземлени имоти
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора.
5065

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1577
от 21 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2 от
2011 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: „ПУП – за
създаване на устройствена основа за изграждане
на склад за земеделска техника и инвентар в ПИ
№ 091005 в землището на с. Бабук.“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
5008

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1590
от 21 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 16 от
2011 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: „ПУП – за
създаване на устройствена основа за изграждане на търговски обекти в ПИ № 00895.118.17 в
землището на с. Айдемир, община Силистра“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
5009
РЕШЕНИЕ № 1591
от 21 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 18 от
2011 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: „ПУП – план
за застрояване за ПИ № 053033 в землището на
с. Смилец, община Силистра“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
5010

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 349
от 18 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА Общинският съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява П У П (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) към ПУП (подробен
устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на
поземлен имот № 024014 в местността Оземленото
на землището на с. Пясъчево, община Симеоновград, за „Външно присъединяване на ФВЦ
електроразпределителна мрежа 20 kV“.
2. Възлага на кмета на Община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
3. На основание чл. 60 АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Председател: Д. Симеонов
5124

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1083
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Допълва списъка по чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК на
общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК, приет с Решение № 725
от 16.05.2002 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора (ДВ, бр. 59 от 2002 г.), доп. с Решение № 118
от 29.04.2004 г. (ДВ, бр. 46 от 2004 г.), Решение
№ 252 от 25.11.2004 г. (ДВ, бр. 1 от 2005 г.), Решение № 836 от 25.01.2007 г. (ДВ, бр. 14 от 2007 г.),
Решение № 83 от 28.02.2008 г. (ДВ, бр. 34 от
2008 г.), Решение № 386 от 5.03.2009 г. (ДВ, бр. 23
от 2009 г.), Решение № 698 от 22.12.2009 г. (ДВ,
бр. 5 от 2010 г.) и Решение № 887 от 29.07.2010 г.
(ДВ, бр. 65 от 2010 г.), със следните общински
нежилищни имоти, които имат актове за частна
общинска собственост:
1. Общински нежилищен имот в с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора, кв.
19, УПИ ХХVІІ-95 (бивше старо училище) – АОС
№ 05109 от 12.10.2006 г.
2. Общински нежилищен имот в с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора, кв.
19, УПИ ХХХІ-95 (бивша кухня) – АОС № 05107
от 12.10.2006 г.
3. Общински нежилищен имот – магазин и
пивница, с. Самуилово, УПИ ХVІІ, кв. 29, пл.
№ 195 – АОС № 01537 от 9.04.2001 г.

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
17.05.2011 г. (08.06.2011 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга – 10 ч. на 19.05.2011 г.
(10.06.2011 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 19.05.2011 г. (10.06.2011 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 19.05.2011 г., ще
се проведе на 10.06.2011 г. от 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация – Стара Загора, и є възлага да извърши всички последващи действия по процедурата
за приватизация съгласно законодателството и
Правилника за дейността на общинската агенция
за приватизация и методиката за подготовка на
приватизационни сделки, провеждане на публични
търгове и конкурси и сключване на договори за
приватизация.
12. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1085
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, включително проведения
маркетинг с цел привличане на инвеститорски
интерес към обекта за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели с идентификатор 68970.502.419,
с. Старозагорски бани, община Стара Загора
(УПИ ХХVІI 95, кв. 19), с площ 2290 кв. м, с
трайно предназначение: урбанизирана; начин на
трайно ползване: за друг вид обществен обект,
комплекс, заедно с построената в имота сграда
с идентификатор 68970.502.419.1, със застроена
площ 207 кв.м, брой етажи – 1, и мазе – 101 кв.м,
конструкция масивна, с предназначение: друг вид
обществена сградa.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 177 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване – 5000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
50 0 0 0 лв., п реведени по IBA N смет ка: BG
45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, в срок до 13.05.2011 г. (27.05.2011 г.).
7. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.

5066

РЕШЕНИЕ № 1084
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, с площ 24 258 кв. м,
заедно с построената в него масивна сграда на
два етажа: първи етаж – 77,52 кв. м, състоящ се
от три помещения със санитарен възел, втори
етаж – 115,98 кв. м, състоящ се от едно помещение и външно стълбище – 15,18 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 69 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
15 0 0 0 лв., п реведени по IBA N смет ка: BG
45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, в срок до 18.05.2011 г. (09.06.2011 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени 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 за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
до 17.05.2011 г. (08.06.2011 г.).

5067

Председател: Т. Руканов
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8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
до 13.05.2011 г. (27.05.2011 г.) – 17 ч.
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
13.05.2011 г. (27.05.2011 г.).
10. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга – 10 ч. на 18.05.2011 г.
(31.05.2011 г.) в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
11. Ден и час на търга – 18.05.2011 г. (31.05.2011 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 18.05.2011 г.,
ще се проведе на 31.05.2011 г. от 10 ч. при същите
условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация – Стара Загора, и є възлага да извърши всички последващи действия по процедурата
за приватизация съгласно законодателството и
Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, и методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси и
сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
5068

Председател: Т. Руканов
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател: Н. Даскалов
5109
РЕШЕНИЕ № 26
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, специализирана план-схема към
ПУП за елементи на техническата инфраструктура и транспортно-комуникационен план за
поземлени имоти № 001073 и 001065 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Буховци, община Търговище, с който имотът
се отрежда „За фотоволтаична централа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател: Н. Даскалов
5110

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА С. ХАЙРЕДИН,
ОБЛАСТ ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 24
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява специализирана план-схема към
действащия ПУП за подземна кабелна канална
система за коаксиални кабели на „Евроком кабел
Мениджмънт България“ – ЕООД, София, в рамките на строителните граници на гр. Търговище
съгласно графичната част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

РЕШЕНИЕ № 424
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 13б,
ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Хайредин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на „Пречиствателна
станция за отпадни води – ПСОВ“ в общински
имот – земеделска земя, № 287011 по КВС на
с. Хайредин, община Хайредин, област Враца.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Враца.
Председател: В. Александров
5122

5108

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 25
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 36.14 по плана на новообразуваните имоти за землището на
с. Стража, община Търговище, с който имотът
се отрежда „За жилищно застрояване“ и за него
се предвижда нискоетажно свободно застрояване.

2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е
издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Заповед № 19 от 31.03.2011 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-5 от 23.04.2007 г.
за обект: АМ „Люлин“. Софийски околовръстен
път – Пътен възел „Даскалово“ от км 0+000 до
км 19+135,21. Преработен технически проект за
бронирани откоси на насипи в участъка от км
9+030 до км 10+040. Заповедта може бъде обжалвана в 14-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
5050
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4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-20 от 31.03.2011 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-57 от 5.11.2008 г. за
обект: ЛОТ 3, Североизточен регион, Път ІІ-51
„Дралфа – Чудомир“ от км 70+700 до км 75+000;
подобект: Проект за възстановяване на компрометиран насип в участъка от км 74+347 до км 74+533
и мост на км 74+400. Заповедта може да бъде
обжалвана в 14-дневен срок след обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
5051
5. – Фондът за гарантиране на влоговете в
банките на основание чл. 12, ал. 1, т. 5 от Закона
за гарантиране на влоговете в банките обнародва:
Отчет за финансовото състояние
към 31 декември 2010 г.
Хил. лв.
31.12.2010 г.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Ценни книжа на разположение за продажба
Имоти и оборудване
Нематериални и други
активи
Общо активи
Пасиви
Задължения по гаранции
на депозити
Задължения по финансов
лизинг
Други текущи задължения
Общо пасиви
Нетни активи на фонда

31.12.2009 г.
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5. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за приемане на редовни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2010/2011 г.
(попълване на бройки) на основание Решение
на МС № 295 от 12.05.2010 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
България и чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО:
Шифър

Научна специалност

Бройки
редовно

02.03.01

Теория на кораба

1

02.03.03

Проектиране и конструиране
на кораба

1

02.03.04

Технология и организация
на корабостроенето и кораборемонта

1

02.03.05

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

02.06.01

Теоретична топлотехника

1

02.06.13

Промишлена топлотехника

1

02.01.02

Материалознание и технология на машиностроителните
материали

1

02.01.03

Машинознание и машинни
елементи

1

02.01.42

Двигатели с вътрешно горене

1

02.19.06

Ергономи я и п ромиш лен
дизайн

1

372 175

232 874

727 957
862

650 519
926

30
1 101 024

19
884 338

02.04.01

Теоретична електротехника

1

-

434

02.04.04

Електрически машини

1

5
105
544
883 794

02.04.05

Електрически апарати

1

02.04.13

Електротехнологии

1

02.06.06

Електрически мрежи и системи

1

02.07.01

Теоретични основи на комуникационната техника

1

02.07.03

Радиолокаци я и радионавигация

1

02.07.06

Електродинамика и антеннофидерни устройства

1

02.07.20

Комуникационни мрежи и
системи

1

02.21.01

Теория на автоматичното
управление

1

02.21.03

Системно програмиране

1

02.22.05

Системи и уст ройст ва за
опазване на околната среда
(по отрасли)

1

02.19.08

Динамика, якост и надеждност на машините и системите

1

05.02.21

Организация и управление на
производството (индустрия)

1

84
84
1 100 940

Отчет за дейността за годината,
завършваща на 31 декември 2010 г.
Хил. лв.
2010 г.
Премийни вноски
179 797
Доходи от инвестиции
29 211
Други доходи/(загуби), нетно
2 265
Разходи по гаранции на депозити
в банки
Общи административни разходи (1 485)
Резултат за годината
209 788
Други компоненти на нетните
активи
Нетна промяна в справедливата
стойност на финансови активи
на разположение за продажба
7 358
Общо всеобхватен резултат за
годината
217 146

2009 г.
169 484
28 651*
(654)
(21)
(1 533)
195 927

11 340*
207 267

* Рекласификация

Председател на
Управителния съвет:
Р. Николов
5025
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счетоводител:
Св. Суванджиева

В срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление (типов образец, попълва
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се при подаването); 2. автобиография; 3. диплом
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението (оригинал
и копие); 4. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Справки и приемане на
необходимите документи: ТУ – Варна, стая 318
НУК; Г. Велева, тел. 052-383-427.
5053
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по 05.03.01 стара история за нуждите на Центъра
по тракология със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София, ул. Московска 45, тел. 02/980-62-97.
5054
87. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за: професор по 03.01.42
урология към Клиниката по урология и доцент
по 03.01.38 анестезиология и интензивно лечение
към Клиниката по анестезиология и интензивно
лечение с операционен блок, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154400.
5103
308. – Регионалният исторически музей – Вар
на, обявява конкурс за професор по 05.03.12
археология (средновековна археология), професионално направление 2.2. история и археология за
нуждите на Научната група (отдел „Археология“)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи: деловодството
на РИМ – Варна, Варна 9000, бул. Мария-Луиза
41, тел. 611-012.
5061
8. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за
захранване на ПИ № 021091 по КВС на з-ще с. Л.
Каравелово, община Аксаково, област Варна.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на з-ще с. Л. Каравелово, както
следва: № 0.17 – път на Република България,
№ 021082 – земеделска земя на н-ци на Дико
Стойчев Михов, № 021091 – земеделска земя на
„Булфейст“ – ЕООД, № 055027 – полски път на
Община Аксаково, № 055055 – полски път на
Община Аксаково, № 999001 – ферма на „Агропласмент 92 – В“ – АД, № 999004 – ферма на
„Агропласмент 92 – В“ – АД, и № 999010 – ферма на „Агропласмент 92 – В“ – АД. Планът се
намира в сградата на Общинска администрация
Аксаково и всички заинтересовани лица могат
да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Аксаково.
5098
15. – 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 ел. кабел
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0,4 kV и външен водопровод за захранване на УПИ
І-21, масив 73, местност Келева нива в землището
на гр. Бургас – идентификатор 07079.2.1917, който
е изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. 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“.
5323
43. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на линеен обект – трасе за водопровод
за питейни нужди, захранващ ПИ № 00583.147.5,
м. Караник, землище на с. Арбанаси, община
Велико Търново, който се намира в общинската
администрация, стая 516. 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.
5079
33. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – ПРЗ за строеж: „Оранжериен комплекс“
в ПИ № 005073, м. Орехово поле, землище с. Долна Градешница, община Кресна, с конкретно
предназначение на имота предимно производствена зона – ПП, и с основно предназначение за
„Оранжериен комплекс“ с възложител Димитър
Иванов Ребреев. ПИ № 005073 с площ 9 дка е
собственост на Димитър Иванов Ребреев съгласно нотариален акт № 126, т. ІІ, рег. № 2355,
дело № 304/2010. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5080
34. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за геозащита, включващ
„Аварийно възстановяване на подпорни стени и
изграждане на нови, брегоукрепване чрез заскаляване и габиони по двата бряга на р. Струма
през гр. Кресна“ в следния обхват: от моста на
р. Струма за с. Горна Брезница, община Кресна,
по течението между двата бряга на реката и кв. 3,
4, 9, 10, 22, 23, 49, 58, 59, 60 и 70 по ПР на гр. Крес
на до м. Завоя, землище гр. Кресна, община
Кресна (срещу гробищния парк на гр. Кресна),
с възложител Община Кресна. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5081
6. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
„Изменение на ПУП – ПР на група квартали – кв.
2, кв. 3, кв. 4, кв. 8 и кв. 20, по плана на с. Опъл
ченско, община Кърджали“, който се намира в
дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали, стая
214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания
по представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
5072
14. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“,
подобект: „Ел. захранване на ПИ 040023“ през
ПИ 040021 в землището на с. Сърнево, община
Раднево, област Стара Загора. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до община Раднево.
5073
30. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – изменение на план за
регулация и застрояване в обхвата на квартали
от ЗРП гр. Самоков: 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344 и 345. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
5123
55. – Община Хисаря, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвена „Специализирана план-схема
за газификация на гр. Хисаря“ – идеен проект
за бъдещата газификация на града, изработена
от „Черноморска технологична компания“ – АД.
Схемата е на разположение в сградата на общината. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Хисаря.
5082

