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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение по Доклада за дейността
на омбудсмана на Република България
през 2010 г.

2

 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

2

 Решение за приемане на Годишния
доклад за дейността на постоянно
действащата Подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни
средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение за периода
20 април 2010 г. – 20 април 2011 г.
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 Решение за приемане на Годишния доклад на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2010 г.
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 Решение за персонални промени в
Министерския съвет на Република
България
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Президент на републиката
 Указ № 104 за награждаване на проф.
Надежда Василева Сейкова с орден
„Стара планина“ първа степен
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 Указ № 105 за награждаване на Петър Киров Караангов с орден „Стара
планина“ първа степен

3

 Указ № 106 за награждаване на проф.
д.и.н. Димитър Савов Овчаров с орден
„Стара планина“ втора степен

3

 Указ № 107 за награждаване на Иво
Митков Папазов – Ибряма с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие
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 Указ № 108 за награждаване на Георги Василев Трифонов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ огърлие
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 Указ № 109 за награждаване на Васил
Михайлов Найденов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
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 Указ № 110 за награждаване на Иван
Георгиев Иванов с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен

4

 Указ № 111 за награждаване на Зденка Боянова Дойчева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
 Указ № 112 за награждаване на Димитър Георгиев Симеонов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
 Указ № 113 за награждаване на Милена Александрова Куртева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
 Указ № 114 за награждаване на Маргарита Екимова Градечлиева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
Министерски съвет
 Постановление № 141 от 19 май
2011 г. за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от
2010 г. за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища
 Постановление № 142 от 19 май
2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието и за
възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчка по реда на
Наредбата за възлагане на специални
обществени поръчки, приета с Постановление № 233 на Министерския
съвет от 2004 г., за осигуряване дейността на специализираните органи
на съдебната власт
 Постановление № 143 от 19 май
2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
 Постановление № 144 от 19 май
2011 г. за изменение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“, приет с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г.

4

4

5

5

5

5

6

6

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
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Министерство на отбраната

7

Министерство на вътрешните
работи
 Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
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Министерство на земеделието
и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 30 от 2004 г. за правилата
за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден мате
риал при свине и реда за водене на
регистър
27
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб
от домашни птици
28

 Наредба № Н-14 от 18 май 2011 г.
за психологически подбор и психологическите аспекти за оценка на личния състав на служба „Военна информация“
29
 Наредба за допълнение на Наредба
№ Н-5 от 2011 г. за условията и реда
за приемане във Военна академия „Г.
С. Раковски“
30
Министерство на физическото
възпитание и спорта
 Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните
училища
31
Централна избирателна комисия
 Решение № 9-НС от 19 май 2011 г. за
обявяване за избран за народен представител в 29. многомандатен избирателен район – Хасково, Румен Кирев
Данев от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Делян Александров Добрев 36

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България през 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Приема за сведение Доклада за дейността на
омбудсмана на Република България през 2010 г.,
като взема акт от констатациите, оценките и
препоръките, посочени в него.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 12 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Делян Александров Добрев като народен представител от
29. едномандатен избирателен район – Хасково.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 19 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов

6121

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността
на постоянно действащата Подкомисия към
Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона
за специалните разузнавателни средства и
чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение за
периода 20 април 2010 г. – 20 април 2011 г.

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и
чл. 78, ал.1 във връзка с чл. 24а от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

РЕШИ:
Приема за сведение Годишния доклад за
дейността на постоянно действащата Подкомисия към Комисията по правни въпроси, която
осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за

6007

за прекратяване пълномощията на народен
представител
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специалните разузнавателни средства и чл. 261б
от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение за периода 20
април 2010 г. – 20 април 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния доклад на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и
във връзка с Решение на Народното събрание
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60
от 2009 г.)

ВЕСТНИК

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 104
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Надежда Василева Сейкова с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите є заслуги в областта
на културата.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6157

УКАЗ № 105
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Петър Киров Караангов с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги в областта на културата
и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6158

РЕШИ:
1. Освобождава Александър Светославов
Цветков като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Избира Ивайло Ангелов Московски за
министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 19 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6124
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УКАЗ № 106
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. д.и.н. Димитър Савов
Овчаров с орден „Стара планина“ втора степен за изключително големите му заслуги към
Република България в областта на културата.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6159
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УКАЗ № 107

УКАЗ № 110

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Иван Георгиев Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за особено големите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Награждавам Иво Митков Папазов – Ибряма с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите му заслуги в областта на
културата и музикалното изкуство.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 111
УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Георги Василев Трифонов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите му заслуги в областта на
културата и изобразителното изкуство.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Зденка Боянова Дойчева с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за големите є заслуги в областта на културата
и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 112

6161

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Васил Михайлов Найденов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите му заслуги в областта на
културата и музикалното изкуство.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Димитър Георгиев Симеонов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за значимия му принос за развитие на
националната култура и музикалното изкуство,
за съхраняване и популяризиране на военните
традиции, както и за заслугите му за военнопатриотичното възпитание на военнослужещите
и младежта.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6165

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 113
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Милена Александрова Куртева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за значимия є принос за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 114
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Маргарита Екимова Градечлиева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за значимия є принос за развитието
на българската култура и българското танцово
изкуство.
Издаден в София на 19 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6167

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 19 МАЙ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 186 на
Министерския съвет от 2010 г. за осиг у ряване на целодневна организация на учебния
ден за у чениците от I к лас в държавните и
общинските у чилища (ДВ, бр. 71 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието думите „І клас“ се
заменят с „І и ІІ клас“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 и 2 думите „І клас“ се
заменят с „І и ІІ клас“.

ВЕСТНИК
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§ 3. В чл. 2 и 3 думите „І клас“ се заменят
с „І и ІІ клас“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от учебната 2011 – 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 19 МАЙ 2011 Г.
за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет за 2011 г. по бюджета
на Министерството на правосъдието и за
възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена
поръчка по реда на Наредбата за възлагане
на специални обществени поръчки, приета
с Постановление № 233 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 83 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 49 и 86
от 2010 г. и бр. 12 и 22 от 2011 г.), за осигуряване дейността на специализираните органи
на съдебната власт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. допълнителни средства по бюджета на Министерството
на правосъдието в размер 4,6 млн. лв. за проектиране, извършване на основен ремонт по
преустройство и строителство, в т.ч. възлагане
на надзор и контрол, както и за дължими плащания, произтичащи от собствеността на частта
от имота, намиращ се в София, ул. Черковна
90, предоставена с Решение № 162 на Министерския съвет от 2011 г. на Министерството на
правосъдието за нуждите на Специализирания
наказателен съд, Апелативния специализиран
наказателен съд, Специализираната прокуратура
и Апелативната специализирана прокуратура.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2011 г. при условията на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2011 г.
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Чл. 4. Министърът на правосъдието да
организира и проведе обществена поръчка по
реда на Наредбата за възлагане на специални
обществени поръчки с предмет: проектиране,
извършване на основен ремонт по преустройство
и строителство на имота по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 19 МАЙ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет за 2011 г. по бюджета
на Министерството на правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. допълнителни средства по бюджета на Министерството
на правосъдието в размер 518 956 лв. за нуждите
на Агенцията по вписванията.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2011 г. при условията на
чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6169
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 19 МАЙ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приет с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3, ал. 3 след думите „съобщителни обекти със специално предназначение“ се
добавя „СОСП“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 числото „598“ се заменя
с „589“.
§ 3. В чл. 14, т. 1 се правят следните изменения:
1. В буква „б“ думите „дирекция „Финанси,
стопански дейности и управление на собствеността“ се заменят с „дирекция „Финанси,
счетоводство и бюджет“.
2. В буква „е“ думите „Финанси, стопански
дейности и управление на собствеността“ се
заменят с „Финанси, счетоводство и бюджет“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 1 абревиатурата „СООП“ се заменя
със „СОСП“.
2. В т. 11 абревиатурата „СООП“ се заменя
със „СОСП“.
§ 5. В приложението към чл. 6, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „598“ се заменя с „589“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „548“ се заменя с „539“.
3. На ред „Главна дирекция „Електронна
съобщителна мрежа за националната сигурност“
числото „530“ се заменя с „521“.
4. На ред „в т. ч. териториални звена“ числото „502“ се заменя с „493“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В приложението към чл. 8, ал. 2 от
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2009 г. за закриване на Държавната агенция
за информационни технологии и съобщения,
създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“, приемане на Устройствен правилник
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане
на Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от
2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г. и бр. 15, 56, 64
и 89 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. На ред „Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ числото
„98“ се заменя с „94“.
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2. На ред „Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ числото „598“ се заменя с „589“.
§ 7. Постановлението влиза в сила 7 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6170

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска
република
(Утвърдено с Решение № 761 от 21 октомври
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 2 ноември 2010 г.)
Преамбюл
Република България и Сирийската арабска
република (наричани по-нататък „договарящите
се страни“),
съзнавайки, че пълноправното членство
на Република България в Европейския съюз
и произтичащите от това за Република България задължения изискват по-нататъшното
подобряване и усъвършенстване на договорноправната база на двустранните икономически
взаимоотношения,
потвърждавайки твърдото си намерение да
развиват позитивните страни на традиционните
си икономически взаимоотношения,
изразявайки своята готовност за сътрудничество в търсенето на средства и начини за
укрепването и развитието на взаимноизгодното
сътрудничество,
имайки предвид правата и задълженията,
произтичащи от Договора за присъединяване,
подписан на 25 април 2005 г. между Европейските общности и техните страни-членки, от
една страна, и Република България, от друга
страна,
изразявайки убеждението, че присъединяването на Република България към Европейския
съюз ще предостави нови възможности за
разширяването на двустранното икономическо
сътрудничество,
уверени, че това споразумение ще допринесе
за развитие на икономическите връзки между тях
в новите условия и в частност за активизиране
на взаимноизгодното търговско-икономическо,
техническо и технологично сътрудничество,
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се договориха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни ще съдействат в
съответствие с техните приложими национални
закони за развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.
Член 2
Договарящите се страни ще полагат усилия
за осъществяване на широко двустранно сътрудничество преди всичко в областите, посочени
в приложение № 1 към това споразумение.
Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество
чрез прилагане на мерките, посочени в приложение № 2 от това споразумение.
Член 4
Договарящите се страни от датата на влизане
в сила на това споразумение създават Българо-сирийска междуправителствена комисия за
икономическо сътрудничество, чиито задачи
и начин на функциониране са определени в
приложение № 3 от това споразумение.
Член 5
Договарящите се страни се съгласяват, че
техните интереси в областта на икономическите отношения ще бъдат представлявани от
следните организационни подразделения към
дипломатическите представителства на всяка
от страните: за Република България – Службата
по търговско-икономическите въпроси на дипломатическото представителство на Република
България в Сирийската арабска република, а за
Сирийската арабска република – консулската
служба в Посолството на Сирийската арабска
република в София, чийто статут се определя
от Виенската конвенция за дипломатическите
отношения от 18 април 1961 г.
Член 6
1. Това споразумение не накърнява правата и
задълженията на договарящите се страни, произтичащи от други международни договори, по
които Република България и Сирийската арабска
република са страни, или и от членството им
в различни международни организации.
2. По отношение на въпросите, обхванати
от споразумението и регулирани и от споразумението между Европейските общности и
техните страни-членки, от една страна, и Сирийската арабска република, от друга страна,
предимство имат разпоредбите на споразумението между Европейските общности и техните
страни-членки, от една страна, и Сирийската
арабска република, от друга страна.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