СЪДИЛИЩА
4. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през юни 2011 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1159/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Георги Борисов Митов, Благоевград,
ул. Трети март 46, вх. А, ет. 3, срещу Санде Борисов Митов, Благоевград, ул. Трети март 46, вх. А,
ет. 1; Латинка Димитрова Митова, Благоевград,
ул. Трети март 46, вх. А, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1318/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
968/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ариф Мустафов Лавчиев, с. Слащен,
област Благоевград; Абиде Мустафова Лавчиева,
с. Слащен, област Благоевград; Адиле Ибраимова
Лавчиева, с. Слащен, област Благоевград; Нора
Максимова Манова, с. Слащен, област Благоев-
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град; Наджибе Мустафа Чукой, с. Слащен, област
Благоевград; Сание Ферадова Мусова, с. Слащен,
област Благоевград; Методи Ферадов Лавчиев,
с. Слащен, област Благоевград; Садидин Ферадов Лавчиев, с. Слащен, област Благоевград;
Йлдъз Махмудова Бошнакова, с. Крън, област
Стара Загора; Станимир Максимов Лавчиев,
с. Слащен, област Благоевград; Авизе Арифова
Лавчиева, с. Крън, област Стара Загора; Гюлтен
Мустафов Лавчиев, с. Крън, област Стара Загора,
срещу Ахмед Рушанов Баталов, с. Слащен, област
Благоевград; Фериза (Фериз) Фейзиева Баталова,
с. Слащен, област Благоевград.
Второ гражданско отделение, 1344/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
257/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Борис Георгиев Георгиев, Велинград,
ул. Осми март 38; Невена Видолова Георгиева,
Велинград, ул. Осми март 38, срещу Величко
Николов Семерджиев чрез адвокат Даниела
Калпазанова, Велинград, бул. Съединение 220.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 399/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Даниела Викторова Шангалова, Казанлък,
ул. П. Хилендарски 33, офис 3; Иванка Христова
Шангалова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис
3; Николай Викторов Шангалов, Казанлък, ул. П.
Хилендарски 33, офис 3, срещу Весела Райчева
Арнаудова лично и като законен представител
на Ренета Иванова Арнаудова, Габрово, ул. Любен Каравелов 33, ет. 10, ап. 17; Иван Петров
Арнаудов, действащ със съгласието на майка си
Весела Арнаудова, Габрово, ул. Любен Каравелов
33, ет. 10, ап. 17.
Трето гражданско отделение, 1321/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Паскал Кръстев Митонов, Ивайловград,
област Хасково, срещу Калинка Атанасова Митонова чрез адвокат Агнеса Бебелекова, Пловдив,
Райко Даскалов 68, ет. 3, офис 10.
Трето гражданско отделение, 1484/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
576/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
пода дена от минист ъра на финанси те като
представител на държавата чрез процесуален
представител Бедо Зобуян, Пловдив, ул. Скопие
106, ТД на НАП, срещу Стоян Василев Загорски
чрез адвокат Георги Илчев, Пловдив, бул. Шести
септември 107, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3248/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадин Николов Иванов чрез
адвокат Стоян Георгиев Стойчев, Пловдив, ул.
Скайлер 12, ет. 3; Иван Стоянов Рангелов, Хисаря,
ул. Васил Левски 16; Ангел Стоянов Рангелов,
София, ул. Константин Иречек 22, вх. В, срещу
Национална компания „Български държавни
железници“ – ЕАД, чрез адвокат Мая Белчева,
Пловдив, бул. Македония 2, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 155/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2823/2008 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Регионален инспекторат по образованието на МОН, София, ул. Антим І № 17,
срещу Любов Стефанова Мишева, София, ж.к.
Банишора, ул. Охрид 27, вх. А, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 179/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2336/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Христо Любенов Колев, Варна, ул. Грамада
9, срещу Варвара Григорова Колесниченко, Варна,
ул. Поп Харитон 121; Тинка Атанасова Петкова,
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 402, вх. 12,
ет. 5, ап. 241; Ангел Тодоров Атанасов, Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 306, вх. 3, ет. 2, ап. 31;
Ангел Тодоров Атанасов, Варна, ул. Кап. Райчо 116, ет. 1, ап. 1; Даря Тодорова Атанасова,
с. Калиманци; Валентина Тодорова Атанасова,
Белослав, ж.к. Белопал, бл. 6, вх. А, ет. 1, ап. 3;
Десислава Милкова Димитрова, Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 405, вх. 12, ет. 4, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 531/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1041/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Български пощи“ – ЕАД, Териториално поделение, Благоевград, пл. Христо Ботев 2,
срещу Мариана Иванова Николова, гр. Сандански,
ул. Мара Бунева 18.
Четвърто гражданско отделение, 1152/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Николай Георгиев
Карипов чрез адвокат Димитър Пенев, Пловдив,
бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 101; Областна
дирекция на МВР – Кърджали, бул. България 39.
Четвърто гражданско отделение, 1279/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
539/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стефка Неделчева Йорданова, с. Ветрино,
област Варна, ул. Стефан Караджа 13, срещу
Община Ветрино, с. Ветрино, област Варна.
Четвърто гражданско отделение, 1858/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
267/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Професионална гимназия по текстил
и моден дизайн, Варна, бул. Осми приморски
полк 115, срещу Християн Стефанов Василиев,
София, ул. Любен Каравелов 55; Димо Калоянов
Калоянов, София, бул. Патриарх Евтимий 5;
Стефана Найденова Сърчаджиева, София, бул.
А лекандър Пушкин 83; А лександра Матеева
Калоянова, София, бул. Александър Пушкин 83;
Антон Стефанов Василев, София, бул. Александър Пушкин 83.
НА 2.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 794/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
452/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Пламен Митов Петров, София, ул. Гео
Милев 20, вх. В, ап. 32, срещу Асен Илиев Арсов,
Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 33, вх. А, ап. 4; Илка
Гераскова Станковска, Монтана, ж.к. Пъстрина,
бл. 6, вх. Б, ап. 25; Йорданка Петрова Арсова,
Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 33, вх. А, ап. 4.
Второ гражданско отделение, 1040/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Валентин Ангелов Василев, Варна, ж.к.
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Владислав Варненчик 404, вх. 11, ет. 7, ап. 149;
Георги Ангелов Василев, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик 404, вх. 11, ет. 7; Деспина Ангелова
Гайкова, Варна, ул. Коста Тюлев 12; Екатерина
Вълчева Стаматова, Варна, ул. Дубровник, бл. 7,
вх. В, ап. 58; Катина Панайотова Василева, Варна,
ул. Капитан Райчо 40, срещу Недка Йорданова
Стоянова, Горна Оряховица, ул. Наум Охридски 26;
Юлка Стоянова Стъклева чрез адвокат Николай
Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 1051/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
404/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Зайде Ешреф Хашъм чрез адвокат Стоян
Йорданов Стоянов, Шумен, ул. Съединение 68,
ап. 4, адвокатска кантора Стоянов и Кузманов;
Исмигюл Мехмедова Ахмедова чрез адвокат Стоян
Йорданов Стоянов, Шумен, ул. Съединение 68,
ап. 4, адвокатска кантора Стоянов и Кузманов,
срещу Шабан Мустафа Осман чрез адвокат Георги
Каменов, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител
22, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1150/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
387/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Велков Вълнаров, гр. Стамболийск и, ул. Трак и я 20, срещу държавата,
представлявана от министъра на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 375/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2894/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Уникредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу Светлана Митрева
Радева чрез адвокат Виолета Димитрова, София,
ул. Цар Асен 4.
Трето гражданско отделение, 900/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1315/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Костадин Петров Стефанов чрез
адвокат Александър Вергилов, Перник, ул. Райко Даскалов 4; Соня Славчева Стефанова чрез
адвокат Александър Вергинов, Перник, ул. Райко
Даскалов 4, срещу Емил Иванов Андонов, Перник,
ул. Благой Гебрев 60, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Емилия
Евлогиева Андонова, Перник, ул. Благой Гебрев
60, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Илиан Емилов Иванов,
Перник, ул. Благой Гебрев 60, вх. Б, ет. 3, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 1184/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
440/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодор Маринов Петров чрез адвокат
Севдалина Тодорова, Бургас, ул. Цар Петър 17,
ет. 4, срещу „Промет стиил“ – АД, София ул.
Добруджа 1.
Трето гражданско отделение, 1470/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
339/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Помощно училище „Иван Вазов“
чрез адвокат Тодор Тодоров, Велико Търново, ул.
Козлодуй 2, срещу Маргарита Леонидовна Данева, Велико Търново, ул. Йоновка 6, вх. Б, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 1529/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1508/2008 по описа на Софийски градски съд,
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пода ден а о т С а ш ко Ме т од иев С кен дер ск и
чрез адвокат Елка Пороминска, София, бул.
Витоша 1А, ет. 4, кантора 446, срещу Дочка
Пет рова Борисова, Софи я, ж.к. Надеж да 4,
бл. 401, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1556/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 68; Николай Гавраилов
Витанов, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 173,
вх. Е, ет. 5, ап. 13, срещу Николай Иванов Николов, Шабла, община Шабла, област Добрич,
ул. Искър 27.
Четвърто гражданско отделение, 1269/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
54/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Трендафил Димитров Тончев чрез адвокат
Явор Хайтов, София, ул. Московска 3А, срещу
Дарина Трендафилова Димитрова, Хасково, ул.
Македония 125.
Четвърто гражданско отделение, 1342/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
248/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от ЕТ Милен Христов Великов с фирма
„Милен Великов“, Русе, кв. Долапите, ул. Владая
12, срещу Пламен Трифонов Ганев чрез адвокат
Георги Милчев Георгиев, Русе, бул. Фердинанд
(А. Хаджипетров) 4, ет. 4, офис 16.
Четвърто гражданско отделение, 1732/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
326/2010 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Олег Крумов Тодоров, Перник, ул.
Кракра, бл. 57, вх. Г, ап. 6, срещу „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, Перник, ул. Средец 11.
Четвърто гражданско отделение, 1890/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
96/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Дияна Илиева Николова чрез процесуален представител Бранимир Балачев, Варна, ул.
Парижка комуна 2, ет. 2; Нели Илиева Николова
чрез адвокат Бранимир Балачев, София, ул. Парижка комуна 2, ет. 2, срещу Иванка Петкова
Николова чрез адвокат Бердж Хаджолян, Варна,
ул. Цар Асен 11А.
НА 6.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1679/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от „ЧЕЗ разпределение България“ – АД, София
ул. Цар Симеон 330, срещу ВППК „Обединение“,
с. Лисец, област Ловеч.
Първо гражданско отделение, 953/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Христина Живкова Николова чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А,
ет. 1, срещу Ивайло Стефанов Тодоров чрез адвокат Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1037/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10051/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Борисов Борисов чрез адвокат
Райко Динчев, София, ул. Георги Сава Раковски
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8, ет. 2, срещу Татяна Геннадиевна Никифорова
чрез адвокат Людмила Тришкан, София, ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б; Вячеслав Тодоров Борисов,
София, ж.к. Младост 1, бл. 65, вх. 4, ет. 7, ап. 92.
Второ гражданско отделение, 1324/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
196/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Киро Георгиев Илиев, гр. Омуртаг, ул.
Църковна 4; Стефка Борисова Илиева, гр. Омуртаг, ул. Църковна 4, срещу Жечка Иванова Димова,
с. Желю войвода, област Сливен.
Второ гражданско отделение, 1414/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Сотир Николов Бакалски, Благоевград, ул. Цанко Церковски 27, ет. 2; Костадин
Сотиров Бака лск и, Благоевг ра д, ул. Цанко
Церковски 27, ет. 2, срещу Любен Симеонов
Бакалски, Благоевград, ул. Цанко Церковски 27,
ет. 1; Славка Томова Бакалска, Благоевград, ул.
Цанко Церковски 27, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1531/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4347/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Павлов Апостолов чрез
адвокат Владимир Григоров, гр. Нови Искър,
ул. Летец, бл. 10, ет. 2, ап. 8; Флора Павлова
Димитрова чрез адвокат Владимир Григоров,
гр. Нови Искър, ул. Летец, бл. 10, ет. 2, ап. 8;
Венера Николаева Христова чрез адвокат Владимир Григоров, гр. Нови Искър, ул. Летец, бл. 10,
ет. 2, ап. 8; Георги Николов Христов чрез адвокат
Владимир Григоров, гр. Нови Искър, ул. Летец,
бл. 10, ет. 2, ап. 8, срещу Добринка Ангелова
Георгиева, София, ж.к. Яворов, ул. Страхил войвода 1, ап. 4; Анка Цветкова Станоева, София,
ж.к. Яворов, ул. Страхил войвода 1, ап. 4; Анна
Василева Апостолова, София, кв. Враждебна, ул.
32 №12; Николай Георгиев Петков, с. Негован, ул.
Васил Левски 14; Цветанка Георгиева Петкова,
с. Негован, ул. Васил Левски 20.
Второ гражданско отделение, 46/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
363/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Динка Колева Иванова, Ямбол, ул. Янко
Сакъзов 24, срещу Вълко Иванов Вълков, Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 40, вх. Б, ет. 6, ап. 40.
Второ гражданско отделение, 86/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
446/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стефка Христева Базелкова чрез адвокат
Атанас Хаджииванов, Смолян, бул. България 3,
хотел „Смолян“, стая 128, срещу Виолета Бечева
Базелкова чрез адвокат Димитър Кисьов, Смолян,
бул. България 26А; Аврам Георгиев Аврамов,
гр. Левски, ул. Васил Априлов 6.
Второ гражданско отделение, 174/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
971/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Добри Минчев Добрев, Добрич, ул.
Хайдут Пейо 9, срещу Хриска Минчева Атанасова,
Добрич, ж.к. Дружба 1, бл. 8, ап. 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 162/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2009 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, подадена от Красимир Николов
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Кърпаров чрез Никола Кърпаров, София, ул.
Бигла 42, ет. 3, ап. 5; Никола Луканов Кърпаров,
София ул. Бигла 42, ет. 3, ап. 5; Румен Николoв
Кърпаров чрез Никола Кърпаров, София, ул.
Бигла 42, ет. 3, ап. 5, срещу Йордан Стойчев
Ботев чрез адвокат Александър Кочков, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 1, кантора
141; ЖСК „Салт – 2“, София, ул. Бигла 42.
Трето гражданско отделение, 1773/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лидия Йорданова Манолова чрез
адвокат Рътков, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4,
срещу Николай Петров Сердев чрез адвокат
Спасов, София, ул. Парчевич 34, и трета страна
„Гранд“ – АД, в ликвидация, чрез ликвидатора
Веселин Бончев, София, бул. Витоша 12; ЗПАД
„ДЗИ“, София бул. Цар Освободител 6.
Трето гражданско отделение, 1258/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
199/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Тинко Георгиев
Георгиев чрез адвокат Георги Цеков Николов,
Добрич, бул. 25 септември 19А, партер.
Трето гражданско отделение, 1324/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1818/2009 по описа на трето гражданско отделение
на ВКС, подадена от Стелла Георгиева Владимирова, Варна, ул. Мадара 22; Стелла Георгиева
Владимирова, София, ул. Краище 25, вх. Б, ет. 1,
ап. 21, срещу Висш адвокатски съвет, София, ул.
Калоян 1А.
Трето гражданско отделение, 1381/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стоян Иванов Темелков чрез адвокат Виолета Менева, София, Солунска 41, ет. 2,
ап. 2; Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1561/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10227/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Екатерина Василевна Солнцева-Накова чрез адвокат Пена Димитрова Тотева, София,
ул. Цар Асен 2б, ет. 1; Емил Емилов Новаков
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, срещу Маргарита
Методиева Солнцева, София, бул. Проф. Фритьоф
Нансен 5, ет. 6, ап. 27; Методи Петров Новаков
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София,
ул. Стефан Караджа 12, вх. Г.
Трето гражданско отделение, 1625/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Йордан Енчев Цветков чрез адвокат
Николай Савов Стойнов, Габрово, ул. Найден
Геров 22, срещу „Отговор – А“ – ООД, Варна,
ул. Котел 9, ет. 1.
НА 7.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 45/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
977/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Зоя Крумова Тупарова-Йорданова,
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с. Ключ, област Благоевград; Никола Спиров
Тупаров, с. Ключ, област Благоевград, срещу
Държавно горско стопанство – Петрич, област
Благоевград; Общинска служба „Земеделие“,
Петрич, ул. Славянска 2; Регионална дирекция
по горите – Благоевград.
Първо гражданско отделение, 102/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
626/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Малин Мустафов Козарев, с. Треве, област
Смолян, срещу Горско стопанство – с. Славейно,
област Смолян; Община Баните, с. Баните, област
Смолян; Общинска служба „Земеделие“ – Смолян, бул. България 12; Регионално управление
по горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 786/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
714/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стоян Петров Шопов чрез адвокат
Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора
16, срещу Венелина Димитрова Ботушанова, Велинград, ул. Цар Иван Асен 12; Винка Николова
Китова, Велинград, ул. Иван Ушев 17Б; Георги
Николов Чорбов, Велинград, ул. Иван Ушев
17А; Екатерина Георгиева Въргова-Ставрева,
Велинград, ул. Стела Благоева 20; Здравка Димитрова Ганчева, Велинград, ул. Цар Иван Асен
12; Катерина Георгиева Папазова чрез адвокат
Пещерска, Велинград, ул. Булаир 2; Пенка Георгиева Узунова, Велинград, ул. Цар Иван Асен 12;
Станка Георгиева Цонева чрез адвокат Пещерска,
Велинград, ул. Булаир 2; Цветана Димитрова
Спасова, Велинград, ул. Цар Иван Асен 12.
Първо гражданско отделение, 825/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2526/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Държавно горско стопанство – Кричим,
чрез адвокат Германов, Пловдив, ул. Опълченска
14, срещу Община Родопи, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 1А; Регионална дирекция по горите –
Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Първо гражданско отделение, 912/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
445/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Дора Славкова Занкова чрез адвокат
Цветкова, Монтана, бул. Трети март 51, срещу
Гаврил Николов Макавеев, Монтана, ул. Никола
Вапцаров 5; Ненка Димитрова Макавеева, Монтана, ул. Никола Вапцаров 5.
Първо гражданско отделение, 1001/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2188/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иванка Свиленова Йорданова чрез
адвокат Георги Бешков, София, ул. Алабин 50,
срещу Столична община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 1058/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
124/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Славка Станкова Петрова чрез адвокат
Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 3; Стоян
Иванов Петров чрез адвокат Сълова, София ул.
Цар Асен 2Б, ет. 3, срещу Димитричка Василева
Стоименова чрез адвокат Стоева, Варна, бул.
Мария-Луиза 33, ет. 3.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1004/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
637/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от ЕТ Робертино Кирилов Петров с фирма
„Петров 95 Робертино Кирилов“, Мездра, ул.
Георги Димитров 22, срещу Община Мездра;
Мариела Иванова Иванова, Мездра, ул. Св. св.
Кирил и Методий 38, ет. 3, ап. 6; Боряна Борисова Петрова, Мездра, ул. Георги Димитров 22;
„Лана Мел“ – ООД, Враца, ул. Демокрация 17;
„Бизнес Инкубатор Мездра“ – ЕООД, Мездра,
ул. Любен Каравелов 34; „Диди М“ – ЕООД,
Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 38, ет. 3,
ап. 6; „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, ул.
Васил Левски 70, ет. 2, ап. 8.
Второ гражданско отделение, 1087/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
325/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Костадин Атанасов Костадинов, Варна,
кв. Виница, ул. Цар Борис ІІІ № 51; Яна Кирова
Каркаленджева, Варна, кв. Виница, ул. Цар Борис
ІІІ № 51, срещу Донка Тодорова Томова, Варна,
ул. Тодор Каблешков 40, вх. В, ап. 5; Костадин
Томов Стоянов, Варна, ул. Тодор Каблешков 40,
вх. В, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 1105/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Руси Трифонов Трифонов, Варна, ул.
Доктор Пюскюлиев 22, срещу Община Варна,
бул. Осми приморски полк 43.
Второ гражданско отделение, 1192/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
440/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мирослав Цветанов Йотов, Пловдив,
бул. Хаджи Димитър 12, срещу Зарех Врамшабух
Тавитян, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 34, вх. Б, ет. 7,
ап. 26; „Ай Ти Ди Компютри“ – ООД, Пловдив,
ул. Митрополит Панарет 39; Георги Константинов
Цочев, Пловдив, ул. Доктор Георги Димитров
17, ет. 3, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 1193/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
227/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Никола Костадинов Иванов, с. Мадара,
област Шумен, ул. Тракия 29, срещу Община
Шумен, бул. Славянски 17.
Второ гражданско отделение, 1282/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
426/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодор Стоянов Николов, Бургас, к-с
Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 6, ап. 16, срещу Станка
Нейкова Няголова чрез адвокат Чавдар Георгиев
Тончев, София, ул. Женева 3.
Второ гражданско отделение, 99/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
686/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стояна Георгиева Георгиева, Варна, ул.
Антон Прудкин 6, срещу Феня Василева Гаврилова, Варна, ул. Марко Балабанов 37.
Второ гражданско отделение, 149/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Тодорка Димитрова Желева, Поморие, ул. Гео
Милев 18; Живко Димитров Иванов, Поморие,
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ул. Гео Милев 18; Иван Димитров Желев, Поморие, кв. Свобода, бл. 25, вх. В, ет. 2, апартамент
ляв, срещу Мехмед Исмаил Мехмед чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Христо Ботев 30, ет. 4;
Михаил Христов Величков, с. Екзарх Антимово,
област Бургас, ул. Чавдар 8; Иванчо Желязков
Иванов чрез адвокат Станимир Русев Комбалов,
Сливен, ул. Георги Сава Раковски 19, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 178/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2638/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мирослав Христов Димитров, Пловдив,
бул. Шести септември 93, срещу Изпълнителна
агенция по горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург
57; Държавно горско стопанство, Пловдив, бул.
Шести септември 93; Община „Родопи“, Пловдив,
ул. Софроний Врачански 1А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1471/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
290/2009 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Илиана Цветанова Гаврилова, с. Гложене,
област Враца, ул. Вела Пеева 24, срещу „Балкан
кейтъринг“ – ООД, гр. Елин Пелин, област София, ул. Витоша – сградата на „Булгарцвет“.
Трето гражданско отделение, 1382/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ „Благой Серафимов“ чрез адвокат
Анани Константинов, Кюстендил, ул. Гороцветна
35, срещу Тодор Петков Божков, Кюстендил, ул.
Георги Тертер 2, ет. 1, ап. 4; Благородка Димит
рова Божкова, Кюстендил, ул. Георги Тертер 2,
ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 1390/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2010 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Петър Денчев Петров чрез адвокат Емилия
Събева, Разград, бул. България 11, вх. В, ап. 10,
срещу Емилия Христова Георгиева, Разград, ул.
Хаджи Димитър 5, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 1398/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3787/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветанка Атанасова Маркова чрез
адвокат Руслан Пейчев, София, ул. Княз Борис I
№ 100, срещу Рени Любенова Папазова, София,
ул. Люлин, бл. 506, вх. В, ет. 8, ап. 66.
Трето гражданско отделение, 1445/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1531/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стойо Димов Карагенски чрез адвокат
Стоимен Гърбев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1,
срещу Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 1477/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
531/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодорка Кирова Кузманова чрез адвокат
Ивайла Гаджерукова, Бургас, ул. Оборище 76,
ет. 1; Мария Иванова Проданова чрез адвокат
Ивайла Гаджерукова, Бургас, ул. Оборище 76,
ет. 1, срещу Добрина Георгиева Топалова чрез
процесуален представител Любен Иванов Иванов,
Видин, ул. Бдин 24.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1051/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
629/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Славка Милева Иванова, с. Искрец,
община Своге, област София, ул. Хр. Ботев 154,
срещу Кметство с. Искрец, община Своге, област
София; Община Своге, ул. Ал. Стамболийски 7.
Четвърто гражданско отделение, 1126/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
58/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Иван Стамов Дафинов, Кърджали,
бул. Тракия 23, вх. Б, ап. 17, срещу Албена Вълчева Лъчезарова, Кърджали, ж.к. Възрожденци,
бл. 60, вх. Г, ет. 8, ап. 87.
Четвърто гражданско отделение, 1174/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2660/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу ЕТ Александър
Бориславов Рогачев с фирма „Александър Рогачев – Сашо“ чрез адвокат Ростислав Шишков,
София, ул. Виктор Григорович 33, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1409/2010,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 107/2010 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Община Варна чрез адвокат
ст. юрисконсулт Димитър Пламенов Кискинов,
Варна, ул. Осми приморски полк 43, срещу Иван
Иванов Иванов чрез адвокат Свилена Йорданова
Николова, Варна, ул. Алеко Константинов 11.
Четвърто гражданско отделение, 1545/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12012/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Професионална гимназия по механоелектроника „Н. Й. Вапцаров“, представлявана
от директора Мардирос Зовикян чрез адвокат
Кристина Ангелова Кръстева, София, ул. 20 април 19, ет. 2, срещу Веселина Колева Пенева чрез
адвокат Валентин Петров Кръстев, София, бул.
Акад. Иван Евстатиев Гешов 15, ет. 1, каб. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1553/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1142/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Зоя Калоферова Димитрова, София, ж.к. Дианабад, бл. 18, вх. Б, ап. 24, срещу
„Български циркове и лунапарк“ – ООД, чрез
адвокат пълномощник Лилия Борисова, София,
ул. Ангиста, бл. 2, вх. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1568/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
254/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стефка Николова Мандова, София, ул.
Аксаков 28, ет. 2 чрез адвокат Николай Руневски
и адвокат Мартин Попов; Община Велинград,
представлявана от кмета Иван Георгиев Лебанов
чрез адвокат Георги Стоянов Иванов, София, ул.
Алабин 40, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1591/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3932/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Георгиев Бойчев, Хасково,
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ж.к. Орфей, бл. 11, вх. А, ап. 15, срещу Поделение 22800, София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен
34, под. 48960 – юрисконсулт Христина Севова;
юрисконсулт Радко Радев.
Четвърто гражданско отделение, 1933/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
547/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Димитър Тонев Николов,
Свиленград, ул. Г. С. Раковски 6.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 194/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
373/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Паолин Ангелов Николов чрез адвокат
Мариета Георгиева, Бургас, ул. Александровска
115, вх. А, ет. 2, срещу „Синема 2000“ – ЕООД,
гр. Тутракан, чрез адвокат Тодорка Рачева, Варна,
бул. Сливница 98.
Второ търговско отделение, 672/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
23/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Консултантска кооперация „Комексим – Кредитоконсулт“, Русе, ул. Олимпи Панов 14, бл. Евас,
вх. В, ет. 2, срещу Сияйна Николова Божкова,
Русе, ул. Царевец 3, ет. 2.
Второ търговско отделение, 944/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Слънчев бряг“ – АД, чрез адвокат Мирослава
Шопова срещу „Снад 55“ – ЕАД, чрез адвокат
Георги Костов, Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3.
Второ търговско отделение, 956/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
438/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Агромеханизация“ – ООД, чрез
адвокат Петър Стоименов, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 14, ет. 2, офис 11, срещу Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, София,
ул. Аксаков 29.
Второ търговско отделение, 1103/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
491/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от ЕТ Емил Георгиев Агов с фирма „Свинидол – Емил Агов“ срещу „Алматранс“ – ООД,
и трета страна „Суит Клоудс Бъргария“ – ЕООД,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 77, вх. Б, ет. 7, ап. 28.
Второ търговско отделение, 59/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 34/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Аксаков 29, срещу „Бороинвест 98“ – АД, чрез адвокат Цветелина Гоцова,
София, бул. Шипченски проход 23.
НА 8.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 564/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
325/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бойка Василева Стаменкова чрез
адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1а,
Търговски дом, ет. 3, к-ра 368; Борис Костади-
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нов Зарев чрез адвокат Емил Стумбов, София,
бул. Витоша 1а, Търговски дом, ет. 3, кантора
368; Борка Соколова Димитрова чрез адвокат
Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1а, Търговски дом, ет. 3, кантора 368; Владимир Николов
Димитров чрез адвокат Емил Стумбов, София,
бул. Витоша 1, Търговски дом, ет. 3, кантора
368; Катя Владимирова Янкова чрез адвокат
Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1, Търговски
дом, ет. 3, кантора 368; Павлина Владимирова
Манова чрез адвокат Емил Стумбов, София,
бул. Витоша 1а, Търговски дом, ет. 3, кант. 368;
Райчо Илиев Димитров, София, кв. Владая, ул.
Войнишко въстание 46; Сокол Николов Димитров
чрез адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша
1а, Търговски дом, ет. 3, кантора 368; Стаменка
Илиева Гелева, София, кв. Владая, ул. Войнишко възстание 1; Цветка Василева Велчева чрез
адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1а,
Търговски дом, ет. 3, кантора 368, срещу Жулиета Методиева Радкова чрез адвокат Десислава
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 2; Невянка
Любенова Гергинова, Костинброд, ул. Люлин 38;
Райна Стоянова Петрова чрез адвокат Десислава
Григорова, София, ул. Солунска 41, ет. 2; Розка
Дамянова Димитрова чрез адвокат Десислава
Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 2; Светослав Любенов Ламбрев, София, ж.к. Люлин 3,
бл. 322, вх. Е, ап. 43.
Първо гражданско отделение, 724/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2477/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Николай Иванов Златев чрез адвокат
Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 173,
ет. 4; Петранка Димитрова Златева чрез адвокат
Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 173,
ет. 4, срещу Камен Иванов Златев чрез адвокат
Ганчев, София, ул. Братя Пулиеви 4, ет. 2, офис 224.
Първо гражданско отделение, 918/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2010 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от ЕТ „Лидия Инджова“, Смолян, ул.
Перелик 8, вх. Б, ет. 4, ап. 17, срещу Живка Дамянова Ставрева, Чепеларе, област Смолян, ул.
Хан Аспарух 2, ет. 4, ап. 12, и трета страна ГПК
„Пампорово“, Чепеларе, ул. Мурджовска 1А, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 985/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
827/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Азизе Хабил Кюлджева, с. Тополово,
община Асеновград, ул. Стефан Стамболов 8;
Раим Юсеинов Кюлджев, с. Тополово, община
Асеновград, ул. Стефан Стамболов 8, срещу
Али Юсеинов Кюлджиев, с. Тополово, община
Асеновград, област Пловдив, ул. Средец 12А 4;
Рабие Мехмед Кюлджю, с. Тополово, община
Асеновград, област Пловдив, ул. Средец 12А 4;
Севгин Алиев Кюлджиев, с. Тополово, община
Асеновград, област Пловдив, ул. Средец 12А 4.
Първо гражданско отделение, 1047/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
50/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от „Вентилация и климатизация“ – ЕООД,
Габрово, ул. Аврам Ганчев 35; „Вентилация и
климатизация“ – ЕООД, чрез адвокат Антоанета
Иванова, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2 – съдебен адрес, срещу „Монтажи – Русе“ – АД, чрез адвокат
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Христо Великов Ангелов, Русе, пл. Хан Кубрат
1, ет. 6, офис 6; Тихомир Горанов Йоновски чрез
адвокат Христо Великов Ангелов, Русе, пл. Хан
Кубрат 1, ет. 6, офис 6.
Първо гражданско отделение, 1329/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
899/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Стойна Иванова Христова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 268, вх. Б, ап. 12; Христо Иванов
Христов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 268, вх. Б,
ап. 12, срещу Георги Иванов Митов, Пловдив,
ул. В. Димитров (Дрин) 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 182/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3493/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Александров Петров, София,
ж.к. Младост, бл. 98, вх. А, ет. 8, ап. 19, срещу
Павел Василев Кацаров, София, ж.к. Суха река,
бл. 1, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 197/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
540/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Сигма – Ис“ – АД, София, чрез адвокат
Христо Михайлов, София, кв. Лозенец, ул. Бреза
2, ет. 4, ап. 7, срещу Кирил Йорданов Цветанов,
Перник, ул. Юрий Гагарин 31/19.
Четвърто гражданско отделение, 231/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „В и К“ – ООД, в ликвидация, Кюстендил, ул. Цар Освободител 15, срещу Елка Йорданова Петкова, с. Панчарево, област Кюстендил.
Четвърто гражданско отделение, 478/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2831/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кина Маринова Кирова чрез адвокат
Здравко Петров Качулков, Пловдив, ул. Брегалница 2, срещу Огнян Благоев Андонов чрез
адвокат Диана Иванова Керемидчиева, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 43.
Четвърто гражданско отделение, 725/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5919/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от „З С СОТ“ – АД, София, чрез адвокат
Диана Зулчева, съдебен адрес София, бул. Ген.
Тотлебен 11, ет. 3, ап. 11, срещу Венцислав Стоянов Виденов, Банкя, ул. Алеко Константинов 8.
Четвърто гражданско отделение, 784/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1129/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от „Традекс груп“ – АД, чрез адвокат
Магдалена Павлова Колева, Димитровград, ул.
Цар Борис 7, ет. 2, офис 3, срещу Димитър Борисов Манавски чрез адвокат Кристина Кръстева,
София, ул. Двадесети април 19, ет. 2.
НА 9.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 429/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
434/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от ПК „Напред“ чрез адвокат Тодорова,
Бургас, ул. Сливница 6, ет. 2, срещу държавата
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
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Първо гражданско отделение, 901/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1292/2009 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, подадена от Ангел Стойков Биджов,
София, кв. Захарна фабрика, ул. Кукуш, бл. 61,
ап. 18, срещу Иван Стойков Биджов, с. Ярлово,
община Самоков.
Първо гражданско отделение, 915/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2010 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Гълъб Славов Александров чрез адвокат
Николова, София, бул. Витоша 25, срещу Виолета
Славеева Александрова чрез адвокат Иванов,
Своге, ул. Ал. Вутимски, бл. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1067/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Таня Иванова Стефанова чрез адвокат
Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А,
офис 1, срещу Атанас Стоянов Атанасов чрез
адвокат Петров, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6.
Първо гражданско отделение, 1081/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
164/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Асен Николов Радонов, Банско, ул.
Т. Александров 14; Елена Борисова Диманова,
Враца, ул. Ангел Грамчев 2, вх. В, ет. 5, ап. 63;
Невена Асенова Радонова, Банско, ул. Т. Александров 14; Радка Димитрова Колчагова, Банско,
ул. Цар Симеон 51.
Първо гражданско отделение, 87/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Сдружение ловно-рибарско дружество
„Сокол – 1893“, Пазарджик, ул. Виделина 8, срещу
Община Пазарджик, бул. България 2, и трета
страна „Джерардо“ – ООД, Кузман Маринков,
с. Момина клисура, област Пазарджик.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 867/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
158/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Йорданка Василева Рускова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Мариана Василева Чавдарова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Стоянка Василева Рускова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2, срещу Тамара Леонидова Рускова,
Кричим, ул. Лиляна Димитрова 22; Тодор Паскалев Русков, Кричим, ул. Лиляна Димитрова 22.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 960/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Румяна Александрова Стоянова,
гр. Елена, ул. Иван Момчилов 89, вх. А, ет. 1,
ап. 2, срещу „Брилянт Търновград“ – АД, Велико
Търново, ул. Никола Габровски 65.
Трето гражданско отделение, 1152/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе,
ул. Добруджа 6, срещу Недко Стоянов Йорданов
чрез адвокат Мария Ганева със съдебен адрес
Русе, ул. Александровска 71.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 924/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1182/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Радка Милчева Кусева чрез адвокат
М. Андреева, София, ул. Граф Игнатиев 6, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 954/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мария Атанасова Захова чрез адвокат Жана Димитрова Андонова, Благоевград, ул.
Тодор Александров 41, офис 109, срещу Община
Симеоновград, област Хасково, пл. Шейновски 3.
НА 13.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 190/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1951/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанаска Ваклушева Тодева чрез
адвокат Гергана Николова Милушева, Пловдив,
ул. Шести септември 163, ет. 3; Марина Ваклушева Вълканова чрез адвокат Гергана Николова
Милушева, Пловдив, ул. Шести септември 163,
ет. 3; Анка Ваклушева Стойкина чрез адвокат
Гергана Николова Милушева, Пловдив, ул. Шести
септември 163, ет. 3; Иван Ваклушев Манолов
чрез адвокат Гергана Николова Милушева, Добрич, ул. Шести септември 163, ет. 3; Загорка
Иванова Стоева чрез адвокат Гергана Николова
Милушева, Пловдив, ул. Шести септември 163,
ет. 3, срещу Васка Илиева Илиева, Пловдив, ул.
Коматевско шосе 244, ет. 1; Стоянка Димитрова
Янeва чрез адвокат Никола Чулков, Пловдив, ул.
Шести септември 163, ет. 3; Димитър Павлов
Янев чрез адвокат Никола Чулков, Пловдив, ул.
Шести септември 163, ет. 3; Валентина Павлова
Янева чрез адвокат Никола Чулков, Пловдив,
ул. Шести септември 163, ет. 3; Васил Павлов
Янев чрез адвокат Никола Чулков, Пловдив, ул.
Шести септември 163, ет. 3; Атанас Младенов
Христозов, с. Избеглии, област Пловдив; Алекси
Петров Христeв, Асеновград, ул. Отец Паисий
29; Вячеслав Иванов Христозов, Първомай, ул.
Кубрат 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1743/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9113/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Николов Пенев чрез адвокат
Богдан Балашев, София, ул. Алабин 42, ет. 3,
ап. 10, адвокатска кантора Костова, Койчева,
Панчев, Стефанов и Балашев, срещу Спортно
училище „ Св. Наум Охридски“, София, ул. Д-р
Калинков 40.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3026/2007, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2455/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Емине Абаджъ чрез адвокат Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Шазийе Топчу чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Февзийе Челик чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Рузийе Гюней чрез адвокат
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Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София, ул.
Марко Балабанов 2; Ерай Абаджъ чрез адвокат
Цветана Иванова Чуклева-Недялкова, София,
ул. Марко Балабанов 2; Ерджан Абаджъ чрез
адвокат Цветана Иванова Чуклева-Недялкова,
София, ул. Марко Балабанов 2, срещу Люблена
Николова Вучкова чрез адвокат Васил Димитров
Котруков, Асеновград, ул. Изложение 13; Никола
Герасимов Донев чрез адвокат Веселина КанатоваБучкова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис
1; Пламен Николов Донев чрез адвокат Васил
Димитров Котруков, Асеновград, ул. Изложение
13, и страна Росица Димитрова Георгиева, София,
ж.к. Младост 1, бл. 31, вх. 9, ет. 5, ап. 31.
Четвърто гражданско отделение, 887/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
351/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Асен Георгиев Георгиев, с. Владимирово,
община Бойчиновци, област Монтана, ул. Вл. П.
Минчев 122, срещу „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
София, ул. Владайска 71, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 915/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Марийка Иванова Панайотова,
Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, чрез
адвокат Аня Минчева, срещу Иван Георгиев
Тодоров, София, ул. Мизия 2.
НА 14.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 962/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Добринка Стойкова Златанова чрез адвокат
Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21;
Стойко Петров Цочев чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, срещу Дона
Дачева Тодорава чрез адвокат Венелин Ангелов,
Троян, ул. Ангел Кънчев 4; Йона Дачева Йовчева
чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел
Кънчев 4.
Първо гражданско отделение, 1032/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1234/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Зорка Владимирова Спасова чрез адвокат Минков, София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, ет. 1, стая 153; Йордан Евлогиев Янков чрез
адвокат Минков, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 1, стая 153; Лозан Евлогиев Владов
чрез адвокат Минков, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 1, стая 153; Светла Станчева
Янкова чрез адвокат Минков, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 1, стая 153; Цветанка
Евлогиева Деянова чрез адвокат Минков, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 1, стая 153,
срещу Йордан Николов Христов чрез адвокат
Мандиков, София, ул. Денкоглу 15Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1055/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
652/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Иванов Йорданов чрез адвокат
Славова, Варна, ул. Драган Цанков 2, срещу
Ангел Иванов Йорданов, Варна, ул. Вихрен 8А;
Веселин Иванов Иванов, Варна, ул. Вихрен 8;
Гергина Иванова Липчева, Варна, ул. Плевен
31А; Желяза Костадинова Иванова, Варна, ул.
Вихрен 8; Ивелина Жекова Иванова, Варна, ул.
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Вихрен 8; Илияна Желязкова Иванова, Варна, ул.
Вихрен 8; Красимир Иванов Иванов, Варна, ул.
Вихрен 8; Николай Иванов Николов чрез адвокат
Първанов, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 3;
Община Варна, ул. Осми приморски полк 43;
Петра Иванова Тодорова, Варна, ул. Братя Миладинови 124, вх. 1, ет. 1, ап. 3; Станка Иванова
Кунева, Варна, ул. Народни будители 21, вх. В,
ет. 2, ап. 52.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1379/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2009 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Марияна Петкова Каменова чрез
адвокат Игнат Арсенов, София, ул. Проф. Никола
Михайлов 6, вх. Б, ет. 1, ап. 11, срещу „Балкан
кейт ъринг“ – ООД, чрез адвокат Магдалена
Даракчиева, София, ул. Любен Каравелов 68,
ет. 3, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 1480/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Авиоотряд 28“ чрез адвокат Валентина
Петрова Георгиева, София, ул. Стрешер 6, ет. 3,
ап. 4 А, срещу Емил Богданов Христосков, София,
ул. Живко Николов 36, ет. 3, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 1565/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1082/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Господин Димитров Николов, София,
ж.к. Зона В-5, бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 208; Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1073/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
106/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Средно общообразователно оздравително
училище „Христо Ботев“ – с. Баните, чрез адвокат
Елена Даскалова-Радева, Смолян, бул. България
6, срещу Ели Рафаилова Кузманова чрез адвокат
Бойко Младенов, Смолян, бул. България 3.
Четвърто гражданско отделение, 1587/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
431/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стефан Христов Холянов, Пазарджик,
ул. Ив. Вазов 18, чрез адвокат Съчанова, срещу
Яна Димитрова Христова, Пазарджик, ул. Райко
Алексиев 23, ет. 3, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 1649/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
663/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Маргарита Стойкова Тодорова чрез
адвокат Стефан Анков, Стара Загора, ул. Хаджи
Д. Асенов 86, ет. 2, срещу „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, София, бул. Цар Освободител 14.
НА 15.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 796/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2397/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Божков Иванов, Варна, ул. Владая
17А; Мария Петрова Търнакова, Варна, ул. Галатея 40; Петранка Кирилова Сидерова, Варна, ул.
Граф Воронцов 28, срещу Богомил Томов Спиров
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чрез адвокат Кирил Манов, Варна, ул. Мусала 2,
ет. 3, ап. 7; Стойна Иванова Спирова чрез адвокат
Кирил Манов, Варна, ул. Мусала 2, ет. 3, ап. 7.
Първо гражданско отделение, 1211/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Асен Христов Маринов чрез адвокат Бранимир
Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2,
срещу Касим Хабилов Касимов чрез адвокат
Красимира Абаджиева, Шумен, ул. Съединение
76, вх. А, ет. 1, ап. 4.
НА 16.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 294/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1361/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитра Тодорова Янчева чрез адвокат
Стратиева, Варна, ул. Ангел Кънчев 15, срещу
А лбена Любомирова Николова чрез адвокат
Филчева, Варна, ул. Бдин 15; Диана Желязкова
Гашкова чрез адвокат Желязкова, Варна, ул.
Алеко Константинов 10; Емил Николов Гашков чрез адвокат Желязкова, Варна, ул. Алеко
Константинов 10; Илия Николаев Николов чрез
адвокат Филчева, Варна, ул. Бдин 15, и трета
страна Георги Димитров Георгиев, Варна, ул.
Евксиноград 3; Иванка Христова Георгиева, Варна, ул. Евксиноград 3.
Първо гражданско отделение, 595/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1649/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Еленка Йорданова Чернева чрез адвокат
Митева, Варна, ул. Авкс. Велешки 16; Тихомир
Костадинов Костов, Варна, кв. Вл. Варненчик,
бл. 22, вх. 7, ет. 2, ап. 31.
Първо гражданско отделение, 871/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1148/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангелина Огнянова Недокланова
чрез адвокат Бойкинова, София, ул. Лавеле 16,
стая 506; Борислав Любенов Любенов чрез адвокат Бойкинова, София, ул. Лавеле 16, стая 506;
Валентин Методиев Стоянов чрез адвокат Бойкинова, София, ул. Лавеле 16, стая 506; Гергана
Любенова Борисова чрез адвокат Бойкинова,
София, ул. Лавеле 16, стая 506; Любен Димитров
Грозданов чрез адвокат Бойкинова, София, ул.
Лавеле 16, стая 506; Мария Димитрова Донева
чрез адвокат Бойкинова, София, ул. Лавеле 16,
стая 506; Славчо Огнянов Славов чрез адвокат
Бойкинова, София, ул. Лавеле 16, стая 506; Цветанка Методиева Божкова чрез адвокат Бойкинова,
София, ул. Лавеле 16, стая 506, срещу Столична
община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 892/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6872/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мариета Борисова Симова чрез
адвокат Христо Христов, София, ул. Солунска
45, вх. А, ет. 4, ап. 19, срещу Николай Дачев
Шабарков чрез адвокат Коцалиева, София, ул.
Раковски 108, ет. 2, офис 205.
Първо гражданско отделение, 990/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3341/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Бисер Митков Янъков, с. Загражден,
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община Баните, област Смолян; Стоян Сергеев
Чонев, с. Загражден, община Баните, област
Смолян; Стоянка Вихърова Чонева, с. Загражден,
община Баните, област Смолян, срещу Василка
Атанасова Паламидова, Асеновград, ул. Изложение 9; Иван Петров Паламидов, Асеновград,
ул. Сан Стефано 6; Кирил Атанасов Арабов чрез
адвокат Венко Георгиев, Пловдив, бул. 6 септември
165, партерен етаж; Стефка Йорданова Арабова
чрез адвокат Венко Георгиев, Пловдив, бул. 6
септември 165, партерен етаж.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1014/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Дора Димитрова Колева, Монтана, ул.
Извън регулацията 1, срещу Андрей Николчев
Колев, Монтана, ул. Йордан Радичков 16.
Второ гражданско отделение, 1132/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2398/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Стефанов Иванов, София, кв.
Орландовци, ул. Тайга 5; Евтимка Евтимова Георгиева, София, кв. Сердика, бл. 24, вх. Д, ет. 2,
срещу Столична община, София, ул. Московска
33; Общинска служба по земеделие, гр. Нови
Искър, ул. Искърско дефиле 123, и контролираща страна Държавно горско стопанство, София,
ул. Аксаков 14; Регионална дирекция по горите,
София, ул. Аксаков 14.
НА 20.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1426/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1032/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Таньо Иванов Бозуков чрез адвокат
Иван Маринов, Пловдив, ул. Райко Даскалов,
ет. 2, офис 10, срещу Георги Петров Георгиев чрез
адвокат Николай Светославов Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, офис 106; Лучка Дичева Георгиева чрез адвокат Николай Светославов
Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2,
офис 106; Дамян Петров Георгиев чрез адвокат
Николай Светославов Ангелов, Пловдив, Община
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, офис 106;
Димитрийка Георгиева Георгиева, с. Мламолово,
област Кюстендил, ул. Пейо Яворов 6; Костадинка
Георгиева Димитрова, с. Марково, област Пловдив, ул. Кубрат 6; Министерство на земеделието
и храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1135/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7458/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Скелемонт“ – ООД, София, ж.к.
Лагера, ул. Драгшан 2 – 4 – 6, вх. Б, ет. 2, представлявано от управителя Венцислав Борисов
Давидков, срещу Йорданка Иванова Иванова,
София, ул. Двадесети април 19, чрез адвокат
Светлана Нейкова; Лидия Йорданова Чолакова,
София, ул. Двадесети април 19, чрез адвокат
Светлана Нейкова; Теодор Иванов Чолаков,
София, ул. Двадесети април 19, чрез адвокат
Светлана Нейкова.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 605/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1792/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Пламен Костов Шиваров чрез адвокат
Румен Величков, Варна, бул. Княз Борис Първи
115 (ДКС), срещу „Градски строежи“ – ООД,
представлявано от Валентин Сотиров Димитров,
чрез адвокат Георги Стефанов, Варна, ул. Парижка
комуна 3, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 658/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1110/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Виастройинженеринг“ – ООД, с
управител А лбен Родопманов, Смол ян, бул.
България 85, срещу министъра на земеделието и
храните София, чрез ОД „Земеделие“ – Смолян,
бул. България 14, ет. 3; Община Баните чрез адвокат Вихър Родопски, Смолян, бул. България 7.
Първо търговско отделение, 680/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
325/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Нова – Ф 49“ – ООД, чрез адвокат
Стоян Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2,
ап. 4; „Ташев Галвинг“ – ООД, чрез адвокат Стоян Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4;
„Кератонг“ – ООД, чрез адвокат Стоян Андреев,
София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; ЕТ Емил
Войнишки с фирма „Емо – Емил Войнишки“
чрез адвокат Стоян Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; Тошко Данков Тотев чрез
адвокат Стоян Андреев, София, ул. Добруджа
15, ет. 2, ап. 4, срещу „Топливо – 1“ – ООД, чрез
адвокат Николай Чомпалов, София, ул. Любен
Каравелов 42, партер; „Български строителни
маркети“ – АД, чрез адвокат Юлия Николова,
София, ж.к. Люлин, бл. 311, вх. Е, ап. 116.
Първо търговско отделение, 682/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Христо Мальов Панчев, Пазарджик,
ул. Г. Брегов 11, ет. 2, ап. 4, срещу „Йор Даниел –
2002“ – ЕООД, с управител Даниел Димитрова
Няголова чрез адвокат Дария Колева, София,
бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2.
Първо търговско отделение, 688/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от ЕТ Димитър Симеонов Монев с фирма
„Монев – ДС – Димитър Монев“, Добрич, ул.
Оборище 8, срещу „Артпринт“ – ООД, чрез адвокат Милко Пенчев, Добрич, бул. Двадесет и
пети септември 52, офис 9.
Първо търговско отделение, 747/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
426/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Монтана, ул. Извора 1, срещу
„СМДЛОД Монтана“ – ЕООД, с управител Иво
Костов, Монтана, бул. Трети март 55; „Общински
медицински център – Монтана“ – ЕООД, Монтана, ул. Цар Борис Трети 11.
Първо търговско отделение, 751/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2822/2009 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Витоша 17, срещу „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Дондуков 68.
Първо търговско отделение, 787/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от „Българско морско дружество“ – ЕООД,
чрез адвокат Иван Гавазов, Смолян, ул. Дичо
Петров 16, ет. 3, срещу „Хан Крум“ – АД, чрез
адвокат Елисавета Пенчева, Кърджали, адвокатски колектив.
Първо търговско отделение, 809/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
48/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Памтекс – 94“ – ООД, с управител
Цако Димитров Христов чрез адвокат Коста
Богацевски, София, ул. Цар Петър 10, срещу Иван
Николов Гълъбов чрез адвокат Емил Николов,
София, ул. Солунска 45, ет. 2, ап. 10.
Първо търговско отделение, 815/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1515/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,
София, пл. Позитано 5, срещу Стефан Павлов
Соколов, София, ж.к. Разсадника – Коньовица,
бл. 20, вх. Г, ет. 3, ап. 67.
НА 21.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 196/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4033/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анастасия Анастасова Бурова чрез
адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев
9, ет. 2; Анастасия Георгиева Анастасова чрез
адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 2; Анастасия Константинова Куцооглу чрез
адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 2; Асен Петров Кюлюмов чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Атанас
Цветанов Буров чрез адвокат Кехайова, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Василка Константинова Куцооглу чрез адвокат Кехайова, София, ул.
Христо Белчев 9, ет. 2; Венета Кръстева Станева
чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев
9, ет. 2; Евгения Андонова Станева чрез адвокат
Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Елена
Христова Станева чрез адвокат Кехайова, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Елисавета Андонова
Станева чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Йовко Лулчев Обрейков чрез
адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 2; Лиляна Петрова Русева чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Марин
Велчев Цветков чрез адвокат Кехайова, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Мария Хараламбова
Куртенкова чрез адвокат Кехайова, София, ул.
Христо Белчев 9, ет. 2; Мартин Маринов Цветков
чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев
9, ет. 2; Министерство на отбраната, София ул.
Дякон Игнатий 3; Михаил Николов Джувков чрез
адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 2; Михаил Петров Кюлюмов чрез адвокат
Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2;
Невена Анастасова Бозукова чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Пенка
Стефанова Цицелкова чрез адвокат Кехайова,
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София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Петко Павлов
Хаджинеделев чрез адвокат Кехайова, София, ул.
Христо Белчев 9, ет. 2; Раймери Митева Бозукова чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо
Белчев 9, ет. 2; Румяна Николова Джувкова чрез
адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 2; Руска Николова Анастасова чрез адвокат
Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2;
Станка Лулчева Узунова чрез адвокат Кехайова,
София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Станка Цветанова Бурова чрез адвокат Кехайова, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 2; Тодорка Хараламбова
Глухарова чрез адвокат Кехайова, София, ул.
Христо Белчев 9, ет. 2; Христо Тодоров Бозуков
чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев
9, ет. 2; Цветана Георгиева Анастасова чрез адвокат Кехайова, София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2;
Юлиян Георгиев Илчев чрез адвокат Кехайова,
София, ул. Христо Белчев 9, ет. 2, срещу Антон
Дамянов Антонов чрез адвокат Сълова, София, ул.
Цар Асен 2Б; Васил Ценов Иванов чрез адвокат
Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Виктор Димитров Токушев чрез адвокат Сълова, София, ул.
Цар Асен 2Б; Георги Василев Фикирлийски чрез
адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Георги
Иванов Караиванов чрез адвокат Сълова, София,
ул. Цар Асен 2Б; Дарина Григорова Григорова чрез
адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Денчо
Иванов Денев чрез адвокат Сълова, София, ул.
Цар Асен 2Б; Димитър Стоянов Шишманов чрез
адвокат Сълова, София ул. Цар Асен 2Б; Евелина
Кирилова Савова чрез адвокат Сълова, София,
ул. Цар Асен 2Б; Елица Борисова Лазарова чрез
адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Елмира
Пенкова Енчева чрез адвокат Сълова, София, ул.
Цар Асен 2Б; Емил Георгиев Гоцев чрез адвокат
Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Зоя Николова
Георгиева чрез адвокат Сълова, София, ул. Цар
Асен 2Б; Иванка Петрова Димова чрез адвокат
Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Костадин Теофилов Костов чрез адвокат Сълова, София, ул.
Цар Асен 2Б; Красимир Маринов Монев чрез
адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Крум
Николов Стаменов чрез адвокат Сълова, София,
ул. Цар Асен 2Б; Марко Василев Марков чрез
адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Никола
Драганов Николов чрез адвокат Сълова, София,
ул. Цар Асен 2Б; Никола Петков Стаменов чрез
адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б; Пантелей Андонов Арнаудов чрез адвокат Сълова,
София, ул. Цар Асен 2Б; Пламен Белчев Белчев
чрез адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б;
Пламена Аврамова Гетова чрез адвокат Сълова,
София, ул. Цар Асен 2Б; Росен Василев Савов
чрез адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б;
Росица Янчева Арнаудова чрез адвокат Сълова,
София, ул. Цар Асен 2Б; Спас Ангелов Трифонов
чрез адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б;
Станчо Стойчев Станчев чрез адвокат Сълова,
София, ул. Цар Асен 2Б; Тодор Величков Тенев
чрез адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б;
Тодор Станев Цуцуманов чрез адвокат Сълова,
София, ул. Цар Асен 2Б; Христо Марков Мулетаров чрез адвокат Сълова, София, ул. Цар Асен
2Б; Тодор Петров Петров чрез адвокат Сълова,
София, ул. Цар Асен 2Б.
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Първо гражданско отделение, 1040/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Яна Великова Енева чрез адвокат Калчева,
Русе, ул. Райко Даскалов 21, вх. Б, ет. 2, офис
7 – 8, срещу Еню Димитров Енев, Русе ул. Юндола 14, вх. 3, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1154/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Тинка Ангелова Шишекова чрез адвокат
Джеров, София, ул. Съборна 5, ет. 4; Николай
Петков Шишеков чрез адвокат Джеров, София,
ул. Съборна 5, ет. 4; Запрянка Петкова Николова
чрез адвокат Джеров, София, ул. Съборна 5, ет. 4,
срещу „Терра Вита“ – ЕООД, чрез адвокат Радева,
Смолян, бул. България 6; Николай Николаев Костов чрез адвокат Радева, Смолян, бул. България
6, и трета страна Министерство на земеделието
и храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Първо гражданско отделение, 1168/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
469/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Адрине Мурадова Микаелян чрез адвокат
Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни 23, срещу
Арам Берч Сетиян чрез адвокат Герман Германов, Варна, ул. Ангел Георгиев 31; Люси Арам
Сетиян чрез адвокат Герман Германов, Варна,
ул. Ангел Георгиев 31.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1466/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
648/2010 по описа на Окръжен Съд Бургас, подадена от Поделение за пътнически превози при
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, чрез адвокат Йосиф Бакърджиев, Пловдив, ул. Едмон 2,
срещу Желка Костадинова Хундрева чрез адвокат
Веселина Балбазанова, Бургас, пл. Тройката 4,
ет. 2, офис 12.
Трето гражданско отделение, 1467/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
174/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Красимир Пейчев Пейчев, Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 466, вх. 2, ет. 5, ап. 33; „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас, п.к. 8104.