Член 7
В случаите на възникване на разногласия
между договарящите се страни във връзка с
прилагането и тълкуването на това споразумение те ще се разрешават чрез преговори между
договарящите се страни.
Член 8
По взаимно съгласие между договарящите
се страни в това споразумение могат да бъдат
внесени изменения, които ще бъдат оформяни
в отделни протоколи.
Член 9
Приложенията и протоколите към това споразумение са неразделна част от него.
Член 10
1. Това споразумение влиза в сила в деня
на получаването на второто от уведомленията,
с които страните се информират взаимно, че
вътрешните процедури, необходими за влизане
в сила на споразумението, са изпълнени.
2. Това споразумение се сключва за период
3 години. То ще се продължава автоматично
за следващи периоди от по една година всеки,
освен ако някоя от договарящите се страни
не уведоми другата договаряща се страна за
намерението си за прекратяване на това споразумение в срок най-малко 3 месеца преди
изтичането му.
В уверение на горното долуподписаните
официални лица, надлежно упълномощени,
подписаха това споразумение.
Изготвено и подписано в Дамаск на 25 април
2010 г. в два екземпляра на български, арабски
и английски език, всеки от тях със силата на
оригинал. В случай на различия при тълкуването
меродавен ще бъде текстът на английски език.
За Република България:
За Сирийската
Трайчо Трайков,
арабска република:
министър на иконоЛамия Аси,
миката, енергетиката
министър на иконои туризма
миката и търговията
Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост:
– машиностроене;
– преработвателна промишленост;
– електронна и електромашиностроителна
промишленост;
– химическа и нефтопреработвателна промишленост;
– фармацевтична промишленост.
2. Селско стопанство:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранително-вкусова промишленост.
3. Горско стопанство.
4. Енергетика.
5. Научноизследователска и развойна дейност.
6. Строителство и строителна промишленост.
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7. Телекомуникации, изчислителна техника и
информатика.
8. Транспорт и логистика.
9. Опазване на околната среда.
10. Туризъм.
11. Насърчаване на инвестициите.
12. Сътрудничество между малки и средни
предприятия.
13. Образование.
14. Здравеопазване.
15. Наука и технологии.
16. Иригации.
17. Развитие на човешките ресурси.
18. Други сфери от взаимен интерес.

Приложение № 2
Мерки за разширяване и интензифициране на
икономическото сътрудничество
1. Заздравяване на сътрудничеството в икономическата област между правителствените институции, професионалните организации и бизнес
средите, камари и палати, регионалните и местните
органи, включително обмен на икономическа информация от взаимен интерес, както и взаимни
посещения на представители на институциите и
бизнеса от двете страни.
2. Стимулиране на създаването на нови и
разширяване на съществуващите контакти между
бизнес средите, насърчаване на взаимните контакти и посещения на частни лица и предприемачи.
3. Обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, съдействие за
организирането на мероприятия за представители
на бизнеса, семинари, конференции и симпозиуми.
4. Съдействие за повишаване на ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите
от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите институции и банковите
структури.
7. Съдействие за развитието на двустранната
инвестиционна дейност.
8. Съдействие за откриване на представителства
и клонове на компании на двете страни.
9. Стимулиране на междурегионалното сътрудничество и сътрудничеството на международно
равнище в областите от взаимен интерес.
10. Обмен на информация за програми и проекти
и насърчаване на участието на предприемачите в
тяхната реализация.

Приложение № 3
Задачи, структура и правила за работа на Българо-сирийската междуправителствена комисия за
икономическо сътрудничество
1. Задачите на Българо-сирийската между
правителствена комисия за икономическо сътрудничество, наричана по-нататък „комисията“, са:
– разглеждане на въпросите за развитието на
двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможности за развитие
на двустранните икономически отношения;
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– разработване на предложения за подобряване
на условията за икономическо сътрудничество
между организациите на двете страни;
– представяне на предложения по прилагането
на това споразумение.
2. Комисията е съставена от представители на
българската страна и на сирийската страна.
Всяка страна определя председател на своята
част, наричан „съпредседател“. Съпредседателете
определят секретар на своята част от комисията.
За обсъждане на отделни въпроси комисията
може в рамките на своите компетенции да създава работни групи и да определя техните задачи
и срокове за изпълнението им.
3. Заседания на комисията като правило се
провеждат веднъж годишно последователно в
Република България и в Сирийската арабска
република.
Съпредседателите на комисията се договорят
за свикването и дневния ред на заседанието на
комисията не по-късно от 1 месец от заседанието.
Със съгласие на съпредседателите на заседание
на комисията могат да бъдат обсъждани и въпроси,
които не са изрично включени в предварителния
дневен ред.
По предложение на всеки от съпредседателите
може да бъде свикано извънредно заседание на
комисията или среща на съпредседателите на
комисията.
На заседанието на комисията могат да се канят
съветници и експерти.
Работният език на заседанията на комисията
е английският.
За всяко заседание и проведените обсъждания
са съставя протокол на английски език.
Въпросите, свързани с дейността на комисията,
в периода между заседанията се обсъждат в работен
порядък между съпредседателите на комисията или
по техни указания от секретарите на комисията.
5965