Трето гражданско отделение, 1623/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Илиян Петров Михайлов, Пловдив,
Затвора – Пловдив, втори пост, килия 78, срещу
Министерство на правосъдието, София, ул. Славянска 1, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 465/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1208/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Камитекс“ – ЕООД, Стара Загора,
ул. Кольо Гончев 147, ет. 1, ап. 2, срещу „Агромениджмънт систем“ – ООД, Стара Загора, ул.
Христо Ботев 74, вх. А, ет. 3, ап. 7.
Второ търговско отделение, 597/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
130/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Пътно поддържане – Велико
Търново“ – ООД, чрез адвокат Юлия Миневска,
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Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9, срещу
„Реда“ – ООД, чрез адвокат Иван Иванов, Велико
Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1.
Второ търговско отделение, 676/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2846/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Илиев Донев чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Паисий Халендарски 33,
офис 2; Диляна Георгиева Донева чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий Халендарски 33, офис 2; Руска Маринова Димитрова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Халендарски 33, офис 2, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София, ул. Георги Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 813/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2010 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Ангел Димитров Маскояни, Несебър,
ул. Месембрия 21, срещу Михаил Христов Томов
чрез адвокат Венелин Стефанов Ненов, София,
ул. Парчевич 44, ет. 5, ап. 15.
НА 22.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 491/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1103/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Дяков Констракшън“ – ООД, София
ж.к. Банишора 92, вх. Д, ет. 4, ап. 62, срещу ЕТ
Калоян Йорданов Стоянов с фирма „Калея – Калоян Стоянов“ чрез адвокат Радослав Савов,
София, ул. Екзарх Йосиф 11, ет. 5, ап. 11.
Второ търговско отделение, 652/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2323/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Симе индъстри“ – ООД, София,
бул. Асен Йорданов, 12; „Бизнес иновационен
център „СИМЕ“ – АД, изп. директор Магдалена
Петрунова, София, бул. Асен Йорданов 12.
Второ търговско отделение, 680/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от „Сини КО“ – ООД, чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев, 4, срещу „Капитан
Войновски“ – АД, с. Черни Вит, област Ловеч.
Второ търговско отделение, 692/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
579/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „СИС Индустрийд“ – ООД, срещу
Минка Марева Вълчева чрез адвокат Симеонка
Цонева Симеонова, София, бул. Витоша 1, ет. 3;
Вълчо Петров Вълчев чрез адвокат Симеонка
Симеонова, София, бул. Витоша 1, ет. 3; Асен
Трифонов Стоянов чрез адвокат Симеонка Симеонова, София, бул. Витоша 1, ет. 3; Стойчо Калчев
Димитров чрез адвокат Панчо Радев, София, ул.
Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11; „ДЗИ“ – АД, София,
бул. Цар Освободител 6.
Второ търговско отделение, 745/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Румен Михалев Стоев, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 219, вх. 3, ет. 6, ап. 81, срещу Застрахователно дружество „Булинс“ – АД, София,
бул. Джеймс Баучер 87.
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Второ търговско отделение, 1076/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4728/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Застрахователно дружество�������
„Евро������
инс“ – АД, чрез адвокат Юлиян Дацев срещу
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Г. Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 1123/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2661/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Токуда банк“ – АД, София, ул.
Ами Буе 84, срещу Недялка Илиева Ковачева
чрез адвокат Маркова, София, бул. Македония
10, вх. 2, ап. 12.
Второ търговско отделение, 1160/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1047/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Тип-топ куриер“ – АД, чрез адвокат Георги Василев срещу Николай Любомиров
Найденов чрез адвокат Стоян Иванов.
НА 23.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 961/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
111/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Иванка Панайотова Добрева чрез адвокат
Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2;
Панайот Гатев Добрев чрез адвокат Павлина
Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу
Александър Руменов Панайотов чрез адвокат
Димитър Каравасилев, Русе, бул. Ген. Скобелев
52, вх. А, бл. Бачо Киро; Валентин Великов Маринов чрез адвокат Камелия Кожухарова, Русе,
ул. Александровска 80; Даринка Димитрова Маринова чрез адвокат Камелия Кожухарова, Русе,
ул. Александровска 80; Донка Енчева Михова
чрез адвокат Камелия Кожухарова, Русе, ул.
Александровска 80; Здравко Михайлов Стефанов,
Русе, бул. Христо Ботев 48, ет. 2, кв. Дружба 3,
блок Европа; Росен Великов Маринов чрез адвокат Камелия Петрова Кожухарова, Русе, ул.
Александровска 80; Румен Любенов Панайотов
чрез адвокат Димитър Каравасилев, Русе, бул.
Ген. Скобелев 52, вх. А, бл. Бачо Киро; Стефка
Михайлова Йорданова чрез адвокат Камелия
Кожухарова, Русе, ул. Алекандровска 80; Стоилка
Крумова Колева чрез адвокат Камелия Кожухарова, Русе, ул. Александровска 80; Янко Крумов
Стефанов чрез адвокат Камелия Кожухарова,
Русе, ул. Александровска 80.
Първо гражданско отделение, 1020/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
794/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Област с административен център
Благоевград като пълномощник на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9; Община
Благоевград чрез адвокат Богданова, София, ул.
Бузлуджа 3 – 5, срещу Кирил Димитров Грозданов, Благоевград, ул. Майор Стефан Иванов 10.
Първо гражданско отделение, 1210/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1902/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Христов Момчев чрез адвокат
Петров, София, ул. Доспат 15 – партер, срещу
Косю Тодоров Кателиев чрез адвокат Димитър
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Петров, Варна, Цар Симеон І № 6А, ет. 1; Марина
Иванова Филчева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 78,
вх. Б, ет. 2, ап. 5; Денка Кирова Никова, Варна,
ж.к. Възраждане 78, вх. Б, ет. 2, ап. 5; Милена
Иванова Никова, Варна, ж.к. Възраждане 78,
вх. Б, ет. 2, ап. 5; Димитър Христов Папазов,
Варна, бул. Владислав Варненчик 28, вх. Г, ап. 74;
Иван Иванов Георгиев, Варна, ул. Одрин 10, ет. 3,
ап. 4; Серафим Крумов Серафимов, Вършец, ул.
Иван Вазов 31.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 652/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2493/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Симе индъстри“ – ООД, с управител Стиляна Бориславова Петрунова, София,
ж.к. Дружба, ул. Асен Йорданов 12; „Бизнес
иновационен център Симе“ – АД, с изпълнителен
директор Магдалена Петрунова, София, бул. Асен
Йорданов 12, срещу „Бизнес иновационен център
Симе“ – АД, в несъстоятелност, със синдик Росен
Милошев, Враца, ул. Лукашов 11.
Първо търговско отделение, 716/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3966/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу
„Ямболпроект“ – ЕООД, чрез адвокат Георги
Дженков, Елхово, ул. Ал. Стамболийски 66.
Първо търговско отделение, 761/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2015/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мегатрон холдинг груп“ – АД, чрез
адвокат Диян Станчев, София, ул. Хаджи Димитър 15, адвокатска кантора, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, чрез адвокат юрк. Миглена Николова,
София, ул. Стефан Караджа 2, и трета страна
Васил Йорданов Вучев, Костенец, ул. Янтра 6.
Първо търговско отделение, 810/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3199/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Националната агенция за приходите, София, бул. К няз Дондуков 52, срещу
„Виником“ – АД, в несъстоятелност, чрез Павлин Георгиев Цаков в качеството му на бивш
изпълнителен директор, Плевен, ул. Лозенка 1,
вх. В, ап. 8.
НА 27.06.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 542/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2606/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Атанаска Милчева Милева лично
и със съгласието на майка си Величка Петрова
Милева чрез адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 18, ет. 1; Величка Петрова Милева
чрез адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул.
Иван Вазов 18, ет. 1; Милана Милчева Милева чрез
адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 18, ет. 1, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез
гл. юрк. Рубинка Ванчева, София, ул. Московска
19; „ГРУПМА Животозастраховане“ – ЕАД, чрез
адвокат Емил Жечев, София, ул. Д-р Христо
Стамболийски 3.
Първо търговско отделение, 610/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2712/2009 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „Застрахователно дружество Евро
Инс“ – АД, представлявано от Антон Пиронски, юрк. Ирена Лалова, София, бул. Христофор
Колумб 43, срещу Лидия Крумова Вачева чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Ивайло
29; Марко Антов Вачев чрез адвокат Десислава
Йовчева, София, ул. Ивайло 29.
Първо търговско отделение, 620/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5/2010 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от ДФ „Земеделие“, представляван
от Калина Илиева, чрез юрк. Мариела Панчева,
София, бул. Цар Борис Трети 136, срещу Частна
производствено-търговска кооперация „Марен“,
представлявана от Георги Илиев Диманов, с. Новачене, област Плевен.
Първо търговско отделение, 856/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 33/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Никра инвест груп“ – ООД, Видин, ул. Акад.
Стефан Младенов 3, срещу „Елексир“ – ЕООД,
София, бул. Цар Борис Трети 218, ет. 5, ап. 20.
4875
Върховният административен съд на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ (изм., ДВ, бр. 87
от 2010 г.) съобщава, че е постъпила жалба от
„Интерлоза“ – ООД, ЕИК 831847670, срещу Заповед № РД-02-14-254 от 11.02.2011 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
с която е одобрен ПУП – план за регулация и
застрояване на ГКПП „Калотина“, по която е
образувано адм.д. № 4822/2011 по описа на Върховния административен съд. Заинтересуваните
лица могат да подадат молба за конституиране
като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5044
Върховният административен съд на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Борислав Асенов Милушев, Дафинка
Иванова Диманова, Росен Захариев Диманов,
Светослав Захариев Диманов, Емилия Андонова
Стефанова, Велин Георгиев Милушев, Георги
Петров Георгиев и Теменуга Петрова Иванова от
гр. Нови Искър, ул. Снежанка 4, срещу Заповед
№ РД-02-14-254 от 11.02.2011 г. на миистъра на
регионалното развитие и благоустройството за
одобряване на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на
ГКПП „Калотина“, по която е образувано адм.д.
№ 4066/2011 по описа на Върховния административен съд. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5100
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че въз основа на оспорване със
Заповед № 42 от 4.04.2011 г. на областния управител на област Кюстендил срещу чл. 5, ал. 1,
чл. 6, ал. 11, 12 и 13, чл. 7, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 4,
чл. 15, ал. 1 и 2 от Правилника за дейността на
Консултативния съвет по туризъм към кмета на
община Кюстендил, изменени с Решение № 791 от
24.02.2011 г. на ОбС – гр. Кюстендил, е образувано
адм.д. № 86/2011, насрочено за 18.05.2011 г. в 10 ч.
5058
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Администртивният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител с административен център гр. Силистра, с която е оспорена т. 9 от Решение № 529 от
15.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Дулово, в
частта, с която е дадено съгласие възникналият
временен недостиг на бюджетни средства да се
покрива текущо с временни безлихвени заеми от
набирателни сметки на общината, и че по повод
на обжалването е образувано адм.д. № 54/2011
по описа на Административния съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на
16.06.2011 г. от 13 ч.
5057
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Областния
управител с административен център гр. Силистра, с която е оспорена т. 2 от Решение № 11
от 14.02.2011 г. на Общинския съвет – с. Ситово,
потвърдено с Решение № 15 от 11.03.2011 г., с което
е прието изменение и актуализация на общинския
бюджет за 2010 г., и по нея е образувано адм. дело
№ 57 по описа на Административния съд – Силистра, за 2011 г., насрочено за 02.06.2011 г. от 14 ч.
5253
Видинският районен съд уведомява Андре Морин, роден на 23.11.1957 г. в гр. Жулиете, Канада,
сега с неизвестен адрес, че в съда е образувано
гр. д. № 2304/2010 с правно основание чл. 49 СК.
В едномесечен срок от обнародването ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5056
Дуловският районен съд, гражданска колегия,
призовава Илхами Реджебов Мехмедов с последен
адрес област Силистра, община Дулово, с. Чернолик, ул. Кирил и Методий 32, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.06.2011 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 177/2011, заведено от
Нурдан Хасан Мехмедова, за развод по чл. 49
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5055
Пловдивският районен съд, ІІІ брачен състав, призовава Мирна Кристин Кол, родена на
22.01.1977 в гр. Саарбрюкен, Германия, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.V.2011 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр. д. № 33/2011, заведено от
Ангел Асенов Мерджанов от с. Златитрап, област
Пловдив, за развод. Ако въпреки обнародването
ответницата не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът є назначава особен представител.
5059
Софийският районен съд, гр. отделение, 24
състав, призовава Мария Костадинова Божилова с последен адрес София, ул. Драгалевска 8,
вх. Е, ет. 4, ап. 108, и Стоян Веселинов Стоянов
с последен адрес Търговище, ул. Клокотница 7,
вх. А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестни адреси, да се
явят в съда на 2.06.2011 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 6019/2008, заведено от Антоанета
Георгиева Газдова и Мария Младенова Газдова.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5060
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност
(ЗОПДИППД) обявява, че е образувано гр. д.
№ 24/2010 г. по постъпило мотивирано искане по
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпен
начин със седалище София (мотивираното искане
има действие на искова молба) против ответниците Асен Костов Крумов и Илиянка Трифонова
Крумова, двамата от с. Обнова, област Плевен,
ул. Васил Петлешков 12, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
1. Нива в м. Капитанова могила с площ 22,302
дка, трета категория, съставляваща имот № 147013
по плана за земеразделяне в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област Плевен,
при граници и съседи: имот № 147014 на Милан
Георгиев Георгиев, имот № 147015 на Слави Георгиев Събев, имот № 147016 на Боянка Богданова
Порукова, имот № 147017 на Венета Богданова
Устабашиева, имот № 147018 на насл. на Слави
Георгиев Събев, имот № 147020 на насл. на Ася
Атанасова Петкова, имот № 147012 на насл. на
Милан Георгиев Събев, кад. № 000390 полски път
на кметство Обнова, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот (земеделска
земя) № 154, том 1, рег. № 430, дело № 84/2000 от
24.02.2000 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 57, т. І, д. № 85/2000,
вх. рег. № 167 от 24.02.2000 г.).
2. Нива в м. Ходжова могила с площ 11,222
дка, от които 0,122 дка трета категория и 11,100
дка четвърта категория, съставляваща имот
№ 090023 по плана за земеразделяне в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 090009 на Веско Радионов Блажев, имот
№ 090022 на Митка Милкова Джонова, кад.
№ 000477 полски път на кметство Обнова, имот
№ 090003 на насл. на Юсеин Ахмедов Чангарлиев,
имот № 090004 на насл. на Стойко Петров Беров,
имот № 090008 на Клара Димитрова Божкова,
придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 73, том
5, рег. № 2386, дело № 459/2000 от 04.07.2000 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 153, т. ІІ, д. № 501/2000, вх. рег.
№ 971 от 2000 г.).
3. Нива в м. Русев геран с площ 21,305 дка,
от които 10,935 дка втора категория, 0,103 дка
трета категория и 10,267 дка четвърта категория,
съставляваща имот № 223029 по плана за земеразделяне в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089,
община Левски, област Плевен, при граници и
съседи: имот № 223002 на Анка Ангелова Костова,
имот № 223003 на насл. на Петър Боянов Петров,
имот № 223004 на Костадин Илиев Лицов, имот
№ 223005 на Тодор Вълев Личев, имот № 223011
на Иваница Антонова Динова, имот № 223012 на
Иван Петков Ганев, имот № 223028 на Мирослав
Атанасов Петров, кад. № 000467 полски път на
кметство Обнова, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот (земеделска
земя) № 73, том 5, рег. № 2386, дело № 459/2000 от
04.07.2000 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 153, т. ІІ, д. № 501/2000,
вх. рег. № 971 от 2000 г.).
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4. Нива в м. Новите парцели с площ 10,120 дка,
четвърта категория, съставляваща имот № 054015
по плана за земеразделяне в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област Плевен,
при граници и съседи: имот № 054016 на насл. на
Велико Петков Колев-Гайдаров, имот № 054005 на
Блажо Христов Георгиев, имот № 054006 на Иван
Радославов Христов, имот № 054014 на насл. на
Кирил Лазаров Енев, кад. № 000201 полски път на
кметство Обнова, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 64, том
8, рег. № 3611, дело № 708/2000 от 25.09.2000 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 145, т. ІІІ, д. № 799/2000, вх. рег.
№ 1699 от 25.09.2000 г.).
5. Нива в м. Касата с площ 12 дка, четвърта
категория, съставляваща имот № 097022 по плана за земеразделяне в землището на с. Обнова,
ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област Плевен,
при граници и съседи: имот № 097013 на Николай Велчев Иванов, имот № 097007 на Марин
Василев Неделчев, имот № 097008 на Надежда
Цветанова Иванова, имот № 097012 на Цанко
Димитров Пенев, кад. № 000459 полски път на
кметство Обнова, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 68, том
8, рег. № 3613, дело № 709/2000 от 25.09.2000 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 148, т. ІІІ, д. № 802/2000, вх. рег.
№ 1702 от 25.09.2000 г.).
6. Нива в м. Обора с площ 10,580 дка, трета
категория, съставляваща имот № 219017 по плана за земеразделяне в землището на с. Обнова,
ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област Плевен,
при граници и съседи: имот № 219018 на Стефка
Петрова Иванова, имот № 219004 на Петко Димитров Петков, имот № 219016 на Янка Луканова
Генова, кад. № 000468 полски път на кметство
Обнова, придобита с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот (земеделска земя)
№ 123, том 8, рег. № 3739, дело № 737/2000 от
02.10.2000 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 167, т. ІІІ, д. № 841/2000,
вх. рег. № 1785 от 02.10.2000 г.).
7. Нива в м. Ходжова могила с площ 8,502
дка, четвърта категория, съставляваща имот
№ 091009 по плана за земеразделяне в землището
на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски,
област Плевен, при граници и съседи: имот
№ 091010 на Даниела Георгиева Русанова, имот
№ 091003 на Юлия Петкова Митева-Чикокчиева,
имот № 091004 на Методи Младенов Матеев, имот
№ 091005 на насл. на Георги Георгиев Давидков,
имот № 091008 на насл. на Цветан Митев Първанов, кад. № 000473 полски път на кметство Обнова,
придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 85, том
10, рег. № 4360, дело № 842/2000 от 03.11.2000 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 62, т. ІV, д. № 980/2000, вх. рег.
№ 2210 от 2000 г.).
8. Нива в м. Църкалово с площ 10,877 дка,
трета категория, съставляваща имот № 002032
по картата на възстановената собственост в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 002031 на Ангел Петров Ангелов, кад.
№ 000013 полски път на кметство Обнова, имот
№ 002033 на насл. на Атанас Митев Данов, при-
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добита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 56, том
4, рег. № 2049, дело № 437/2002 от 08.08.2002 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 183, т. ІІІ, д. № 633/2002, вх. рег.
№ 908 от 08.08.2002 г.).
9. Нива в м. Кумбурлука с площ 16,969 дка,
четвърта категория, съставляваща имот № 095018
по картата за възстановената собственост в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 095017 на Стефан Матеев Борисов, кад.
№ 000461 полски път на кметство Обнова, имот
№ 095002 на Али Ахмедов Ашимов, имот № 095003
на Милка Атанасова Добрева, имот № 095004 на
Любен Атанасов Цолов, имот № 095005 на Владо
Атанасов Цолов, имот № 095007 на Еленка Борисова Якимова, имот № 095008 на Радка Цветанова
Тодорова, имот № 095009 на Тодор Александров
Тодоров, придобита с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот (земеделска земя)
№ 56, том 4, рег. № 2049, дело № 437/2002 от
08.08.2002 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 183, т. ІІІ, д. № 633/2002,
вх. рег. № 908 от 08.08.2002 г.).
10. Нива в м. Долното ливаде с площ 10 дка,
девета категория, съставляваща имот № 024036 по
картата на възстановената собственост в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област Плевен, при граници и съседи: имот
№ 024035 на Любчо Апостолов Симеонов, кад.
№ 000117 полски път на кметство Обнова, имот
№ 024026 на Атанас Рачев Рачев, имот № 024008
на Светослав Методиев Минчев, имот № 024007
на насл. на Русанка Петрова Камарашева, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот (земеделска земя) № 10, том 7,
рег. № 3289, дело № 710/2002 от 06.12.2002 г. на
Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 81, т. VІ, д. № 1163/2002, вх. рег.
№ 1777 от 06.12.2002 г.).
11. Нива в м. Горния път с площ 3,153 дка,
трета категория, съставляваща имот № 146005
по картата на възстановената собственост в
землището на с. Обнова, ЕК АТТЕ 53089, община Левски, област Плевен, при граници и
съседи: имот № 146006 на Анко Иванов Анков,
имот № 146008 на Александър Георгиев Петков,
имот № 146004 на Иван Дамянов Петков, кад.
№ 000374 полски път на кметство Обнова, придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 91, том
2, рег. № 828, дело № 165/2004 от 11.03.2004 г. на
Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 181, т. І, д. № 187/2004, вх. рег. № 488
от 11.03.2004 г.).
12. Нива в м. Горния път с площ 5,001 дка, трета
категория, съставляваща имот № 146022 по картата
на възстановената собственост в землището на
с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област
Плевен, при граници и съседи: имот № 146011
на Поля Здравкова Иванова, имот № 146021 на
Петя Трифонова Войкова, кад. № 000376 полски път на кметство Обнова, имот № 146023 на
Иван Дамянов Петков, имот № 146010 на Петко
Георгиев Петков, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот (земеделска
земя) № 91, том 2, рег. № 828, дело № 165/2004 от
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11.03.2004 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 181, т. І, д. № 187/2004,
вх. рег. № 488 от 11.03.2004 г.).
13. Нива в м. Лъженско с площ 3,001 дка, трета
категория, съставляваща имот № 154005 по картата на възстановената собственост в землището на
с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област
Плевен, при граници и съседи: имот № 505009
на Лиляна Тодорова Дунева, имот № 154006 на
Иван Върбанов Марков, имот № 154004 на Иван
Дамянов Петков, кад. № 000376 полски път на
кметство Обнова, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот (земеделска
земя) № 91, том 2, рег. № 828, дело № 165/2004 от
11.03.2004 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 181, т. І, д. № 187/2004,
вх. рег. № 488 от 11.03.2004 г.).
14. Свинарник, намиращ се в поземлен имот
№ 507006 по картата за възстановена собственост в землището на с. Обнова, община Левски,
при граници и съседи: имоти с номера 507004,
507005, 507012 и 666001 – стопански дворове, имот
№ 507020 – полски път, и имот № 031003 – пасище, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 35, том 1, рег.
№ 254, дело № 30/2004 от 07.04.2004 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията,
акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег. № 816 от
07.04.2004 г.).
15. Свинарник, намиращ се поземлен имот
№ 507008 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Обнова, община Левски, при
граници и съседи: имот № 507009 – стопански
двор, имот № 507010 – стопански двор, имот
№ 507020 – полски път, и имот № 031004 – птицеферма, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35, том 1,
рег. № 254, дело № 30/2004 г. от 07.04.2004 г. на
Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег. № 816
от 07.04.2004 г.).
16. Свинарник, намиращ се в поземлен имот
№ 507010 по картата за възстановена собственост в землището на с. Обнова, община Левски,
при граници и съседи: имоти с номера 507008,
5070 09 и 507011 – с т опа нск и д ворове, и мо т
№ 507020 – полски имот, и имот № 031004 – птицеферма, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 35, том 1, рег.
№ 254, дело № 30/2004 от 07.04.2004 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията,
акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег. № 816 от
07.04.2004 г.).
17. Свинарник, намиращ се в поземлен имот
№ 507011 по картата за възстановена собственост в
землището на с. Обнова, община Левски, при граници и съседи: имоти с номера 507010, 507014 – стопански дворове, имот № 507020 – полски имот,
и имот № 031004 – птицеферма, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 35, том 1, рег. № 254, дело № 30/2004 от
07.04.2004 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004,
вх. рег. № 816 от 07.04.2004 г.).
18. Свинарник, намиращ се в поземлен имот
№ 507012 по картата за възстановена собственост в землището на с. Обнова, община Левски,
при граници и съседи: имоти с номера 507006,
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507013 и 6660 02 – ст опанск и дворове, имо т
№ 507020 – полски път, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35,
том 1, рег. № 254, дело № 30/2004 от 07.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег.
№ 816 от 07.04.2004 г.)
19. Свинарник, намиращ се в поземлен имот
№ 507013 по картата за възстановена собственост в землището на с. Обнова, община Левски,
при граници и съседи: имоти с номера 507012,
666002, 666003 и 666006 – стопански дворове, имот
№ 507020 – полски път, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35,
том 1, рег. № 254, дело № 30/2004 от 07.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег.
№ 816 от 07.04.2004 г.).
20. Свинарник, намиращ се в поземлен имот
№ 507015 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Обнова, община Левски, при
граници и съседи: имоти с номера 507014, 507016 и
507017 – стопански дворове, имот № 507020 – полски път, и имот № 031004 – птицеферма, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35, том 1, рег. № 254, дело № 30/2004
от 07.04.2004 г. на Районния съд – гр. Левски
(Служба по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д.
№ 331/2004, вх. рег. № 816 от 07.04.2004 г.).
21. Административна сграда, намираща се
в поземлен имот № 507019 по картата за възстановена собственост в землището на с. Обнова, община Левск и, при граници и съседи: имот № 507018 – стопански двор, и имот
№ 507020 – полски път, придобита с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35,
том 1, рег. № 254, дело № 30/2004 от 07.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег.
№ 816 от 07.04.2004 г.).
22. Кланица, намираща се в поземлен имот
№ 507016 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Обнова, община Левски, при
граници и съседи: имот № 507017 – стопански
двор, имот № 507015 – стопански двор, и имот
№ 507020 – полски път, придобита с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 35,
том 1, рег. № 254, дело № 30/2004 от 07.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 119, т. ІІ, д. № 331/2004, вх. рег.
№ 816 от 07.04.2004 г.).
23. Нива в м. Летнишки път с площ 14,990 дка,
трета категория, съставляваща имот № 167002
по картата на възстановената собственост в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 167003 на Иваница Матеева Личкова,
имот № 167001 на Славка Христова Петева, кад.
№ 000395 полски път на кметство Обнова, кад.
№ 000398 полски път на кметство Обнова, придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 119, том
4, рег. № 1683, дело № 387/2004 от 26.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 15, т. ІІІ, д. № 429/2004, вх. рег.
№ 1026 от 26.04.2004 г.).
24. Нива в м. Кумбурлука с площ 15,004 дка,
четвърта категория, съставляваща имот № 095014
по картата на възстановената собственост в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
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Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 095016 на Борис Матеев Борисов, имот
№ 095013 на Константин Асенов Кънчев, кад.
№ 000473 полски път на кметство Обнова, кад.
№ 000000461 полски път на кметство Обнова,
придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 119, том
4, рег. № 1683, дело № 387/2004 от 26.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 15, т. ІІІ, д. № 429/2004, вх. рег.
№ 1026 от 26.04.2004 г.).
25. Нива в м. Комитско с площ 12,393 дка,
от които 3,846 – трета категория, и 8,547 – четвърта категория, съставляваща имот № 232028
по картата на възстановената собственост в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 232029 на Атанас Петров Минков, имот
№ 232013 на Александър Атанасов Петров, имот
№ 232014 на Здравка Андреева Николова, имот
№ 232027 на Иваница Матеева Личкова, кад.
№ 000437 полски път на кметство Обнова, придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 119, том
4, рег. № 1683, дело № 387/2004 от 26.04.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 15, т. ІІІ, д. № 429/2004, вх. рег.
№ 1026 от 26.04.2004 г.).
26. Нива в м. Каменски път с площ 5,400 дка,
трета категория, съставляваща имот № 190022
по картата на възстановената собственост в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 190023 на Методи Кирилов Младенов,
имот № 190020 на Милко Бонев Бонев, имот
№ 190021 на Митко Георгиев Райков, кад. № 000440
полски път на кметство Обнова, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот (земеделска земя) № 80, том 5, рег. № 2096,
дело № 482/2004 от 26.05.2004 г. на Районния
съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт
№ 115, т. ІІІ, д. № 536/2004, вх. рег. № 1233 от
25.05.2004 г.).
27. Нива в м. Горното ливаде с площ 17,638 дка,
четвърта категория, съставляваща имот № 013012
по картата на възстановената собственост в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община
Левски, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 013056 на Върбинка Радославова Русанова,
имот № 013055 на Славка Радославова Богданова,
имот № 013054 на Стефка Радославова Богданова, имот № 013023 на насл. на Георги Данаилов
Гроздев, имот № 013022 на Цветана Боянова
Недева, имот № 013014 на Светослав Симеонов
Пащев, имот № 013010 на Румяна Иванова Гъбова, имот № 013011 на Румяна Иванова Гъбова,
кад. № 000064 полски път на кметство Обнова,
имот № 013025 на Йорданка Дамянова Иванова,
придобита с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот (земеделска земя) № 2, том
12, рег. № 5484, дело № 1195/2004 от 11.11.2004 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 92, т. VІІ, д. № 1347/2004, вх. рег.
№ 3352 от 11.11.2004 г.).
28. Нива в м. Касата с площ 6,076 дка, четвърта
категория, съставляваща имот № 097013 по картата
на възстановената собственост в землището на
с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, община Левски, област

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Плевен, при граници и съседи: имот № 097022 на
Асен Костов Крумов, имот № 097007 на Марин
Василев Неделчев, имот № 097006 на Иван Василев Неделчев, имот № 097014 на Иван Върбанов
Марков, кад. № 000459 полски път на кметство
Обнова, придобита с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот (земеделска земя)
№ 167, том 7, рег. № 2921, дело № 600/2005 от
30.05.2005 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 3, д. № 1241/2005, вх. рег.
№ 2945 от 30.05.2005 г.).
29. Празно дворно място 520 кв. м в с. Обнова, съставляващо парцел ІV с пл. сн. № 716 по
плана на селото в стр. кв. 69, при съседи: улица,
Стефан Петков, парцел ІІІ-716, парцел ХХ-716,
придобито с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 443, том 3, дело № 934/1993
от 23.09.1993 г. на Районния съд – гр. Левски,
вх. рег. № 598, т. 18, стр. 598.
30. Дворно място, неурегулирано, 710 кв. м в
с. Обнова, при неуредени регулационни сметки,
ведно с построената в него лятна кухня, съставляващо парцел ХІІ, планоснимачен № 1188 в
квартал 18 „А“ по плана на селото, при граници:
улица, Христо Пенчев Петков и Атанас Юлиянов,
придобито с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 83, том 1, дело № 117/1995
от 23.02.1995 г. на Районния съд – гр. Левски.
31. Дворно място, неурегулирано, 710 кв. м в
с. Обнова, ведно с построената в него жилищна
сграда, съставляващо парцел VІІІ, планоснимачен № 1188 в квартал 18 „А“ по плана на селото
при граници: Христо Пенчев Петков, собствено
и улица, придобито с нотариален акт за собственост на недвижим имот, издаден по обстоятелствена проверка, № 15, том І, дело № 101/1995 от
23.02.1995 г. на Районния съд – гр. Левски.
32. Нива в м. Събчалийско с площ 21,500 дка,
четвърта категория, съставляваща имот № 350002
по картата на землището на с. Тотлебен, община
Пордим, област Плевен, при граници и съседи:
имот № 136009 – нива на общината, кад. № 800153
полски път, кад. № 800034 – полски път, имот
№ 061004 – нива на наследници на Веселин Маринов Василев, придобита с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 110, том
3, рег. № 5265, дело № 291/2003 от 02.06.2003 г. на
Районния съд – гр. Плевен (Служба по вписванията, акт № 52, т. ХІІІ, д. № 2799/2003, вх. рег.
№ 5005 от 02.06.2003 г.).
33. Силажна яма, построена върху държавна
земя, в поземлен имот № 666001 с площ 1,830 дка
в землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, съгласно картата на възстановената собственост, при
граници и съседи: имот № 666002 – стопански
двор, имот № 507006 – стопански двор, имот
№ 031003 – пасище – мера, имот № 666024 – полски път, придобита с нотариален акт за собственост
на недвижими имоти – констативен № 99, том
9, рег. № 2563, дело № 149/2009 от 23.03.2009 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009, вх. рег.
№ 2634 от 23.09.2009 г.).
34. Овчарник, построен върху държавна земя,
в поземлен имот № 666003 с площ 5,336 дка, в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, съгласно
картата на възстановената собственост на същото
село, при граници и съседи: имот № 666004 – сто-
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пански двор, имот № 666025 – полски път, имот
№ 666002 – стопански двор, имот № 507013 – стопански двор, имот № 666006 – стопански двор,
придобит с нотариален акт за собственост на
недвижими имоти – констативен № 99, том 9,
рег. № 2563, дело № 149/2009 от 23.03.2009 г. на
Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009, вх. рег.
№ 2634 от 23.09.2009 г.).
35. Сеновал, построен върху държавна земя,
в поземлен имот № 666004 с площ 2,164 дка, в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, съгласно
картата на възстановената собственост на същото
село, при граници и съседи: имот № 666005 – стопански двор, имот № 666025 – полски път, имот
№ 666003 – стопански двор, имот № 666006 – стопански двор, придобит с нотариален акт за собственост на недвижими имоти – констативен
№ 99, том 9, рег. № 2563, дело № 149/2009 от
23.03.2009 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009,
вх. рег. № 2634 от 23.09.2009 г.).
36. Сеновал, построен върху държавна земя,
в поземлен имот № 666005 с площ 2,598 дка, в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, съгласно
картата на възстановената собственост на същото
село, при граници и съседи: имот № 666024 – полски път, имот № 666025 – полски път, имот
№ 666004 – стопански двор, имот № 666006 – стопански двор, придобит с нотариален акт за собственост на недвижими имоти – констативен
№ 99, том 9, рег. № 2563, дело № 149/2009 от
23.03.2009 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009,
вх. рег. № 2634 от 23.09.2009 г.).
37. Сеновал, построен върху държавна земя,
в поземлен имот № 777016 с площ 3,620 дка, в
землището на с. Обнова, ЕК АТТЕ 53089, съг
ласно картата на възстановената собственост
на същото село, при граници и съседи: имот
№ 000330 – вътрешна река, имот № 777018 – полски път, имот № 777015 – стопански двор, имот
№ 777017 – полски път, кад. № 000352 – полски
път, придобит с нотариален акт за собственост
на недвижими имоти – констативен № 99, том
9, рег. № 2563, дело № 149/2009 от 23.03.2009 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009, вх. рег.
№ 2634 от 23.09.2009 г.).
38. Телчарник, построен върху държавна земя,
в поземлен имот № 777016 с площ 3,620 дка в
землището на с. Обнова, ЕК АТТЕ 53089, съгласно картата на възстановената собственост
на същото село, при граници и съседи: имот
№ 000330 – вътрешна река, имот № 777018 – полски път, имот № 777015 – стопански двор, имот
№ 777017 – полски път, кад. № 000352 – полски
път, придобит с нотариален акт за собственост
на недвижими имоти – констативен № 99, том
9, рег. № 2563, дело № 149/2009 от 23.03.2009 г.
на Районния съд – гр. Левски (Служба по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009, вх. рег.
№ 2634 от 23.09.2009 г.).
39. Телчарник, построен върху държавна земя,
в поземлен имот № 509004 с площ 1,179 дка в
землището на с. Обнова, ЕКАТТЕ 53089, съгласно
картата на възстановената собственост на същото село, при граници и съседи: имот № 509008
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на кметство с. Обнова, имот № 509005 на ДПФ,
имот № 5090 02 на ВПТК „Зора – 99“, имот
№ 509026 – полски път, придобит с нотариален акт
за собственост на недвижими имоти – констативен № 99, том 9, рег. № 2563, дело № 149/2009 от
23.03.2009 г. на Районния съд – гр. Левски (Служба
по вписванията, акт № 165, т. ІІ, д. № 230/2009,
вх. рег. № 2634 от 23.09.2009 г.).
40. Тракторно ремарке, марка и модел РСД 4,
с рег. № ЕН 4090 ЕХ, рама № 548, първоначална
регистрация – 12.11.1981 г., последна регистрация – 01.07.1998 г.
41. Товарен автомобил, марка и модел ГАЗ
53, с рег. № ЕН 3678 АН, рама № 49766, двигател № 3435059003277540, първоначална регистрация – 04.04.1985 г., последна регистрация – 14.03.2007 г.
42. Лек автомобил, марка и модел Пежо 405, с
рег. № ЕН 9910 АТ, рама № VF315BDJ208372480,
д ви гат ел № DJZ1CU580 0 0787, п ървонача л на
регистрация – 24.02.1989 г., последна регистрация – 15.12.1997 г.
43. Колесен трактор, марка и модел Трактор ТК, с
рег. № ЕН 4533 ЕХ, рама № 1018, двигател № 315884,
първоначална регистрация – 21.06.1988 г., последна регистрация – 17.05.2006 г.
44. Колесен трактор, марка и модел ЮМЗ 6Л, с рег.
№ ЕН 4080 ЕХ, рама № 623644, двигател № 8Н3009,
първоначална регистрация – 30.03.1989 г., последна
регистрация – 01.07.1998 г.
45. Мотоциклет, марка и модел МЗ 150, с рег.
№ ПЛ 0848 Б, рама № 4008464, двигател № 3008817,
първоначална регистрация – 29.01.1986 г., последна регистрация – 21.03.1990 г.
4 6. Товар ен а в т омо би л , марк а и моде л
Шкода Мадара, с рег. № ЕН 8458 А Р, рама
№ 15488901, двигател № 313041809, първоначална
регистрация – 03.08.1989 г., последна регистрация – 31.08.1992 г.
47. Самоходно шаси, марка и модел Самоходно шаси С, с рег. № ПЛ 2233 ЕА, рама
№ 486660, двигател № 1285274, първоначална
регистрация – 07.06.1991 г., последна регистрация – 31.03.1999 г.
48. Лек автомобил, марка и модел ВАЗ 2107, с
рег. № ЕН 8277 АР, рама № ХТА210700L0500726,
д ви г ат ел № 2103098 4983, п ървонача л на р е гистрация – 22.01.1990 г., последна регистрация – 16.10.1990 г.
49. Колесен трактор, марка и модел ЮМЗ 6КМ,
с рег. № ЕН 1863 ЕХ, рама № 636099, двигател
№ 90265, първоначална регистрация – 11.08.1989 г.,
последна регистрация – 14.03.2007 г.
50. Колесен трактор, марка и модел ТК 80, с рег.
№ ЕН 1645 ЕХ, рама № 10404909, двигател № 503969,
първоначална регистрация – 26.02.1996 г., последна регистрация – 14.03.2007 г.
51. Колесен трактор, марка и модел МТЗ
952, с рег. № ЕН 1676 ЕХ, рама № 09005398,
д в и г а т е л № 0 9 7 335, п ъ р в о н ач а л н а р е г и с т р а ц и я – 19.10. 2 0 0 4 г., п о с л ед н а р ег и с т р ация – 19.10.2004 г.
52. Лек автомобил, марка и модел Хонда ЦР В,
с рег. № ЕН 3212 АР, рама № JHLRD1750WC240004,
двигател № B20B33058220, първоначална регистраци я – 09.10.1998 г., последна регистрация – 28.11.2005 г.
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53. Ремарке за лек автомобил, марка и модел
Ремарке туристическо, с рег. № ЕН 2701 ЕХ, рама
№ 92087, първоначална регистрация – 07.09.1994 г.,
последна регистрация – 17.09.1994 г.
54. Мотоциклет, марка и модел МЗ 251, с рег.
№ ЕН 0606 В, рама № 2553243, двигател № 1533539,
първоначална регистрация – 01.01.1990 г., последна регистрация – 07.09.1994 г.
55. Тракторно ремарке, марка и модел РСД 4,
с рег. № ЕН 4532 ЕХ, рама № 5783, първоначална
регистрация – 20.12.1984 г., последна регистрация – 10.05.2006 г.
56. Ремарке за товарен автомобил, марка и
модел Ремарке Р 12 С, с рег. № ЕН 3457 ЕХ, рама
№ 6838, първоначална регистрация – 12.05.1986 г.,
последна регистрация – 12.05.1995 г.
57. Тов ар ен а в т омо би л , м арк а и моде л
Д АФ Ф 45.160, с рег. № ЕН 0015 ВВ, рама
№ XLRAE45CE0L136994, двигател № 31621208460,
първоначална регистрация – 13.11.1995 г., последна регистрация – 27.01.2007 г.
58. Лек авт омоби л, марка и модел
М е р ц е д е с Ц 2 0 0 , с р е г. № Е Н 7 818 ВМ ,
р а м а № W D B 2 0 3 0 0 41 A 5 4 51 9 4 , д в и г а т е л
№ 611 9 6 2 3 0 6 8 3 3 4 2 , п ъ р в о н а ч а л н а р е г и с т 
р а ц и я – 0 2 . 0 6 . 2 0 0 3 г., п о с л е д н а р е г и с т р а ция – 30.01.2009 г.
59. Мотоциклет, марка и модел Хонда 125, с
рег. № ЕН 1215 А, рама № ZDCJF10A04F077176,
двигател № JF07E0046635, първоначална регистрация – 10.11.2004 г., последна регистрация – 02.03.2009 г.
60. Зърнокомбайн, марка и модел ДОН 1500,
рег. № ЕН 00361, рама № 00748, двигател № 121699,
дата на придобиване – 14.03.2007 г., липсват данни
за регистрация в КАТ и КТИ.
61. Б а г ер, м арк а и моде л Е Х 2 5, ра м а
№ 684958, двигател № ОБ2186, дата на придобиване – 14.03.2007 г., липсват данни за регистрация
в КАТ и КТИ.
62. Зърнокомбайн CLAAS DOMINATOR 96 с
регистрационен номер ЕН 03545, рама 08903527.
63. Самоходна косачка Е-302, с регистрационен
номер ЕН 01653, рама 18-29984.
От Илиянка Трифонова Крумова на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличната сума по банкова сметка: IBAN:
BG58 BPBI 7923 1098 2169 01 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, на Илиянка Трифонова
Крумова.
От Асен Костов Крумов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Наличната сума по банкова сметка: IBAN
BG50 CECB 9790 4408 9947 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, на името на Асен
Костов Крумов.
– Наличната сума по банкова сметка: IBAN:
BG09 CECB 9790 1008 9947 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, на името на Асен
Костов Крумов.
– Наличната сума по банкова сметка: IBAN:
BG88 CECB 9790 1408 9947 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, на името на Асен
Костов Крумов;
– Наличната сума по банкова сметка: IBAN:
BG43 CECB 9790 2408 9947 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, на името на Асен
Костов Крумов.
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– Наличната сума по банкова сметка: IBAN:
BG68 CECB 9790 4008 9947 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, на името на Асен
Костов Крумов.
От Асен Костов Крумов и Илиянка Трифонова
Крумова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД:
– С у мата от прода жбата на лек автомо бил, марка и модел Шевролет Тракер, с рег.
№ ЕН 6039 АМ, рама № JGCBJ18U6KW852873,
д ви г ат е л № G16K14 02 66, п ървонача л на р е гистрация – 06.07.1995 г., последна регистрация – 30.12.2003 г., продаден – 23.05.2006 г., в
размер на 4000 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил, марка и модел Мерцедес 814, с рег.
№ ЕН 7222 АМ, рама № WDB67401315386407,
двигател № 36690510893368, първоначална регистрация – 16.08.1988 г., последна регистрация – 24.10.2003 г., продаден – 13.01.2004 г., в
размер на 12 000 лв.
– Сумата от продажбата на мотопед, марка
и модел Чин Чи Км 50 КТ 4 Ж, с рег. № ЕН
0749 М, ра ма № L A E A D41013B922312 , д вигател № D1E41QMB230 072039, първонача лна
регистрация – 15.12.2005 г., последна регистрация – 18.12.2003 г., продаден – 24.03.2009 г., в
размер на 800 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка и модел ВАЗ 2103, с рег. № ПЛ 3172 Г,
рама № 0699983, двигател № 766627, първоначална регистрация – липсва, последна регистрация – 05.08.1985 г., продаден – 24.07.1992 г., в
размер на 2000 нед. лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил, марка и модел ИФА Л 60, с рег. № ЕН
3597 АВ, рама № L600045, двигател № 90308323,
първоначална регистрация – липсва, последна регистрация – 23.05.1997 г., продаден – 05.09.1997 г.,
в размер на 10 000 000 нед. лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил,
марка и модел Шкода МТ 4, с рег. № ПЛ 3992
ТВ, рама № 3157101031, двигател № 1495С252,
първоначална регистрация – липсва, последна регистрация – 21.06.1995 г., продаден – 19.07.1995 г.,
в размер на 450 000 нед. лв.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху гореописаното имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 18.10.2011 г. – 14,30 ч.
5119
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 5275/2007 вписва дружество
с ог раничена отговорност „Специа лизирана
болница за рехабилитация „Аква Вита“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Янко Комитов 4, ет. 1, с предмет на дейност:
специализирана болнична помощ, включваща:
диагностика и лечение, физикална терапия и
комплексна рехабилитация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, неврологични заболявания, заболяване на опорно-двигателния апарат,
заболявания на дихателната, храносмилателната
и ендокринната система, специализирана извънболнична помощ – извършване на диагностика,
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лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика, предписване на
различни видове изследвания и извършване на
клинико-лабораторни изследвания, предписване
на манипулации под техен контрол и отговорност,
предписване на обема, вида домашни грижи и
помощ за болни, предписване на лекарства и
медицински пособия, търговски сделки, в т. ч.
и аптечна дейност, за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на
пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Георги Радков Кесов.
12683
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.I.2008 г.
по ф.д. № 5324/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „ЗАС“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Росен, ул.
Дунав 14а, с предмет на дейност: подготовка и
обучение за водачи на МПС от всички категории,
строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, покупка на недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектирне, инженеринг, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, консултантски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Здравко
Ангелов Ставрев.
12684
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 5312/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Шейново 120, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, прода жба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки 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, внос и износ на стоки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Оикономиду.
12685
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 5303/2007 вписва еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Спринт – НХХ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Богоров 37,
ет. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, складови и лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия, внос, поддръжка, ремонт и
продажба на автомобили, както и всички други
сделки, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Николай Христов Христов.
12686
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 5339/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Файв 4 Съксес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всички видове строителна и строително-монтажна дейност, инженеринг, цялостно
проектиране, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Евгениос Хаджиманолис.
12687
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 5182/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мултикомерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Айтос, ул. Гоце Делчев 81, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски дейности, лизинг, внос и износ на стоки и всички
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Асен Асенов Илчев.
12688
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 666/2004 вписва промени
за „Радо 6 Кю“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Стоянка Иванова Трушева; вписва
като съдружник и управител Гергана Филипова
Йорданова; вписва нов дружествен договор.
12689
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 1593/2002 вписва промени
за „Интертур“ – ООД: заличава като съдружници
и управители Веселин Доброславов Стоименов и
Анка Георгиева Истаткова; вписва като съдружници Христофорос Никос Аманатидис и „Ер
Ви инвестмънт“ – ООД; вписва като управител
Теодор Красимиров Пастармаджиев; вписва нов
дружествен договор.
12690
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 21.I.2008 г. по ф.д. № 2876/2000 вписва прекратяване на дейността на „Е – Линк“ – ЕООД;
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Мария Костадинова Лапчева
и срок на ликвидация 8 месеца.
12691
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 259/2006 вписва промени
за „Конвил“ – ООД: заличава като съдружник
Малина Сашева Джокова; вписва като съдружник
Димитър Тодоров Байкушев; вписва нов адрес
на управление – Бургас, ул. Славянска 34, ет. 1;
вписва нов дружествен договор.
12692
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 525/2006 вписва промени
за „Ни транс“ – ООД: освобождава като съд
ружник Ивелин Симеонов Кичуков; вписва като
съдружник „Салена“ – АД; вписва нов дружествен договор.
12693
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 1740/2001 заличава от търговския регистър „Транс агро систем“ – ЕООД,
в ликвидация.
12694
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 116/2007 вписва промени
за „Фиоре експорт“ – ООД: освобождава като
съдружник Фиктерт Мустафов Гунев; вписва като
съдружник Ахмед Хасан Мехмед; вписва промяна
в наименованието от „Фиоре експорт“ – ООД,
на „Фиоре дор“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
12695
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 2965/2005 вписва промени
за „Лидер пласт“ – ООД: освобождава като съд
ружник Валентин Станков Желязков; вписва нов
дружествен договор.
12696
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.I.2008 г.
по ф.д. № 172/2000 вписва промени за „Спринт
2000“ – ООД: заличава като съдружник Николай
Христов Христов; вписва нов дружествен договор.
12697
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.I.2008 г. по ф.д. № 1427/2002 вписва промени
за „Сий фууд“ – ООД: вписва като съдружник
Евгений Желев Желев; вписва нов дружествен
договор.
12698
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.I.2008 г.
по ф.д. № 1337/2002 вписа промени за „Витатур
инвест“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Симеон
Николов Симеонов; вписва като член на съвета
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на директорите Мария Димова Овагемова; вписва като изпълнителен директор Милко Вълчев
Милков.
12699
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.X.2006 г.
по ф.д. № 3185/2006 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стомар строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Тракия 4А, с предмет на дейност: производство на стоки с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, търговия на едро
и дребно с хранителни и нехранителни стоки,
дърводобив, внос, износ, експорт и реекспорт,
корабно агентиране, транспортни услуги, външнотърговска дейност, маркетинг, хотелиерска,
рекламна, информационна и импресарска дейност, дизайн, търговска дейност с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел експлоатация или
продажба, производство и разпространение на
програмни продукти, разкриване и експлоатация на предприятия, туристически екскурзии
и т у ризъм, битови услуги, предприемаческа
и консултантска дейност, превозна дейност,
управление на фирми и дружества и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Петров Грудов.
12700
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.II.2005 г.
по ф.д. № 355/2005 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стройинвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 81, вх. 1, ет. 4, ап. 22, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителни услуги, външнотърговски сделки,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е образувано за неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Боряна
Николова Христова.
12701
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 14.I.2008 г. по ф.д. № 3089/2000
вписва прекратяване на дейността на „Кастроойл“ – ЕООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Митко
Димов Янов.
12702
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 415/2002 заличава от търговския регистър „Ексел“ – ЕООД, в ликвидация.
12703
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 2636/2004 заличава от търговския регистър „ПИ енд Ес Холдингс“ – ООД,
в ликвидация.
12704
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 2273/2004 вписва промени
за „НАП – 67“ – ЕООД: вписва нов предмет на
дейност: сделки с горива и нефтени продукти,
търговско представителство, посредничество
на чуждестранни и местни лица в страната и
в чужбина, комисионерство и извършване на
услуги, всички други дейности, незабранени със
закон; вписва промяна в наименованието от
„НАП – 67“ – ЕООД, на „Ню Ойл 2“ – ЕООД;
вписва ново седалище и адрес на управление –
София, Столична община, район „Средец“, ул.
Съборна 5, ет. 3; вписва нов учредителен акт.
12705
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 2346/2005 заличава от търговския регистър „Хоръкс асошиейтс“ – ООД, в
ликвидация.
12706
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2008 г.
по ф.д. № 1969/2006 вписва промени за „Естетикодерм“ – ЕООД: заличава като управител
и едноличен собственик на капитала Недялко
Иванов Драголов; вписва като управител и едноличен собственик на капитала Ивайло Младенов
Илиев; вписва нов предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени средства; вписва нов
учредителен акт.
12707
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 2776/2006 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „М. Минчев – Минчо
Коев“ (рег. по ф.д. № 3430/90) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Минчев комерс“ – ООД.
12708
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 2800/2007 вписва промяна
за „Нава“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес
на управление – Сливен, ул. Елисавета Багряна
1, вх. Б, ап. 21.
12709
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 23.I.2008 г.
по ф.д. № 2568/97 заличава от регистъра „Карнобат – транспорт“ – ООД, в ликвидация.
12710
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 7226/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ангелов и синове – Христо Ангелов“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на Диляна
Георгиева Георгиева и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Ангелов и синове – Христо
Ангелов – Диляна Георгиева“, Бургас.
12711
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
16.I.2008 г. по ф.д. № 5317/2007 вписва акционерно
дружество „Булстрой Бургас“ – АД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Копривщица
1, с предмет на дейност: строително-монтажни
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услуги, ремонтни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, туристически, туроператорски,
турагентски, хотелиерски, ресторантьорски услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 51 000 лв.,
разпределен в 510 поименни акции с номинал
100 лв., и се управлява от съвет на директорите
в състав: Веселин Стефанов Балев, Христо Стефанов Вергиев и Николай Костов Стоянов, и се
представлява от управителя Веселин Стефанов
Балев – изпълнителен директор.
12712
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 5355/2007 вписва еднолично акционерно дружество „Мидия“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Славянска 55, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, експлоатация на жилищни и друг
вид сгради, хотели, къмпинги, спортни и други
обекти, производство, монтаж и поддръжка на
всички видове дограми, сделки по реализиране
на всички видове строително-монтажни работи
на различни видове сгради и обекти, вкл. със
специална земекопна и повдигателна техника,
предоставяне на инженерингови, проектантски,
консултантски, счетоводни и други видове услуги,
складови сделки, стоков контрол, покупка на
стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, транспортни
сделки, вкл. чрез специализирани автомобили,
туристически дейности, туроператорска дейност
и т у ристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставянето на
допълнителни туристически услуги, рекламни,
информационни, програмни или други услуги.
Дружеството е с капитал 100 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции, всяка на стойност
10 лв. и се управлява от съвет на директорите в
състав: Димитър Димитров Янакиев, Йорданка
Дойнова Янакиева, Мила Димитрова Янакиева-Овчарова, Ивелин Дончев Овчаров и Стоян
Михов Маджаров, и се представлява от Димитър
Димитров Янакиев – изпълнителен директор.
12713
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 5252/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Оптима 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 6, вх. 6, ет. 6, ап. 17, с предмет на
дейност: предпроектни проучвания, проектиране
на високо и ниско строителство, строителство
и ремонтни услуги, реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, консултантски,
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контролни, инвеститорски и експертни услуги
в областта на строителството, проектирането,
ремонтно-възстановителните работи, упра жняване на строителен надзор, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
валутни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, сделки с недвижими имоти, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга
дейност, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Олга
Борисова Миринчева.