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Академията
на Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството
и дейността на Академията на Министерството
на вътрешните работи (МВР), наричана понататък „академията“.
Чл. 2. (1) Академията е държавно висше
училище – университет за професионална
подготовка на специалисти и извършване на
научноизследователска дейност за нуждите на
МВР и на гражданското общество в Република
България.
(2) Академията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
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Чл. 3. Академията осъществява дейността
си във взаимодействие с основните структури
на МВР и в сътрудничество с други висши
училища и организации в страната и в чужбина.
Чл. 4. В сградите на академията и прилежащите им територии, както и в места, в които
се осъществява обучението, не може да се
извършва политическа и религиозна дейност.
Чл. 5. (1) Дейността на академията се основава на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), подзаконовите нормативни
актове по прилагането му и този правилник.
(2) За неуредените в този правилник въпроси
се прилагат Законът за висшето образование
(ЗВО), Законът за развитието на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилникът за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и
други нормативни актове в областта на науката
и образованието.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Структура и управление на академията
Чл. 6. (1) Основни структурни звена на
академията са факултетите.
(2) В академията могат да се създават и
други основни структурни звена по реда и при
условията на ЗМВР, ЗВО и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
(3) С решение на академичния съвет основните структурни звена си взаимодействат при
обучение по отделни специалности.
Чл. 7. (1) В съответствие със ЗМВР към
академията функционират центрове за специализация и професионална подготовка.
(2) Организацията и дейността на центровете
по ал. 1 се определят с устройствен правилник,
утвърден от министъра на вътрешните работи
по предложение на ректора.
Чл. 8. Структурата и щатното разписание
на академията се утвърждават от министъра на
вътрешните работи по предложение на ректора.
Чл. 9. Органи за управление на академията
са академичният съвет и ректорът.
Чл. 10. (1) Съставът на академичния съвет
се определя със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на ректора.
(2) Председател на академичния съвет е
ректорът.
(3) Структурата и числеността на академичния съвет се определят в съответствие с
изискванията на ЗВО.
Чл. 11. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на академията, който:
1. определя образователната политика на
академията;
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2. одобрява квалификационната характеристика и приема учебния план за всяка специалност и образователно-квалификационна степен;
3. одобрява учебните програми по съответните дисциплини, изготвени от катедрите и
обсъдени от факултетните съвети;
4. приема план за научноизследователската
и научно-приложната дейност и план за редакционно-издателската дейност на академията;
5. открива процедури за провеждане на
конкурси за прием на редовни и задочни докторанти и за заемане на академични длъжности;
6. взема решения за приемане на преподаватели на академични длъжности от друго висше
училище и за привличане на гост-преподаватели
и външни съвместители по трудов договор;
7. взема решения за привличане на специалисти от практиката и други хонорувани преподаватели, като определя възнаграждението им;
8. приема система за управление на качеството в академията;
9. избира ръководството и състава на университетската комисия по качеството;
10. избира ръководството и състава на атестационната комисия;
11. избира комисии и помощни органи за
изпълнение на определени задачи;
12. приема правилници за организиране на
отделни направления от дейността на академията;
13. присъжда утвърдени от физически и
юридически лица стипендии на курсанти редовно обучение;
14. присъжда почетното звание „доктор
хонорис кауза“ за заслуги към развитието на
науката и висшето образование;
15. изпълнява други функции, произтичащи
от ЗМВР и нормативните актове в областта на
науката и висшето образование.
(2) Академичният съвет се свиква на заседание от председателя с писмена покана до
неговите членове, изпратена не по-късно от 7
дни преди датата на провеждането му.
Чл. 12. (1) Ректорът е хабилитирано лице
и се назначава от министъра на вътрешните
работи за държавен служител.
(2) Ректорът:
1. представлява академията;
2. утвърждава учебните планове и учебните
програми за обучение по степените на висше
образование;
3. разпорежда се с бюджета на академията
и контролира правилното използване на финансовите и материалните средства;
4. сключва и прекратява договори в съответствие със своите компетенции;
5. решава окончателно всички въпроси,
свързани с приемането, подготовката и статута
на обучаваните;
6. изпълнява и други функции, произтичащи
от нормативните актове или възложени му от
министъра на вътрешните работи.