12714
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.I.2008 г.
по ф.д. № 3430/90 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „М. Минчев – Минчо Минчев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Минчев комерс“ – ООД, Айтос.
12715
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 2807/2006 вписва прехвърл яне на
предприятието на ЕТ „Ганди – Ганка Георгиева“ (рег. по ф.д. № 7779/91) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Ганди“ – ООД.
12716
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 607/2007 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Димитър Калинов“ (рег. по
ф.д. № 8053/92) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Калинов и
син“ – ООД.
12717
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.I.2008 г.
по ф.д. № 5265/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алерита“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Шейново 90, с предмет на дейност: проектиране и строителство на жилищни, обществени
и промишлени сгради и съоръжения, сделки с
недвижимо имущество – покупко-продажби и
наеми, сключване на международни договори в
областта на строителството и износ на работна
ръка, производство на стоки с цел търговия на
едро и дребно, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, транспортни услуги,
вкл. и международни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, турагентски,
информационни и рекламни сделки и услуги,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външнотърговски сделки – внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, както и всякакви
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Александър Стоянов Тричков.
12718
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.I.2008 г. по ф.д. № 5272/2007 вписва дружество с
ограничена отговорност „Диамар Инмо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Братя Миладинови, бл. 89А, вх. 2, ет. 3,
ап. 5, с предмет на дейност: посредничество при
покупко-продажбата на недвижими имоти, езиково обучение, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туроператорски и
туристически агентски сделки, хотелиерство и
ресторантьорство и предоставяне на допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона
за туризма, строителни и строително-ремонтни
услуги, производство и търговия със строителни
материали. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Росица Христова Мавродиева.
12719
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.I.2008 г. по ф.д. № 3139/2004 вписва промени за
„Енгъл 2004“ – ЕООД: вписва като съдружници
Патрик Донел О’Съливан и Майкъл Джон Кемп;
вписва промяна на наименованието от „Енгъл
2004“ – ЕООД, на „Енгъл 2004“ – ООД; вписва
нов адрес на управление – Бургас, ул. Трайко
Китанчев 24, ет. 3, ап. 8; вписва нов дружествен
договор.
12720
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 341/97 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Прима
Виста – П“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Тодор Василев Пазвански; вписва като
съдружник Ива Асенова Пазванска; в представителството: заедно и поотделно от Марина Тодорова Йорданова и Надежда Тодорова Пазванска.
12721
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.І.2008 г. по ф.д. № 327/2000 вписва в регистъра
за търговски дружества промени за „Български
морск и к ва лифика ц ионен цен т ър“ – ЕООД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
278 200 на 32 885 300 лв., разпределен в 328 853
акции по 100 лв., чрез издаване на нови 326 071
поименни акции с номинална стойност 100 лв.;
вписва решение на едноличния собственик от
20.ХІІ.2007 г. за приемане на нова редакция на
устава.
12722
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 6581/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стойчева ЖС“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, кв.
Одесос, ул. Хаджи Димитър 2, ет. 2, ап. 37, и с
предмет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид; производство и продажба на
сладкарски изделия; търговско представителство
или посредничество в страната и в чужбина;
информационна и консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки
с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност; туристически, ресторантьорски,
хотелиерски услуги; производство и продажба на
изделия, елементи и пана за външна и вътрешна
декорация в сферата на строителството; пред
приемаческа дейност; покупка на недвижими
имоти; промяна на предназначение, застрояване,
ремонт, интериорен дизайн и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, наем, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Галя Тодорова Стойчева, която
управлява и представлява.
12723
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.І.2008 г. по ф.д. № 6175/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Поло инвестмънтс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул.
Втора 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност; пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина;
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина; комисионни, спедиционни
сделки; отдаване под наем на недвижими имоти;
вътрешен и международен туризъм; хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Богдан
Тулизчак, Кшиштоф Анжей Павлуч, Алисиа Самона-Тулизчак и Алина Уанда Надолна-Павлуч и
се управлява и представлява от Богдан Тулизчак
и Кшиштоф Анжей Павлуч заедно и поотделно.
12724
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 6443/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дантрак ЕУ девелъпмънтс енд
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Воден 20, партер, и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, операции
с недвижими имоти и наемодателна дейност,
посредничество на български и чуждестранни
фирми в страната и в чужбина; строително-монтажни работи. Дружеството е с капитал 5000 лв.
със съдружници Трейси Луис Матрейа и Данте
Лавджой Брахам и се управлява и представлява
от Трейси Луис Матрейа.
12725
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6341/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Демтранс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Братя Миладинови 77, ет. 6, ап. 38, и с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и
вън от пределите є, както и свързаните с нея
спомагателни видове дейности; транспортна
дейност; пътнически и товарни превози; производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска продукция; счетоводни услуги;
изграждане на ателиета за услуги; строителномонтажни работи; производство на стоки за бита;
туризъм, в т. ч. ловен туризъм, след снабдяване
с нужните разрешителни документи; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност;
хотелски мениджмънт. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Йордан
Георгиев Ганев, който управлява и представлява.
12726
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.І.2008 г. по ф.д. № 1022/93 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Нева
България“ – ООД: вписа намаляване капитала
на дружеството от 35 000 лв. на 10 000 лв.; вписа
преобразуване на дружеството чрез отделяне
на: „Марс про“ – ЕООД, „Сатурн про“ – ЕООД,
„Юпитер про“ – ЕООД, „Нептун про“ – ЕООД, и
„Плутон про“ – ЕООД; вписа намаляване капитала на дружеството от 35 000 лв. на 10 000 лв.
12727
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 919/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Ведека – инженеринг“ – ЕООД: вписа за съдружник „Италмодалуче – България“ – ООД; вписва промяна в
наименованието: „Ведека – инженеринг“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
12728
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2131/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Родизайн“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Петър Стефанов Пашанков.
12729
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.І.2008 г. по ф.д. № 6086/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Американо-български
консорциум“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 22, вх. А,
ап. 26, и с предмет на дейност: образователна
дейност, създаване на частни детски квартири,
частно основно училище, частни гимназии и
колеж, професионален център; организиране
и провеждане на курсове за квалификация и
преквалификация; издателска и печатарска дейност; рекламна; информационна и импресарска
дейност; сделки с интелектуална собственост;
производство на филми, видео- и звукозаписи;
покупка на стоки и вещи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
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търговско представителство и посредничество;
търговия – внос, износ и реекспорт, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници ЕТ „Татяна Атанасова, АЕМС Консултинг
Груп“ – ООД, и се управлява и представлява от
Татяна Петрова Атанасова-Кехайова.
12730
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 2223/2005 вписа промяна за
„Пегаскарго“ – ООД: заличава като съдружник
Диян Костадинов Генчев и вписва Катя Атанасова Иванова.
12505
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 5187/2007 вписа промяна
за „Апоел“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Йорам Фридман и вписва като такъв
Елиаху Регев.
12506
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 6477/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бер Шева“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ружа 8, ет. 13, ап. 60, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
счетоводни и одиторски услуги, строителство,
търговия с недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Йорам Фридман, който го управлява
и представлява.
12507
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 9650/91 вписа промяна за
„Понтлекс“ – ООД: заличава като управител и
представляващ Любен Георгиев Попов и вписва
като такъв Любомир Панчев Керанов.
12508
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.I.2008 г. по ф.д. № 6547/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Аквамарин агенция“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Георги Попов 27Б, ет. 1, ап. 119, с предмет
на дейност: корабно снабдяване, корабно агентиране, брокераж и чартъринг, превоз на пътници
и товари, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, консултантски
услуги при сделки с недвижими имоти и наемни
отношения, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия на едро и дребно, внос
и износ, строителство и строително-ремонтни
услуги, ресторантьорство, обществено хранене
и хотелиерство (след лицензиране), с капитал
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5000 лв. Дружеството е със съдружници Георги Иванов Попов и Мариян Христов Урманов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
12509
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 6481/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хуга – 7“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Страхил войвода 22, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякакви
услуги за населението, производство и търговия
с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство,
агентство и посредничество, сделки с недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Абди Аламин Мохамед, който го управлява и
представлява.
12510
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.I.2008 г. по ф.д. № 6548/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стела – Н“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Трошево, ул. Тихомир 12, ет. 5, ап. 9, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, услуги по покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, транспортна
дейност – товарни превози в страната и в чужбина, таксиметрова, складова, селскостопанска
и сервизна дейност, хотелиерска, туристическа
и ресторантьорска дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, външноикономическа
дейност, търговско представителство и посредничество, развлекателни и хазартни игри, сделки
с интелектуалната собственост. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Стела Николаева Рофетова, която го управлява
и представлява.
12511
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.I.2008 г. по ф.д. № 2942/2004 вписа промени
за „МН груп“ – ООД: заличава като съдружници и управители Сияна Атанасова Атанасова и
Николай Димитров Николов и вписва като такива Владимир Николов Караджилов и Никола
Стоянов Николов, които ще представляват дружеството заедно и поотделно; вписва нов адрес
на управление – ул. Дебър 54, вх. Б, ет. 2, ап. 4.
12512
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 6622/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „ЖСК – Пчелина“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Врана, ул.
Преслав 7, с предмет на дейност: туроператорска
и турагентска дейност (след съответно разреше-
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ние), търговска дейност в страната и в чужбина,
външноикономическа дейност, търговско представителство и посредничество, агентство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство, ремонтна дейност, монтажи
и демонтажи, производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиторска, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа дейност (след
съответно разрешение), сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„ЖСК – инвест“ – ООД, и се управлява и представлява от Христо Димитров Иванов.
12513
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 6433/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джорджиос Дионас
Естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Цар Калоян 22, ет. 2,
ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически услуги
и ресторантьорство (след издаване на лиценз),
рек ламна, програмна, импресарска, печатна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Джорджиос Дионас, който го управлява
и представлява.
12514
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 2245/2000 вписва промени за „Дезинфекционна станция Варна“ – ЕА Д: заличава
всички членове на СД и вписва нови членове:
Максим Николов Иванов, Виржиния Николова
Живкова и Димитър Светленов Стоянов, които
ще представляват дружеството.
12515
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.І.2008 г. по ф.д. № 6576/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „А – САП“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Шишман 13, офис 2, и с предмет на дейност: консултантска дейност в разработването,
управлението и внедряването на системи за информационно управление; поддръжка и усъвършенстване на изградените системи; разработване
и оценка на документацията на системите; бизнес
информационни технологии; управление на инвестиционни проекти; маркетингови проучвания
и консултации; комисионни сделки, търговско
представителство и посредничество; организиране
на конференции/семинари; обучение на персонал,
консултантски услуги в областта на човешките
ресурси; преводи и преводачески услуги. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Анастасия Стоянова Бекярова, която
го управлява и представлява.
12516
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 2448/99 вписа промяна за
„Инвесстрой“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Румен Кирилов Киров и
вписва като такъв Младен Иванов Парашкевов.
12517
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф.д. № 2601/2006 вписа промяна за
„Теню – 56“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Стоян Николов Стоянов и вписва
като такъв Пламен Игнатов Ангелов; вписва
нов адрес на управление: ж.к. Вл. Варненчик
220, вх. 1, ет. 3, ап. 11.
12518
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.І.2008 г. по ф.д. № 6399/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Гекс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Синдел, община Аврен, ж.к.
Гарата, ул. Железничарска 41, и с предмет на
дейност: всякаква транспортна дейност и услуги в
страната и в чужбина, туроператорска и туристическа агентска дейност, туристически услуги – вътрешен и международен туризъм, производство
и търговия със стоки и услуги, консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, строителство, маркетинг и реклама,
оказионна търговия, разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, магазини,
павилиони, хотелиерство, ресторантьорство,
сделки с недвижими имоти , спортна, просветна,
издателска дейност, посреднически услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Николоз Куправа и Гкурам Коупататцидис и се
управлява и представлява от Николоз Куправа.
12519
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 6461/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тера 8“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 124, вх. 4, ет. 2, ап. 79, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителство и строителни услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество; комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Константин Атанасов
Атанасов, който го управлява и представлява.
12520
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.І.2008 г. по ф.д. № 6656/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Жалс“ – ООД, със седалище и адрес
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на управление Варна, ул. Емануил Манолов 6,
и с предмет на дейност: производство, покупка,
преработка, опаковка и продажба на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина; покупка и продажба на авточасти и
услуги; продажба на стоки от собствено производство; транспортни услуги; лизингови сделки; търговия на едро и дребно – внос и износ;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки; рекламна и информационна дейност;
превоз на пътници и товари със собствен и наемен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска
и туристическа (след лиценз) дейност; покупка,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти;
комплексна строителна и строително-ремонтна
дейност; счетоводни и информационни услуги;
консултантска дейност, стопанисване, посредничество и търговия с недвижими имоти (след
лиценз); търговия с хранителни и с промишлени
стоки за бита. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Жанна Александровна Петровска
и Лариса Александровна Петренко и се управлява и представлява от Жанна Александровна
Петровска.
12521
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.І.2008 г.
по ф.д. № 3632/2005 вписа промяна за „Аероенерджи“ – АД: заличава като член на СД Пламен
Огнянов Църноречки и вписва като такъв Георги
Димитров Пантев.
12522
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 6277/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Де.Ва.Ко.“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Пловдив 15, ет. 3, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
комисионни, спедиционни, превозни; складови;
лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето
на други услуги; търговско представителство и
посредничество; сделки с интелектуална собственост; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Константинос Димитриу, който го управлява и
представлява.
12523
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.І.2008 г. по ф.д. № 6677/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Рея комерс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 201, вх. 2, ет. 7, ап. 56, и с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, брокерска
комисионна, счетоводна, спедиционна, рекламна, складова и лизингова дейност: счетоводно
обслужване на фирми и физически лица; строителство и поддръжка на сгради; вътрешно- и
външнотърговска дейност; внос и износ на стоки
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с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; маркетинг; търговско представителство и посредничество; транспортни
услуги; ресторантьорство и хотелиерство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Юлия Асенова Данова, Петьо Асенов Данов и
Янка Ангелова Великова и се управлява и представлява от Юлия Асенова Данова.
12524
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.І.2008 г. по ф.д. № 6070/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Екзакт Фарма“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Братя Георгиевич 15, вх. Д, ет. 5, ап. 96, и с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно изискванията на глава Х от
ЗЛПХМ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Керка Михалева Великова, която го управлява и представлява.
12525
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 423/2002 вписа промени за „Слънчев
ден“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 471 929 лв. на 11 326 296 лв., разделен в 11 326 296 поименни обикновени акции с
право на глас с номинал 1 лв. всяка, чрез издаване
на нови 10 854 367 поименни акции с номинал
1 лв., разпределени съответно на досегашното
участие на акционерите (при съотношение нови
23 акции за 1 акция от досегашна емисия) по
реда на чл. 264, ал. 4 ТЗ; заличава като член на
СД и представляващ дружеството Георги Тодоров
Гергов и вписва като такъв „Съни тур“ – ЕООД,
чрез представител по чл. 234, ал. 1 ТЗ Георги
Тодоров Гергов.
12526
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 4053/2007 вписа промени
за „Мелвил енд Кемпбъл Вила“ – ЕООД: вписа
като съдружници и управители Андрю Гилбърт
Кемпбъл и Садрина Оуида Надин Кемпбъл,
които ще представляват дружеството заедно
и поотделно с досегашния управител Делорис
Вероника Кемпбъл; вписва промяна в наименованието „Мелвил енд Кемпбъл Вила“ – ООД.
12527
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.І.2008 г. по ф.д. № 6594/2007 вписа в регист ъра за т ърговск и д ру жест ва едноли чно
дружество с ограничена отговорност „Питер
корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Бяла, ул. Втора 2, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; пътнически, товарни и транспорни услуги
в страната и в чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина;
комисионни, спедиционни сделк и; отдаване
под наем на недвижими имоти; вътрешен и
международен туризъм; хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е
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с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Зоя Викторовна Кохановская, която го управлява
и представлява.
12528
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.І.2008 г. по ф.д. № 3354/2004 вписа промени
за „Самърфийлд Бългериън пропъртиз“ – ООД:
заличава като съдружници Виктор Георгиев
Нейчев и Деян Бориславов Драгиев; заличава
като управител Виктор Георгиев Нейчев и вписва
като такъв Веселин Бориславов Русев, който ще
представлява дружеството заедно и поотделно с
другия управител Найджъл Питър Самърфийлд;
вписва нов адрес на управление: бул. Сливница
5, ет. 1.
12529
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.І.2008 г. по ф.д. № 6591/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Боли инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Марко
Балабанов 23, ап. 3, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и
международен транспорт, програмна и рекламна
дейност, придобиване на недвижими имоти за
собствени на дружеството нужди, отдаването
им под наем или продажбата им с цел печалба; създаване на интернет сайтове; графичен
дизайн. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Питър Вилем де Роде и Елизабет
Саския Ван Беек де Роде, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
12530
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 3508/2004 вписа промяна
за „Бавария 2004“ – ООД: заличава като управител и представляващ Митко Димчев Атанасов
и вписва като такъв Йордан Митков Атанасов.
12531
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 6525/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джей Би“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 7, вх. 2, ет. 1, ап. 24, и с предмет на дейност: всякакъв туризъм в страната и
в чужбина, всякакъв транспорт в страната и в
чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа дейност, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, рекламна,
комисионна дейност, издателска, спедиционна и
складова дейност, сделки с интелектуална собственост, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствен или нает транспорт,
отдаване на автомобили под наем, таксиметрови
услуги, лизинг, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, експорт, реекспорт, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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разкриване на верига магазини и заведения за
обществено хранене, строителни и предприемачески услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Джон Бишоп, който
го управлява и представлява.
12532
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.І.2008 г. по ф.д. № 5655/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арт стоун“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
местност Ракитника – Галата 238, и с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книжа
с цел продажба; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни; застрахователни сделки; банкови и
валутни сделки; менителници, записи на заповед
и чекове; складови и лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Петър Людмилов Михалев, който
го управлява и представлява.
12533
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 3.І.2008 г. по ф.д. № 1440/2002 вписа промяна
за „Крист“ – ООД: заличава като съдружник
С та н исла в Добром и ров Кременск и; вп исва
като едноличен собственик на капитала Жана
Георгиева Недялкова; заличава като управител
и представляващ дружеството Станислав Добромиров Кременски и вписва като такъв Жана
Георгиев Недялкова; променя наименованието
на „Крист“ – ЕООД.
12534
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.І.2008 г. по ф.д. № 5741/2007 вписа в регист ъра за т ърговск и д ру жест ва едноли чно
дружество с ограничена отговорност „Долище
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 60, вх. Б, ет. 5,
ап. 63, и с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; изграждане на търговски и жилищни
обекти с цел продажба; строителство. Дружеството е с капитал 750 000 лв., със собственик
на капитала Руска Димова Докимова, която го
управлява и представлява.
12535
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.І.2008 г. по ф.д. № 6621/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „1С – България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: Варна, к.к.
Чайка, м. Кабакум 3212, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска и инвестиционна
дейност; покупко-продажба на недвижими имоти;
търговско посредничество и представителство;
консултантска, инвестиционна и строителна
дейност; уебдизайн, създаване и поддръжка на
сайтове и компютърни програми, компютърни и
интернет услуги, търговска дейност чрез интернет;
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туризъм; хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз); езикови курсове, преводаческа дейност
(след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Евгений Борисович Пинигин и
Надежда Николаевна Жарова и се управлява и
представлява от Евгений Борисович Пинигин.
12536
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 6625/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Фирмата“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление: Варна, ул.