ВЕСТНИК
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Чл. 13. (1) Ректорът създава консултативен
орган – ректорски съвет, който го подпомага
при осъществяване на неговите функции.
(2) Председател на ректорския съвет е
ректорът.
Чл. 14. Заместник-ректорът е хабилитирано
лице, държавен служител в МВР, и:
1. подпомага дейността на ректора и го
представлява в случаите, когато е оправомощен от него;
2. организира и отговаря за отделни направления на дейност, произтичащи от нормативните
актове и/или възложени от ректора.
Раздел II
Управление на факултета
Чл. 15. Органи за управление на факултета
са факултетният съвет и деканът.
Чл. 16. (1) Съставът на факултетния съвет
се утвърждава от ректора по предложение на
декана на факултета.
(2) Председател на факултетния съвет е
деканът.
(3) Структурата и числеността на факултетния съвет се определят в съответствие с
изискванията на ЗВО.
Чл. 17. Факултетният съвет е орган за управление на учебната и научната дейност на
факултета, който:
1. обсъжда квалификационните характеристики, учебните планове по специалности и
учебните програми по съответните дисциплини;
2. приема учебните планове и програми за
обучение на специализантите;
3. ежегодно одобрява и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав на факултета;
4. обсъжда привличането на учени и преподаватели от страната и чужбина за научнопреподавателска дейност за определен срок
като гост-преподаватели, както и на външни
съвместители и хонорувани преподаватели;
5. взема решения и прави предложения до
ректора за освобождаване на служители от
преподавателския, научно-преподавателския и
научноизследователския състав;
6. обсъжда ползването до една академична
година за изпълнение на конкретна творческа
задача от членове на академичния състав и
приема отчета за извършената работа;
7. избира ръководството и състава на факултетната комисия по качеството;
8. обсъжда основни въпроси на научната
и научно-приложната дейност на факултета;
9. обсъжда плановете за научноизследователската и научно-приложната дейност и плана за
редакционно-издателската дейност на факултета;
10. взема решение за обявяване на теми за
докторантури;
11. взема решения за зачисляване, прекъсване
на обучението, отчисляване с право на защита
и отстраняване на докторанти;
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12. утвърждава индивидуалния учебен план,
определя и променя темата на дисертационния
труд и избира научен ръководител на докторантите по предложение на катедрения съвет;
13. по предложение на катедрения съвет
взема решение за промяна на научния ръководител на докторант не по-късно от 3 месеца
преди защитата;
14. утвърждава предложението на катедрения
съвет за атестация на докторант и съдържанието
на индивидуалния учебен план за следващата
година;
15. утвърждава състава на научното жури
за конкретната процедура по оценяването на
дисертационен труд и на кандидатите за академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“
и „професор“ въз основа на предложението на
катедрения съвет;
16. избира лица за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“;
17. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на факултета;
18. взема и други решения, свързани с дейността на факултета.
Чл. 18. Деканът на факултета е хабилитирано
лице, държавен служител в МВР, и:
1. представлява факултета, ръководи и отговаря за цялостната му дейност;
2. осъществява своите функции пряко и чрез
заместник-деканите, ръководителите на катедри
и началниците на курсове;
3. изпълнява и други функции, произтичащи
от нормативните актове или възложени му от
ректора.
Чл. 19. Заместник-деканите на факултети
са хабилитирани лица, държавни служители
в МВР, и:
1. подпомагат дейността на декана и имат
право да го представляват в случаите, когато
са оправомощени от него;
2. организират и носят отговорност за работата на отделни направления в дейността на
факултета, определени със заповед на декана;
3. изпълняват и други функции, произтичащи
от нормативните актове.
Чл. 20. (1) Със заповед на декана се създава
консултативен орган – декански съвет, който
го подпомага при осъществяване на неговите
функции.
(2) Председател на деканския съвет е деканът.
Раздел III
Управление на катедрата
Чл. 21. Органи за управление на катедрата са
катедреният съвет и ръководителят на катедрата.
Чл. 22. (1) Съставът на катедрения съвет се
определя в съответствие с изискванията на ЗВО.
(2) Председател на катедрения съвет е ръководителят на катедрата.
(3) Катедреният съвет се свиква на заседание
от ръководителя на катедрата.
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Чл. 23. (1) Катедреният съвет:
1. обсъжда организацията и съдържанието
на учебния процес и предприема мерки за
тяхното усъвършенстване;
2. изготвя учебни програми по преподаваните дисциплини и ги предлага на факултетния
съвет за обсъждане;
3. обсъжда и приема тематичните планове
по преподаваните дисциплини;
4. разпределя учебната заетост на преподавателския състав;
5. предлага обявяване на конкурси за заемане
на академични длъжности;
6. предлага обявяване на конкурси за преподаватели и привличане на специалисти,
експерти и гост-преподаватели;
7. предлага обявяване на теми за докторантури;
8. обсъжда индивидуалните планове на
докторантите;
9. определя специфични изисквания към
дисертационния труд;
10. открива и провежда процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд и
взема решение за готовността за защита пред
научно жури;
11. предлага за определяне от факултетния
съвет състав на научно жури;
12. обсъжда и приема отчетите за преподавателската, научноизследователската и служебната
дейност на членовете на катедрата;
13. обсъжда и приема атестационните отчети
и оценките на академичния състав на катедрата;
14. обсъжда научни трудове и прави предложения за публикуването им в изданията на
академията;
15. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на катедрата;
16. избира катедрен отговорник по качеството;
17. обсъжда и решава други въпроси във
връзка с дейността на катедрата.
(2) При обсъждане на отделни въпроси на
заседанията на катедрения съвет могат да се
канят представители на структури на МВР и
на обучаваните.
Чл. 24. Ръководителят на катедра е служител на МВР, хабилитирано лице в съответното
професионално направление, и:
1. ръководи и отговаря за цялостната работа
на катедрата;
2. изпълнява и други функции, произтичащи
от нормативните актове и/или възложени му
от декана.
Раздел ІV
Административно ръководство и обслужващ
състав
Чл. 25. (1) Административното ръководство
на академията се състои от ректора, заместник-ректора, помощник-ректора, деканите, заместник-деканите, ръководителите на катедри,
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директорите, заместник-директорите, ръководителите на секции в центровете за специализация
и професионална подготовка, началниците на
курсове и на обслужващи звена.
(2) Помощник-ректорът е държавен служител
в МВР, който подпомага ректора по въпроси,
свързани с административното и финансовото
управление, както и с управлението на имуществото на академията.
(3) Структурата и съставът на обслужващите
звена се определя с щата на академията.
Чл. 26. Административното ръководство е
длъжно да:
1. организира работата на състава в съответствие със заеманите от служителите длъжности и длъжностната им характеристика за
осъществяване дейността на академията;
2. осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на
служителите.
Чл. 27. (1) Началниците на курсове отговарят за поддържането на реда и дисциплината
в курса.
(2) Началниците на курсове:
1. следят за успеха и контролират присъствието в учебния процес, дисциплината и спазването
на изискванията за носене на униформата от
обучаваните;
2. поддържат тясна връзка с академичния
състав по въпросите на обучението и възпитанието на курсантите и специализантите;
3. правят предложение до декана за определяне на старши на курса, на групите и
секретчици;
4. контролират спазването на реда за ползване
на сградите на академията и поддържането на
хигиената в тях и в прилежащите им територии;
5. съставят ежегодно служебни характеристики на курсантите редовно обучение, които
се прилагат към личните им дела.
(3) Със заповед на ректора и деканите на
началниците на курсове могат да се възлагат
и други функции.
Г л а в а