Батак 2, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност:
продажба на стоки от собствено производство;
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина; търговско
представителство и посредничество; складова,
спедиторска, лизингова, транспортна дейност;
туристически услуги – хотелиерство и ресторантьорство, снабдителска дейност, рекламна,
издателска и консултантска дейност; сделки с
интелектуална собственост и мениджмънт; информационна и импресарска дейност; проектантска и строителна дейност, разработка, конструиране и изпълнение на вътрешно архитектурно
обзавеждане, отдаване под наем на недвижими
имоти; покупко-продажба, доставка, внос износ,
преработка, ремонт, поддръжка, гаранционно и
извънгаранционно обслужване на електроника и
всякакви ел. продукти; консултантски услуги и
инженерингова дейност по комплексни доставки
за обзавеждане на готови обекти; земеделско
производство (земеделие); информационна и
транспортна дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Асен Лазаров Лазаров, който го управлява и представлява.
12537
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.І.2008 г. по ф.д. № 552/2005 вписа промяна
за „Фаст билдинг“ – ООД: вписа нов адрес на
управление – Варна, бул. Чаталджа 20, офис 20.
12538
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф.д. № 6267/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уау“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул.
Мария-Луиза 4, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: организиране и провеждане на дискотечни и шоупрограми и спектакли; импресарска;
издателска; консултантска дейност; софтуерни
и рекламни услуги; покупка на стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; вътрешна и външна търговия с всякакви стоки; легализация и превод на
документи; организиране и провеждане на курсове и езикови школи; визови услуги; бартерни
и реекспорт; данъчно и счетоводно обслужване
на местни и чуждестранни юридически и физически лица; инженерни и маркетинг услуги,
търговско представителство и посредничество;
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност; сделки с недвижими имоти, търговска,
индустриална и интелектуална собственост; хоте-
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лиерска и ресторантьорска дейност; транспортна
дейност – таксиметрови превози на пътници и
товари в страната и в чужбина; строителноремонтна, монтажна и демонтажна дейност;
туроператорски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Тони Петров
Томов, който го управлява и представлява.
12539
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф.д. № 4726/2007 вписа промяна за
„Дружба – 3“ – ООД: вписва като съдружници
„Артеком криейшънс ОЮ“ – ЕООД, и „Осоинг
естренд“ – ЕООД.
12540
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 3.І.2008 г. по ф.д. № 4352/2005 вписа промени за „Манюши трейд“ – ЕООД: вписва като
съдружник и управител Красимир Димитров
Христов, който ще представлява дружеството
заедно и поотделно с досегашния управител;
вписва ново наименование на дружеството –
„Сий моторс“ – ООД; вписва нов предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
спедиционна, рекламна, консултантска дейност
и предприемачество.
12541
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 6616/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Метал дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Иван Вазов 10, ет. 1, ап. 1, и с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид;
търговско представителство и посредничество;
производство на туристическа и хотелиерска
дейност, след разрешение, инженерингова и
консултантска дейност, железарски услуги, строителна, монтажна и сервизна дейност; търговия
на едро и дребно; внос-износ; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем; строителство, реконструкция и модернизация, основен и текущ ремонт на
всички видове строителни обекти в страната и
чужбина, туроператорска дейност; транспортна
дейност; комисионна, складова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Димитър Георгиев Димитров, който
го управлява и представлява.
12731
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 24/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества „Сатурн про“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Атанас Георгиев 6, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба или отдаването
им под наем; представителна и посредническа
дейност, маркетинг и мениджмънт на активи;
консултантски и рекламни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„Нева България“ – ООД, и се управлява и пред-
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ставлява от Сергий Косинкин и Максим Косинкин
заедно и поотделно; дружеството е образувано
чрез отделяне от „Нева България“ – ООД.
12732
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 25/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества „Юпитер про“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Атанас Георгиев 6, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба или отдаването
им под наем; представителна и посредническа
дейност, маркетинг и мениджмънт на активи;
консултантски и рекламни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„Нева България“ – ООД, и се управлява и представлява от Сергий Косинкин и Максим Косинкин
заедно и поотделно; дружеството е образувано
чрез отделяне от „Нева България“ – ООД.
12733
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 26/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества „Нептун про“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Атанас Георгиев 6, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба или отдаването
им под наем; представителна и посредническа
дейност, маркетинг и мениджмънт на активи;
консултантски и рекламни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„Нева България“ – ООД, и се управлява и представлява от Сергий Косинкин и Максим Косинкин
заедно и поотделно; дружеството е образувано
чрез отделяне от „Нева България“ – ООД.
12734
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 23/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества „Плутон про“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Атанас Георгиев 6, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба или отдаването
им под наем; представителна и посредническа
дейност, маркетинг и мениджмънт на активи;
консултантски и рекламни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„Нева България“ – ООД, и се управлява и представлява от Сергий Косинкин и Максим Косинкин
заедно и поотделно; дружеството е образувано
чрез отделяне от „Нева България“ – ООД.
12735
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.І.2008 г. по ф.д. № 22/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества „Марс про“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Атанас
Георгиев 6, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба или отдаването им под
наем; представителна и посредническа дейност,
маркетинг и мениджмънт на активи; консултантски и рекламни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала „Нева България“ – ООД, и се управлява и представлява от
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Сергий Косинкин и Максим Косинкин заедно
и поотделно; дружеството е образувано чрез
отделяне от „Нева България“ – ООД.
12736
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.І.2008 г. по ф.д. № 6372/2007 вписа в регист ъра за т ърговск и д ру жест ва едноли чно
дружество с ограничена отговорност „Симилимум – 78 – Станислава Атанасова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Червенци,
община Вълчи дол, и с предмет на дейност:
търговия с лекарствени продукти (след лиценз),
експорт и реекспорт; производство и търговия
със селскостопански продукти; транспортни
услуги; автотенекеджийски услуги; търговско
посредничество и представителство; комисионна
дейност; търговия на едро и дребно с всякакъв
вид стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Станислава Атанасова
Дякова, която го управлява и представлява.
12737
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.І.2008 г. по ф.д. № 1074/2002 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Данъчна
кантора консулт финанс“ – ООД: вписва нов
адрес на управление – ул. Перущица 10, ет. 1;
вписва промяна в идентификационните данни
на съдружника: Златина Атанасова Манолова.
12738
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 6670/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Такев груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хаджи Димитър 10, ет. 5, ап. 67, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки; складови сделки; лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически – след
получаване на лиценз, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Николай Костов Такев, който го управлява и
представлява.
12739
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф.д. № 1342/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Морска
строителна компания“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Коста Георгиев Костов;
вписва като такъв Вилиян Добромиров Добрев;
вписа нов адрес на у правление – ж.к. Младост 130А, вх. 5, ет. 8, ап. 14.
12740
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 24.ІV.2007 г. по ф.д. № 3155/97 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
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„Балканстрой инвест“ – ЕООД: заличава като
управител и представляващ дружеството Борислав Янчев Ноев; вписва като такъв Веселин
Красимиров Проданов.
12741
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 6039/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Титан строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Вълчи
дол, ул. Димитър Благоев 28, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; складови сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; провеждане
на курсове за водачи на МПС (за дейностите, за
които се изисква лиценз – след лиценз); строително-монтажни работи и изолация на сгради.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Детелин Добрев Иванов, който го
управлява и представлява.
12742
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 2792/98 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Хидрострой – инвест“ – АД: вписва увеличаване капитала на
дружеството от 105 775 на 1 500 000 лв. чрез
издаване на 1 394 225 поименни акции с номинална стойност 1 лв.
12743
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 1118/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Неофитос
Прациотис Девелопърс“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик Георгиос Прациотис; вписва като такъв „Неофитос Прациотис Девелопърс
Лимитед“.
12744
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.І.2008 г. по ф.д. № 6500/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Шесто чувство“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Роза 17, вх. В, ет. 6, ап. 55, и с предмет на дейност: производство на стоки и услуги; търговско
представителство и посредничество; строителна,
монтажна и ремонтна дейност, включително
ремонт на автомобили, автотенекеджийски и
бояджийски услуги; покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; организиране и извършване на
превоз на пътници и товари в страната и чужбина (след лиценз); външнотърговска дейност;
рекламни и информационни услуги; комисионни сделки; туристически услуги, хотелиерство
и ресторантьорство; сделки с интелектуална
собст веност, инвест и торска и снабди телска
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дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Даниела Александрова Велчева и
Деян Станимиров Геневски и се управлява и
представлява от Даниела Александрова Велчева.
12745
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф.д. № 6345/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вики груп инвест
88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Девня, ул. Припек 7, вх. А, ет. 8, ап. 7,
и с предмет на дейност: СМР; консултантски
услуги; счетоводни услуги; общо строителство;
търговско посредничество и представителство;
търговия на дребно и едро; комисионерство;
т ранспорт на дейност и п ревози (товарни и
пътнически); козметични услуги; земеделие и
животновъдство; арендаторство; сухо строителство и изолация (хидро- и топло-); рибовъдство,
спортен и промишлен риболов; увеселителни и
атрактивни услуги (яхти, увеселителни влакчета и др.); туроператорски услуги; внос и износ;
корабно агентиране; рекламни, информационни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; металообработващи услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Николай Тодоров Николов, който го управлява
и представлява.
12746
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 6344/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Тони комерс
95“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Девня, бул. Съединение 36, вх. Б, ет. 3, ап. 9,
и с предмет на дейност: СМР; консултантски
услуги; счетоводни услуги; общо строителство;
търговско посредничество и представителство;
търговия на дребно и едро; комисионерство;
т ранспорт на дейност и п ревози (товарни и
пътнически); козметични услуги; земеделие и
животновъдство; арендаторство; сухо строителство и изолация (хидро- и топло-); рибовъдство,
спортен и промишлен риболов; увеселителни и
атрактивни услуги (яхти, увеселителни влакчета и др.); туроператорски услуги; внос и износ;
корабно агентиране; рекламни, информационни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; металообработващи услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Галина Иванова Стоянова, която го управлява
и представлява.
12747
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.І.2008 г. по ф.д. № 2482/2006 вписа промяна
за „Силвър лайн“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик „Интерактив комюникейшън
технолоджи“; вписва като едноличен собственик
„Нортек“ – АД.
12748
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.І.2008 г. по ф.д. № 6544/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Топи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал
Колев 109, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност:
дърводелски и леки строително-ремонтни дейности и услуги; туристическа, туроператорска,
турагентска, ресторантьорска и хотелиерска дейност (след лиценз); търговия на едро и дребно в
страната и чужбина, включително внос, износ на
стоки, разкриване и експлоатация на заведения
за обществено хранене, магазини, ресторанти,
кафе-сладкарница; извършване на интернет и
софтуерни услуги; производство и търговия с
хранителни и промишлени стоки; експлоатация
на фитнес зали, козметични услуги и дейности;
покупко-продажба на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Петър Цанев Топалов, който го
управлява и представлява.
12749
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 14.І.2008 г. по ф.д. № 2155/2006 вписа
в регистъра за търговски дружества промени за
„Флъд енд Моран дивелъпмънтс“ – ООД: заличава
като седалище Варна; вписва ново седалище и
адрес на управление – Бургас, ул. Апостол Карамитев 4, ет. 5.
12750
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 14.I.2008 г. по ф.д. № 5238/2006 вписа
в регистъра за търговски дружества промени за
„Горецки инвестмънт“ – ООД: заличава като
седалище Варна; вписва ново седалище и адрес
на управление – с. Българево, община Каварна,
УПИ VI-433 в КВ, област Добрич.
12751
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 1043/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Грейди
констръкшън“ – ЕООД: вписва като съдржници
и управители Бриджит Франсис Грейди и Шейла
Грейди, които ще представляват дружеството
заедно и поотделно с досегашния управител
Майкъл Грейди; вписва промяна в наименованието – „Грейди констръкшън“ – ООД.
12752
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.I.2008 г. по ф.д. № 6585/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Квантум меритайм шипинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Кирил и Методий 60, с предмет на дейност:
корабен мениджмънт, кораборемонт, корабно
агентиране, корабно снабдяване, посредническа
дейност по наемане на морски кадри за кораби,
плаващи под български и чужд флаг, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, посредническа дейност
по операции с недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Ефтимов Георгиев, Деян Цветанов Цветанов,
Стоян Петров Терзиев и Красен Петров Киряков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12753
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 6522/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично акционерно
дружество „Евросилекс груп“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Русе 15,
с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
придобиване, управление, оценка и продажба
на участия в български и чуждестранни дружества, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, лизинг, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, външнотърговска дейност.
Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1 лв.,
със съвет на директорите в състав: Тибо Пиер
Мари Тетинжер, Станислав Любомиров Генов,
Галя Живкова Маринова, Никола Луа Галан и
Мирослав Георгиев Добрев, и се представлява
от Никола Луа Галан – изпълнителен директор.
12754
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 6187/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Деметра
финанс консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Софроний Врачански
30А, с предмет на дейност: финансово-счетоводна
дейност, счетоводни услуги и консултации във
връзка с данъчното законодателство, социално
и здравно осигуряване, одит, покупка на ценни
книжа с цел продажба (след лиценз), банкови и
валутни сделки (след лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и валутни сделки, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и
в чужбина, рент-а-кар, складови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
търговска дейност на едро и дребно, външно- и
вътрешнотърговска дейност, маркетингови и
консултантски услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, търговско
представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица и
други незабранени от закона. Дружеството е с
капитал 50 000 лв., със собственик на капитала
Десислава Петрова Петранова, която го управлява
и представлява.
12755
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.I.2008 г. по ф.д. № 1700/90 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Тотем“ – ООД: за ли чава като съдру ж ници
Дими т ър Еманои лов Манолов и Браними р
Колев Хубенов; вписва промяна в наименованието – „Тотем“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик Ламбрин Димчев Сотиров; заличава
като у правител и представл яващ Бранимир
Колев Хубенов; допълва предмета на дейност с
„разработване, изготвяне и внедряване на софтуер, продажба на интернент услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представитество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупко-продажба
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
рекламна дейност – производство и разпространение на рекламни материали, рекламни пана,
уреждане на щандове, търговски борси, конгреси,
конференции, фестивали, музикално-артистични
програми, изложби, концерти, организиране на
курсове и семинари в областта на рекламата, шоубизнеса, маркетинг, транспортни услуги и дейност,
шивашки услуги, куриерски услуги, книговезки
услуги, дизайнерска дейност, разпространение на
печатни произведения, лизинг; вписва нов адрес
на управление – ул. Цар Калоян 5.
12756
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 3690/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Бейсик“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик Искър Василев Искров; вписва като такъв
„Бейсик агро-кемикъл енджиниъринг“ – ООД.
12757
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.I.2008 г.
по ф.д. № 2036/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Хил сити“ – АД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
1 100 000 лв. на 1 238 200 лв. чрез издаване на
нови 1382 обикновени поименни акции, всяка с
номинална стойност 100 лв.
12758
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.V.2007 г. по ф.д. № 2499/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Феникс 6“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 147,
вх. 12, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: посредническа дейност на агенция за недвижими имоти,
управление и администриране на недвижимо
имущество за сметка на трети лица, покупка,
проектиране, конструиране, строителство, ремонт
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем, лизинг или препродажба, събаряне на
сгради и разчистване на терени с цел подготвяне на
строителни площадки, проектиране, конструиране
и строителство на магистрали, улици, стадиони,
спортни зали и центрове, проектиране, конструиране и изграждане на хидравлични съоръжения
и електроинсталации, счетоводни и консултантски
услуги, консултации по издаване на сертификати
за качество, извършване на пазарни и/или маркетингови проучвания, посреднически услуги по
търсене и наемане на работна сила, организиране
на изложби, изложения и други представяния на
стоки и/или услуги, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионни, консигнационни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, международен туризъм, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни, програмни,
импресарски и други услуги, вътрешна и външна
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търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, както
и всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Йордан Стоянов Йорданов и Ангел
Минчев Момчев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
12759
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 974/2007 вписа в търговския
регистър акционерно дружество „Професионален
футболен клуб Локомотив Мездра“ – АД, със седалище и адрес на управление Мездра, стадион
„Локомотив“, и с предмет на дейност: участие във
футболното първенство на Република България
в „А“, „Б“ и „В“ футболни групи и турнирите за
купата на България и купата на аматьорската
лига, администрирани от Българския футболен
съюз и Българската професионална футболна
лига, участие в европейските клубни турнири,
организирани от УЕФА, организиране и участие
във футболни турнири и контроли в страната и в
чужбина, организиране на подготвителни лагери
и пътувания на привърженици с цел посещения
на футболните срещи на клуба, предполагане
на спортните федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните
права на футболисти, трансфер на футболисти,
разпореждане и/или преотстъпване правата си
за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на футболни срещи, организирани от него,
при условията и по реда, определени от спортните федерации, извършване на спортни услуги,
упражняване на всякакви права, предвидени в
уставите и вътрешните актове на Българския
футболен съюз и Българската професионална
футболна лига, организиране и провеждане на
учебно-тренировъчна и състезателна дейност с отбори и подготвителни групи в детско-юношеската
школа, които да участват в първенствата за деца,
юноши младша и старша възраст и юношеските
турнири за купата на Българския футболен съюз,
развиване и насърчаване физическото развитие
на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти и
всякаква друга необходима съпътстваща и незабранена със Закона за физическото възпитание
и спорта дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите с
мандат 3 години в състав: Гео Орлинов Георгиев,
Йордан Тодоров Гергов и Георги Крумов Бачев,
и се представлява от изпълнителния член на СД
Георги Крумов Бачев.
12760
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.І.2008 г. по ф.д. № 694/99 вписа промени за
„Изолко“ – ООД, Козлодуй: заличава като съдружник Мирослав Николов Петков; вписва като
съдружник Светлана Драгомирова Прокопиева;
заличава като съдружник Тошко Бориславов
Генадиев; вписва нов дружествен договор.
12761
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 943/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Образцова аптека Александър Стамболийски 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Александър Стамболийски
1, с предмет на дейност: търговия на дребно с
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лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Еледия Иванова Дилчовска.
12762
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.І.2008 г. по ф.д. № 200/2005 вписа промени
за „Блясък комерс“ – ООД, прекратено, в производство по несъстоятелност, Враца: заличава
като съдружници в дружеството, управляващи
и представляващи Валентин Петров Христов
и Кръстина Андреева Христова; вписва като
едноличен събственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Петър Трифонов
Христов; променя фирмата на дружеството на
„Блясък комерс“ – ЕООД; вписва учредителен
акт на дружеството.
12776
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 618/2006 вписа промени
за „Кожухарски“ – ООД, Бяла Слатина: заличава
като съдружник в дружеството Димитър Христов
Кожухарски; вписва като съдружник в дружеството Венета Иванова Цветкова; вписва приетите
промени в дружествения договор.
12777
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 618/2006 вписа в търговския
регистър прехвърляне на търговското предприятие
ЕТ „Веми – 94 – Димитър Кожухарски – Венета
Цветкова“, Бяла Слатина, на „Кожухарски“ – ООД,
Бяла Слатина.
12778
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.І.2008 г. по ф.д. № 431/2006 вписа промени
за „Ели – Ди“ – ЕООД, Козлодуй: вписва нов
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва приетата промяна в
учредителния акт на дружеството.
12779
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 424/2005 вписа промени за
„Светлина – 2003 – Враца“ – ООД, Враца: вписва
като съдружници в дружеството Васил Петров
Василев и Галя Любенова Киркова; заличава
като съдружници в дружеството Антонио Илиев
Георгиев и Слави Любомиров Георгиев; заличава
като управляващ и представляващ дружеството
Илия Антонов Георгиев; вписва като управляващ
и представляващ дружеството Васил Петров Василев; вписва приетите промени в дружествения
договор.
12780
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 449/2005 вписа промяна за
„Екорек България“ – ЕООД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 1 200 000 лв.;
вписва приетите промени в учредителния акт на
дружеството.
12781
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 425/99 вписа промени за
„Априкомерс“ – ООД, Враца: заличава като съдружник Валентина Петрова Димитрова.
12782
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.II.2007 г. по ф.д. № 102/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Титан импекс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 39, вх. В,
ет. 5, ап. 65, с предмет на дейност: търговска дейност, покупка на стоки с цел продажба, търговско
представтелство и посредничество, транспортна
дейност в страната и в чужбина, спедиторска и
комисионна дейност, сделки с интелектуална
собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Иван Любенов
Нинов и Борислав Христов Борисов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
12783