т р е т а

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Раздел I
Структура на академичния състав
Чл. 28. Академичният състав се състои от:
1. хабилитирани лица – доценти и професори;
2. асистенти и главни асистенти;
3. преподаватели и старши преподаватели;
4. гост-преподаватели за определен срок;
5. специалисти и експерти.
Чл. 29. Съотношението на нехабилитираните преподаватели, заемащи академичните
длъжности „асистент“ и „главен асистент“, към
хабилитираните преподаватели, заемащи академичните длъжности „доцент“ и „професор“,
се определя от щата на академията.
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Чл. 30. За оптимизиране процеса на професионална подготовка по отделни учебни дисциплини могат да бъдат привличани служители
от МВР и други специалисти като хонорувани
преподаватели.
Чл. 31. Академичният състав изпълнява
своите функции в съответствие със ЗМВР и
актовете за прилагането му, ЗВО, другите нормативни актове в областта на науката и висшето
образование, този правилник, заповедите на
министъра на вътрешните работи и на ректора.
Чл. 32. Назначаването на лица от академичния състав се осъществява при условията и по
реда на ЗМВР, ЗВО, ЗРАСРБ и подзаконовите
нормативни актове за тяхното прилагане.
Раздел IІ
Условия и ред за заемане на академични
длъжности
Чл. 33. (1) За асистент може да бъде назначено лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ и 2 години трудов стаж по
специалност от висшето образование, както и
ако отговаря на други изисквания за съответната катедра.
(2) Академичната длъжност „асистент“ за
държавен служител се заема след конкурс по
ЗМВР и подзаконовите нормативни актове за
неговото прилагане.
(3) Академичната длъжност „асистент“ за
лице по трудово правоотношение се заема след
предварителен подбор на срочен трудов договор
за срок не по-дълъг от 4 години.
(4) Докторант, отчислен с право на защита,
но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд, може да бъде назначен
на длъжност „асистент“ за лице по трудово правоотношение за срок не по-дълъг от 2 години.
(5) След придобиване на образователната
и научна степен „доктор“ асистентът може да
участва в обявен от академията конкурс за
заемане на академичната длъжност „главен
асистент“.
(6) Обявите за свободните места за академична длъжност „асистент“, необходимите
документи и сроковете за тяхното подаване
се публикуват на интернет страницата на академията.
(7) Кандидатите за заемане на академична длъжност „асистент“ подават заявление и
необходимите документи в сектор „Човешки
ресурси“ на академията.
(8) Когато държавен служител е назначен на
академична длъжност „асистент“ и в срок до 4
години не е придобил образователната и научна
степен „доктор“, се счита, че са налице незадоволителни резултати в служебната дейност.
Чл. 34. Процедурите за заемане на академични длъжности с конкурс и избор се откриват с
решение на академичния съвет по предложение
на катедрените съвети, одобрени на съответния
факултетен съвет.
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Чл. 35. (1) Конкурсите за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“
и „професор“ за държавни служители се обявяват
със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи, срокът и
мястото на тяхното подаване.
(3) Конкурсите по ал. 1 се провеждат при
условията и по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(4) Кандидатите за първоначално назначаване на държавна служба в МВР на академичните длъжности по ал. 1, успешно преминали
конкурсните етапи за постъпване на такава
служба, продължават участието си в конкурса
за заемане на съответната академична длъжност
по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(5) Заемането на академична длъжност в
академията от лица на същата или на съответна
академична длъжност от друго висше училище
или научна организация може да се извършва
и без конкурс и избор по предложение на ка
тедрен съвет, одобрено от факултетния съвет,
и решение на академичния съвет.
(6) Лицата по предходната алинея трябва
да отговарят на изискванията за постъпване
на служба в МВР.
(7) При участие в конкурси за академични
длъжности придобитите в чужбина научни степени се признават от академията в съответствие
с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.
Чл. 36. (1) Научните журита провеждат
своите заседания в академията.
(2) Датата и часът на първото заседание
на научно жури се определят със заповед на
ректора. Следващите заседания на журито се
свикват и водят от председателя му. На всички
заседания се води протокол.
(3) Журито оценява научните публикации,
в това число монографични трудове, равно
стойни публикации на монографичен труд и
студии, представени от кандидатите за заемане
на академичните длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, по реда и при условията
на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
Чл. 37. (1) Факултетният съвет гласува последователно в низходящ ред за кандидатите
за академична длъжност, класирани от научното жури, до успешен избор или отпадане на
всички кандидати.
(2) Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат след
успешен избор на кандидата от съответния
факултетен съвет при условията и по реда на
ЗРАСРБ и нормативните актове за неговото
прилагане.
(3) Назначаването на академични длъжности
за държавни служители се извършва по реда
на ЗМВР.
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Раздел IІІ
Права и задължения на академичния състав
Чл. 38. (1) Членовете на академичния състав
имат право да:
1. участват в ръководните органи на академията, ако не са гост-преподаватели;
2. разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно и в
съответствие с учебния план, учебните програми
и тематичните планове;
3. извършват научни изследвания и да
представят резултатите от тях под формата на
научни публикации, като монография, студия,
учебник, учебно пособие (помагало), научен
доклад, статия в научно издание и други;
4. ползват базата на академията за своето
научно развитие;
5. осъществяват научна, преподавателска
дейност или упражняване на авторски права
извън академията по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
6. членуват в професионални общности,
творчески съюзи и други сдружения, доколкото
това не е забранено със ЗМВР;
7. специализират у нас и в чужбина;
8. получават допълнително възнаграждение
за научноизследователска, редакционна и рецензентска дейност.
(2) Лицата, заемащи академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“,
имат право на всеки 7 последователни години да ползват до една академична година за
творческото си развитие, през която не им се
възлага учебна заетост. Във времето за творческо развитие се включват и специализациите
извън академията с продължителност повече
от 3 месеца.
(3) Упражняването на правото по предходната
алинея се разрешава от ректора по предложение на факултетния съвет, ако преподавателят
е изпълнил нормативите за учебна заетост и
научноизследователска натовареност в последните 7 академични години.
(4) В почивни дни и в извънработно време
преподавателската дейност в академията не се
заплаща допълнително.
Чл. 39. Членовете на академичния състав
са длъжни да:
1. изпълняват своите задължения в съответствие с утвърдените разписания за учебния
процес, плановете за научноизследователската,
научно-приложната и редакционно-издателската
дейност и длъжностната си характеристика;
2. поддържат на необходимото равнище
своята специална подготовка и професионална
квалификация;
3. спазват научната и служебната етика;
4. провеждат учебните занятия на високо
научно-теоретично и методическо равнище;
5. разработват учебен фонд и материали за
онагледяване на учебния процес;
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6. участват в разработването и усъвършенстването на учебните програми и тематичните
планове по преподаваните дисциплини;
7. изготвят експертни заключения, становища, доклади и други документи за нуждите на
ръководството на академията и на МВР;
8. участват в дейността на катедрата и да
прилагат нейните решения в учебния процес;
9. проявяват взискателност към подготовката
на обучаваните, да контролират вписването
на отсъствията и реда по време на занятията;
10. поддържат непрекъснат творчески и делови контакт с представители от структурните
звена на МВР, чийто предмет на дейност е
най-близо до преподаваната от тях дисциплина,
и системно да информират ръководителя на
катедрата за резултатите;
11. съдействат за професионалното възпитание на обучаваните;
12. пазят и развиват традициите на академията;
13. допринасят със своята подготовка и
гражданско поведение за издигане на престижа
и авторитета на академията.
Чл. 40. (1) Нормативът за учебната заетост
на академичния състав се определя със заповед
на ректора след решение на академичния съвет.
(2) Нормативът за научноизследователската
натовареност на доценти и професори е наймалко 1 научна публикация годишно.
Чл. 41. Работното време на академичния
състав се определя със заповед на ректора
съгласно изискванията на учебния процес.
Раздел IV
Система за управление на качеството на обучение и на академичния състав
Чл. 42. Целта на системата за управление
на качеството на обучение и на академичния
състав е да поддържа и контролира качеството
в предлаганите области на висшето образование
и професионалните направления в академията.
Чл. 43. (1) Функциите на системата за
управление включват всички дейности, които
допринасят за качеството на образователната
услуга и периодичната им проверка за установяване изпълнението на изискванията на
съответните образователни стандарти.
(2) Функциите обхващат общите изисквания
към системата и документацията, управлението
на документите и записите по качеството.
Чл. 44. Организационната структура на системата за управление на качеството включва
университетска комисия по качеството, административно звено по качеството, факултетна
комисия по качеството и катедрени отговорници
по качеството.
Чл. 45. (1) Университетската комисия по
качеството е специализиран колективен орган
за управление на качеството, който се избира
от академичния съвет.
(2) Председател на университетската комисия
по качеството е заместник-ректорът.
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(3) Членове на университетската комисия по
качеството са заместник-деканите на факултети,
началниците на отдел „Учебна и информационна дейност“ и на административното звено
по качеството. Членове на комисията могат да
бъдат и изявени преподаватели.
Чл. 46. (1) Факултетната комисия по качеството е колективен орган по управление
на качеството на обучение и на академичния
състав във факултета.
(2) Председател на факултетната комисия
по качеството е заместник-декан на факултета.
(3) Членове на факултетна комисия по
качеството са катедрените отговорници по
качеството.
Чл. 47. Административното звено по качеството подпомага дейността на университетската
и факултетните комисии по качеството и е на
пряко подчинение на ректора.
Чл. 48. Органите за управление на качеството периодично контролират състоянието на
ресурсите, измерват основните и спомагателните
процеси, оценяват качеството на обучение и
клиентските изисквания за удовлетвореност.
Чл. 49. Органите по управление на качеството ежегодно представят на академичния
съвет резултатите от осъществения контрол и
предлагат мерки за превантивни и коригиращи
действия за повишаване на качеството.
Чл. 50. Системата за управление на качеството функционира на основата на Наръчника
по качеството, който се приема с решение на