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ с
решение от 14.I.2008 г. по ф.д. № 102/97 вписа
прекратяването на „Титан импекс“ – ООД, Враца,
и открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Иван Любенов Нинов и
със срок на ликидация 6 месеца.
12784
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.I.2008 г. по ф.д. № 180/2003 вписа промени за
„Братя Томови – ЛД“ – ЕООД, Враца: вписва като
едноличен собственик на капитала, управлявщ
и представляващ дружеството Сотирка Цекова
Томова, наследница на починалия едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ
дружеството Тома Григоров Томов; заличава като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Тома Григоров
Томов; вписва приетата промяна в учредителния
акт на дружеството.
12785
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 704/2004 вписа промени за
„Лозко“ – ООД, Оряхово: заличава като съдружници в дружеството Светла Костадинова Маринова и
Нейчо Иванов Савчев; заличава като управляващ
и представляващ дружеството Стефан Маринов
Маринов; вписва като едноличен собственик на
капитала „Дунавски бряг“ – ЕООД, Оряхово,
представлявано от едноличния собственик на
кипатала Стефан Маринов Маринов; променя
фирмата на дружеството на „Лозко“ – ЕООД;
премества адреса на управление на дружеството
на ул. Топ баир 4; вписва учредителен акт (устав)
на дружеството.
12786
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 822/2003 вписа промени
за „Тонов“ – ЕООД, Мездра: вписва освобождаването и заличаването на Йордан Тонов Тонов като
преставвляващ и управител на дружеството; вписва
като управител Каролина Симеонова Кьолер.
12787
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.I.2008 г. по ф.д. № 630/2003 вписа промени за
„ГТ – ЛД – 2003“ – ЕООД, Враца: вписва като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Сотирка Цекова
Томова, наследница на починалия едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ
дружеството Тома Григоров Томов; заличава като
едноличен собственик на капитала, управляващ
и представляващ дружеството Тома Григоров
Томов; вписва приетата промяна в учредителния
акт на дружеството.
12788
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.I.2008 г. по ф.д. № 655/2003 вписа промени за
„Кемеркам“ – ООД, Оряхово: заличава като прокурист на дружеството Владимир Цеков Кърлов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Константин Цеков Кърлов и Мариана Лазарова
Кърлова заедно и поотделно.
12789
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 499/2007 за „Равекс“ – ООД: заличава като
съдружник Артур Арташесович Гаспарян; вписва
като съдружник Светлана Николаевна Станева;
вписва нов дружествен договор.
12542
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по
ф.д. № 964/2006 за „Мой дом“ – ЕООД: вписва
като управител и представляващ Недко Христов
Василев; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Недко Христов Василев
и едноличния собственик на капитала Николай
Ангелов Ангелов заедно и поотделно.
12543
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа
промяна по ф.д. № 593/2007 за „Еко бетон“ – ООД:
заличава като съдружници Боряна Георгиева Тодорова и Боримир Николов Никушев; заличава
като управител и представляващ Боряна Георгиева Тодорова; вписва ново седалище и адрес на
управление – Габрово, ул. Христо Смирненски
20, вх. Б, ет. 3, ап. 8; вписва актуализиран дружествен договор.
12544
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 892/2006 за „Бългериън проджект“ – ЕООД,
Добрич: вписва като съдружник, управител и представяващ Йордан Костадинов Йорданов, който ще
управлява и представлява заедно и поотделно с
Калин Йорданов Костадинов; вписва дружеството
като „Бългериън проджект“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
12545
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 963/2002 за „Вип – 3“ – ООД: заличава като
съдружник Савка Стефанова Колева; заличава
досега вписания адрес на управление; вписва адрес
на управление в Добрич, ул. България 4, вх. А,
ап. 1; вписва актуализиран дружествен договор.
12546
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
100. – Министърът на образованието, младеж
та и науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона
за кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор,
уреждащ правата и задълженията на държавата
и на банките във връзка с участието в системата
за кредитиране на студентите и докторантите с
държавна финансова подкрепа. На основание
чл. 6, ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти предложение за сключване на
договор може бъде прието в двумесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5285
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Дружество за физикална
радиестезия Георги Атанасов“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.05.2011 г. в 16 ч. в офиса на
сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността му през периода от 4.10.2005 г. до 20.04.2011 г.; 2. доклад от
ревизионната комисия; 3. изказвания, мнения и
препоръки; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
избор на нова ревизионна комисия; 6. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението.
5366
14. – Управителният съвет на Българската
федерация гимнастика – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на федерацията на 31.05.2011 г. в
11 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1. приемане на Спортен клуб
„Илияна“ за член на Българската федерация по
гимнастика; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в офиса на
федерацията в София, бул. Васил Левски 75.
5041
10. – Управителният съвет на сдружение
„Център за развитие и управление на европейски
проекти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 05.06.2011 г. в 13 ч. в
София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 242, ап. 78, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на УС
за отчетния период; 3. обсъждане на предложения
за промени в устава; 4. промяна на членовете на
управителния съвет; 5. вземане на решение за
прекратяване дейността на сдружението; 6. вземане на решение за определяне на ликвидатор; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред и на същото място в 14 ч. независимо
от броя на присъстващите членове.
4996
10. – Управителният съвет на сдружение „Тенис – ски – голф клуб 81 гр. София“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.06.2011 г. в 18,30 ч. в Студентски град
„Христо Ботев“ в залата на Тенис комплекс „Мир
и дружба“ при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на клуба за дейността му през 2010 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на УС на сдружението за дейността му през 2010 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
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2010 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на
промени в устава на сдружението, отразяващи
настъпилите промени в законодателството; проект
за решение – ОС приема актуализирания устав
на сдружението; 4. освобождаване на досегашния
управителен съвет от длъжност и от отговорност;
проект за решение – ОС освобождава членовете на
досегашния управителен съвет от длъжност и от
отговорност; 5. избор на нов управителен съвет в
съответствие с приетия актуализиран устав; проект
за решение – ОС избира нов управителен съвет;
6. избор на нови членове на „Тенис – ски – голф
клуб 81 гр. София“. Поканват се всички членове
на „Тенис – ски – голф клуб 81 гр. София“ да
присъстват на събранието, като се регистрират от
17,30 до 18,15 ч. в деня на събранието. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне
на документ за самоличност, а техните представители – с документ за самоличност и изрично
нотариално заверено пълномощно. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете на „Тенис – ски – голф клуб 81 гр. София“ в
седалището и адреса на управление на сдружението всеки работен ден в рамките на работното
време. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден от 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5040
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
11.06.2011 г. в 12 ч. в София, ул. Пиротска 7, ет. 2,
в сградата на Съюза на юристите в България при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на АПБ
за периода юни 2010 г. – юни 2011 г.; 2. финансов
отчет; 3. обсъждане статута на членовете на АПБ,
които не са плащали редовно членския внос; 4.
отчет за състоянието на дарителска сметка на
сдружението; 5. презентиране на уебстраницата на
сдружението и резултатите от функционирането
на сайта; 6. представяне на проекта на АПБ, финансиран от швейцарското правителство на тема
„Борба с престъпленията срещу околната среда“;
7. вземане на решение за създаване на контролен
орган на сдружението относно разходването на
бюджетните средства; 8. награждаване на прокурор на годината и връчване на почетни плакети;
9. други. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5175
5. – Управителният съвет на Българската
федерация по ушу, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.06.2011 г. в 13 ч. в заседателната зала на
ет. 5 на Министерството на физическото възпитаниие и спорта в София при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността през изминалия период; 2. финансов отчет за 2010 г.; 3. промени в
устава на федерацията; 4. промени в състава на
управителния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред.
5101
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162. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Германо-българска индустриално-търговска камара“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ с решение от 30.03.2011 г.
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.06.2011 г. в 18 ч. в София 1000, зала
„Средец“ на „Шератон София хотел Балкан“,
пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчетен доклад за 2010 г.;
2. резултати от проведената външна финансова
проверка (одит) от „КПМГ България“ – ЕООД, и
на контролната комисия на Германо-българската
индустриално-търговска камара; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2010 г.; 4. приемане на
бюджета за 2011 г.; 5. избор на одиторска фирма
за 2011 г.; 6. избор на нова контролна комисия
на Германо-българската индустриално-търговска
камара; 7. заличаване от съдебния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел на членовете
на управителния съвет „Русе Индъстри“ – АД,
представлявано от Йохен Бремме, и „Вестникарска група България“ – ООД, представлявано от
Аксел Шиндлер, поради прекратяване на мандата
на членовете на основание чл. 30, ал. 2 от устава;
8. редуциране на броя на членовете на управителния съвет на 13 членове на основание чл. 28,
ал. 1, изр. 2 от устава; 9. разни. Регистрацията на
членовете започва в 17,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
4999
30. – Съветът на директорите на Американската търговска камара в България – юридическо
лице с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 2 от устава
на камарата свиква общо събрание на членовете
на камарата на 15.06.2011 г. в 18,30 ч. в грандхотел „София“, зала „София“, ул. Гурко 1, София,
при следния дневен ред: 1. преглед и приемане
на годишния счетоводен отчет на проверителя
за 2010 г.; 2. освобождаване на членове на съвета на директорите; 3. избор на нови членове
на съвета на директорите; 4. други. Поканват се
всички членове на камарата или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на камарата в София,
Бизнес парк София, ж.к. Младост 4, сграда 2,
ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 7 от устава на
камарата общото събрание ще се проведе същия
ден в 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
4998
11. – Управителният съвет и членовете на
Центъра за обучение и консултации – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват общо съб
рание на 15.06.2011 г. в 18,30 ч. в хотел „Рила“,
зала 3, етаж мецанин, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението
за 2010 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 2. приемане
на програма, бюджет и утвърждаването им за
2011 г.; 3. изменения и допълнения на устава на
сдружението; 4. избиране на управителен съвет;
5. приемане на нови членове на сдружението. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5042
19. – Управителният съвет на Българската
асоциация на електротехниката и електрониката
(БАСЕЛ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 16.06.2011 г.
в 11 ч. в София, бул. Цар Борис ІІІ № 41, хотел
„Форум“ (бивш „Славия“), при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността и организационното
състояние на БАСЕЛ, приоритети за 2011 и 2012 г.,
обсъждане и решения; 2. отчет за финансовото
състояние на асоциацията за 2010 г., приемане на
бюджет и скала за членския внос за 2011 – 2012 г.;
3. отчет на контролния съвет; 4. промени в устава
на БАСЕЛ; 5. избор на членове на управителния и
контролния съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4981
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротаракт клуб София – Витоша“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
21.06.2011 г. в 19 ч. в София, ул. Калоян 6, хотел
„Рила“, зала 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет; 4. освобождаване от длъжност председателя на управителния съвет; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. избор на нов председател
на управителния съвет; 7. промени в устава на
сдружението; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място в 20 ч.
и при същия дневен ред.
4980
308. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация на
архитектите и инженерите консултанти“ (БААИК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 22.06.2011 г. в 11 ч. при следния дневен ред: 1. гласуване на предложение на
управителния съвет на Българската асоциация
на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) за освобождаване на председателя на УС
на БА АИК и освобождаването му от състава на
УС; 2. отчет за дейността на БА АИК за изминалия период; 3. отчет на контролния съвет за
2010 – 2011 г.; 4. финансов отчет за изминалия
период; 5. освобождаване/неосвобождаване от
отговорност на председателя на УС; 6. попълване
състава на УС; 7. избор на председател на УС; 8.
приемане на бюджет на БА АИК за 2011 – 2012 г.;
9. разни. Регистрацията започва в 10 ч. в заседателната зала на хотел „Лайт“ – ул. Веслец 37,
София. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5043
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданска инициатива за
активна демокрация“ (ГИАД), Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 23.06.2011 г.
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в 10 ч. общо събрание на членовете на сдружението в Благоевград, бул. Васил Левски 38, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на ГИАД; 2. промени в устава на ГИАД; 3. приемане на нов УС на ГИАД; 4. разни. Поканват се
всички членове да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден 1 час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
5120
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение Заедно
за Божурище“, Божурище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.06.2011 г. в
18 ч. в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“,
гр. Божурище, при следния дневен ред: 1. приемане финансовия отчет на „Гражданско сдружение
Заедно за Божурище“ за 2010 г.; 2. приемане на
проектобюджет за 2011 г.; 3. приемане на доклад
за дейността на „Гражданско сдружение Заедно за
Божурище“ през 2010 г.; 4. приемане на програма
за дейността на „Гражданско сдружение Заедно за
Божурище“ за 2011 г.; 5. приемане на промени в
устава на „Гражданско сдружение Заедно за Божурище“; 6. разглеждане на постъпилите молби
за членство в клуба; 7. приемане на решение за
участие на „Гражданско сдружение Заедно за
Божурище“ в местните избори; 8. приемане на
решение за определяне размера и сроковете за
внасяне на годишния членски внос за 2011 г.; 9.
разни. Поканват се членовете на сдружението или
упълномощени техни представители да присъстват
на събранието. Регистрацията на присъстващите
е от 17,30 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.
5083
13. – Управителният съвет на „Регионална
Агенция за Управление на Енергията“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
БРАУЕ, свиква редовно годишно общо събрание
на 16.06.2011 г. в 13 ч. на ул. Шейново 24 в Бургас при следния дневен ред: 1. информация за
дейността на БРАУЕ през периода 2010 – 2011 г.;
2. преглед на текущи проекти и възможности
за финансиране на бъдещи инициативи и други
предстоящи проекти; 3. изключване на стари
и приемане на нови членове на ОС на БРАУЕ
и избор на нов управителен съвет на БРАУЕ в
изпълнение устава на агенцията; 4. промени в
устава, промяна на седалището и адреса на управление на БРАУЕ; 5. други.
5087
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СНЦ „Мира 1“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.07.2011 г. в 11 ч. във Варна, ул. Македония
87, вх. А, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяването в ликвидация на сдружение с
нестопанска цел СНЦ „Мира 1“, Варна; 2. избор
на ликвидатор на сдружението; 3. определяне на
срока на ликвидация на сдружението; 4. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5001
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20. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен к луб
Димитровгра д – 1941“, на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно) на 15.06.2011 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Димитровград, ул. Химкомбинатска 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2010 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2010 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет за дейността им през
2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2010 г.; 3. 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. Химкомбинатска 3. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5039
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежка инициатива, диалог, развитие“ – Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 06.06.2011 г.
в 13,30 ч. в Кърджали, бул. България 49, ет. 2,
офис № 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на сдружението за дейността
на сдружението; 2. приемане на нови членове;
3. освобождаване на членове на управителния
съвет и избиране на нови такива; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5102
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Плевен“ – Професионален спортен клуб“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.06.2011 г. в 16 ч. в Плевен, ул. Цар
Калоян 10, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението за
периода юли 2007 г. – юни 2011 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за
дейността им през посочения период; 3. избор
на УС и КС; 4. избор на председател на УС; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите във връзка със свикването и
провеждането на събранието се предоставят при
поискване от УС.
5088
Мустафа Шекип Карнобатлъ – ликвидатор на
СНЦ „Българо-турски стопански и културно-информационен център“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.06.2011 г. в 10 ч. в седалището
и адреса на управление на сдружението в Плевен,
ул. Битоля, бл. 1, вх. Б, ап. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на ликвидатора за дейността му през
ликвидационното производство; 2. приемане на
заключителен баланс на сдружението; 3. приемане
на решение за предоставяне на имуществото на
сдружението; 4. освобождаване от отговорност
на ликвидатора; 5. приемане на решение за зали-
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чаване на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общото
събрание ще се проведе в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4995
1. – Управителният съвет на „Сдружение на
общопрактикуващите лекари – Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 17.06.2011 г. в 15 ч. в Русе в
заседателната зала на МБАЛ – Русе, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението за периода 2008 – 2010 г.; 2. избор на нов
УС и КС; 3. промени в устава на сдружението;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ отчетно-изборното събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
5086
10. – Управителният съвет на Асоциацията
на превозвачите – Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на сдружението на 15.06.2011 г. в 18 ч. на адрес: Сливен, ул.
Генерал Драгомиров 10, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчет за цялостната
дейност на управителния съвет до настоящия
момент във връзка с изпълнението на целите
на Асоциацията на превозвачите – Сливен, и
упражняването на останалите правомощия на
управителния орган, предвидени в устава на
сдружението; 2. освобождаване от длъжност на
членовете на настоящия управителен съвет на
асоциацията поради изтичане на мандата му; 3.
избор на нов управителен съвет на асоциацията
и определяне на мандата му; 4. освобождаване
от длъжност настоящия изпълнителен директор
на сдружението и избор на нов изпълнителен
директор; 5. промяна на адреса на управление на
сдружението; 6. промяна на устава на Асоциацията на превозвачите – Сливен, който да отразява
решенията на общото събрание по предходните
точки от дневния ред. 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.
4997
20. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение частнопрактикуващи дерматовенеролози“
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
08.06.2011 г. в 14 ч. в седалището на сдружението
на ул. Цар Калоян 18, Стара Загора, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет на УС за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишен отчет
на УС за дейността на сдружението; 3. финансов
отчет и годишен счетоводен отчет за дейността на
сдружението на 2010 г.; 4. приемане на финансов
отчет и годишен счетоводен отчет за дейността
на сдружението за 2010 г.; 5. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват и
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5000
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10. – „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни
имоти“ – АДСИЦ, Варна, вписано в търговския
регистър с единен идентификационен код (ЕИК)
148068097, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 32 500 обикновени
акции с право на глас с единична номинална
стойност от 1 лв. и единична емисионна стойност
от 17,20 лв. съгласно решението за увеличаване на
капитала от 650 000 лв. на 682 500 лв., прието от
съвета на директорите на 17.12.2010 г. в рамките
на овластяването по чл. 43, ал. 1 от устава на
дружеството, и съгласно проспект за публично
предлагане на акции на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение
№ 255-Е от 6.04.2011 г. Предлаганите акции от
увеличението на капитала са от един клас като
вече издадените (стари акции) – обикновени,
безналични, с право на глас. Право да участват
в увеличението на капитала имат лицата, притежаващи и/или придобили стари акции най-късно
7 дни след датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. На следващия работен
ден след изтичане на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ – АД, открива
сметки за права на тези лица, като срещу всяка
стара акция се издава 1 право; 20 права дават
възможност за записване на 1 нова акция. Всеки
може да придобие права при търговията с тях и
при провеждането на служебния аукцион. Всяко
лице може да запише най-малко една нова акция
и най-много такъв брой нови акции, който е равен
на броя на придобитите и/или притежавани от
него права, разделен на двадесет. Могат да бъдат
записвани само цяло число нови акции. Началната дата за прехвърляне на права/записване на
акции е първият работен ден след изтичането на
7 дни от датата на обнародване на това съобщение в „Държавен вестник“ и публикуването му
в един централен ежедневник (в. „Дневник“). В
случай че това съобщение бъде публикувано в
двата вестника на различни дати, началната дата
е първият работен ден, следващ изтичането на 7
дни от по-късната от двете дати. Крайният срок
за прехвърляне на правата е първият работен
ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от
началната дата за прехвърляне. Последната дата
за търговия с права на борсата е 2 работни дни
преди крайната дата за прехвърляне на права.
Притежаващите права или придобилите права при
борсовата им търговия могат да запишат срещу
тях съответния брой нови акции до изтичането
на крайния срок за прехвърлянето на правата.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички
неупражнени в този срок права се предлагат за
продажба на служебния аукцион, организиран от
БФБ на 5-ия работен ден след крайната дата за
прехвърляне на правата. На него се предлагат за
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продажба всички права, които не са упражнени
и срещу които не са записани нови акции до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Край на подписката: първият работен ден, следващ
изтичането на 15 работни дни от деня, в който
изтича срокът за прехвърляне на правата. До
изтичане на този срок придобилите права при
служебния аукцион могат да запишат срещу тях
съответния брой нови акции. Записването на нови
акции се извършва, като за това притежателите
на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници – членове на Централния
депозитар, при които се водят клиентските сметки
за притежаваните от тях права. Ако заявителите
притежават права по сметки при упълномощения
от емитента инвестиционен посредник „Стандарт
инвестмънт“ – А Д, заявките могат да бъдат
подавани на неговия адрес, който е посочен в
проспекта за публично предлагане на акции.
Инвеститорите, получили права по техни лични
сметки в Централния депозитар, следва да заявят
прехвърлянето на правата преди упражняването
им по свои подсметки при упълномощения от
емитента ИП „Стандарт инвестмънт“ – АД, или
при други инвестиционни посредници. Внасянето
на емисионната стойност на записаните акции
се извършва по набирателна сметка на „Ейч Би
Джи Фонд за инвестиционни имоти“ – АДСИЦ,
IBAN, BG21RZBB91555064339818, BIC RZBBBGSF,
в банката депозитар на дружеството „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД. Банковата сметка
трябва да бъде заверена най-късно до изтичане
на последния ден от подписката. Капиталът на
дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат
записани/платени най-малко 29 250 нови акции.
Проспектът за публично предлагане на акции
на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ – АДСИЦ, е публикуван и инвеститорите
могат да получат безплатно копие на следните
адреси: Варна, бул. Цар Освободител 25, тел:
(+359 52) 602-617, интернет страница: https://sites.
google.com/site/hbgfreit/home; e-mail: ignev.ivan@
happy.bg, лице за контакти: Иван Игнев, от 10 до
17 ч. всеки работен ден; в офиса на ИП „Стандарт
инвестмънт“ – АД, София, бул. Витоша 146, ет. 1,
Бизнес център „България“, тел. +359 (2) 815 98
40, e-mail: info_office@standardinvestment.bg, лице
за контакти: Стефан Стефанов, от 10 до 17 ч.
всеки работен ден. Проспектът и допълнителна
публична информация за „Ейч Би Джи Фонд за
инвестиционни имоти“ – АДСИЦ, могат да бъдат
получени и от публичния регистър на Комисията
за финансов надзор (www.fsc.bg), както и чрез
специализираната финансова медия Инвестор.
БГ (www.investor.bg).
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