академичния съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАВАНИ
Раздел І
Категории обучавани, условия и ред за обучение
Чл. 51. (1) Обучаваните в академията са
курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Курсант е този, който се обучава за
придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ за
нуждите на МВР.
(3) Студент е този, който се обучава за придобиване на образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“.
(4) Докторант е този, който притежава образователно-квалификационна степен „магистър“
и се подготвя за придобиване на образователна
и научна степен „доктор“.
(5) Специализант е този, който придобива
или повишава професионалната си квалификация по специализиран учебен план, без да
получава по-висока образователна степен или
нова специалност.
Чл. 52. (1) Условията и редът за приемане
на курсанти, студенти и докторанти се определят ежегодно с наредба на министъра на
вътрешните работи, съгласувано с министъра
на образованието, младежта и науката.
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(2) Новоприетите курсанти в редовна форма
на обучение преминават въвеждаща подготовка по отделна учебна програма, утвърдена от
ректора.
Чл. 53. Курсантите, студентите и специализантите се обучават в учебни курсове.
Структурата на курсовете и задълженията на
отговорниците в тях се определят със заповед
на декана.
Чл. 54. Процедурите за прием на докторанти
се откриват с решение на академичния съвет по
предложение на катедрените съвети, одобрено
на съответния факултетен съвет.
Чл. 55. (1) За докторанти в академията се
приемат лица с образователно-квалификационна
степен „магистър“.
(2) За придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ лицето по ал. 1 трябва
да защити дисертационен труд при условията
и по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(3) Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс по предварително обявени теми, приети от факултетен
съвет по предложение на катедрен съвет.
(4) Конкурсът се провежда не по-рано от
един месец след изтичане на срока за подаване
на документи. Когато конкурсът е за нуждите
на МВР, могат да се определят и допълнителни
изисквания към тематиката на дисертационния
труд и стаж на кандидата в съответните структури на МВР.
(5) Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на академията.
Чл. 56. (1) Конкурсът за редовни и задочни
докторанти включва изпит по специалността
и по чужд език. Изпитът по специалността
включва и оценка на предварително подготвен
доклад по темата за кандидатстване.
(2) Изпитът по специалността се провежда
от комисия от три лица, определена със заповед
на декана по предложение на ръководителя на
катедрата, обявила темата на кандидатстване.
Оценката от този изпит е основен критерий за
класирането на кандидатите.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 включва
три хабилитирани лица в областта на професионалното направление на катедрата или
най-малко едно хабилитирано лице и лица
с образователна и научна степен „доктор“ в
областта на професионалното направление на
катедрата.
(4) Изпитът по специалността се провежда на два етапа – писмен, в продължение до
четири часа, и устен с времетраене по решение на комисията. До устен етап се допускат
получилите оценка най-малко много добър
(4,50) от писмения етап. Успешно положили
изпита са кандидатите, получили средна оценка
от писмения и устния етап най-малко много
добър (5,00).
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(5) Със заповед на декана се определя
съставът на комисията за изпита по чужд
език. Оценката от този изпит е допълнителен
критерий за класирането на кандидатите при
еднакви резултати от изпита по специалността.
(6) Успешно положили изпита по чужд език
са кандидатите, получили оценка най-малко
добър (4,00) на ниво В 1 от Общата европейска
езикова рамка.
(7) В заповедите на декана за провеждане
на изпитите се определят място, дата и час.
(8) Изпитите се провеждат по въпросници,
оповестени чрез интернет страницата на академията.
(9) Последен допълнителен критерий за класиране при еднакви резултати след включване
на оценката от изпита по чужд език е средният
успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.
(10) Български граждани, завършили чуждестранни висши училища с признато висше
образование в Република България, или чужденци могат да кандидатстват и да се обучават
като докторанти по реда за български граждани,
които не са служители на МВР, при заплащане
на такси и при условие, че могат да се обучават
на български език.
Чл. 57. Кандидатите за докторанти на само
стоятелна подготовка предлагат за обсъждане
в съответната катедра проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и
библиография.
Чл. 58. (1) Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалите
конкурса кандидати и кандидатите с одобрени
проекти.
(2) За научен ръководител на докторанта
се избира хабилитирано лице или лице, притежаващо степента „доктор“, с доказани научни
постижения или практически опит.
Чл. 59. (1) Обучението на докторантите се
осъществява по план при условията и по реда
на ЗВО, ЗРАСРБ, подзаконовите им нормативни
актове и този правилник.
(2) Редовната и самостоятелната форма на
обучение са с продължителност до 3 години,
а задочната и дистанционната – до 4 години.
(3) Срокът на докторантурата може да бъде
удължаван до 1 година при наличие на уважителни причини.
(4) Докторантите имат право да прекъсват
обучението си по уважителни причини.
(5) Правото на прекъсване се упражнява след
решение на факултетния съвет по заявление
на докторанта, одобрено от катедрения съвет.
Началната дата на прекъсването се определя
със заповед на декана.
(6) Прекъснал докторант продължава обучението си при отпадане на причината със
заповед на декана по заявление на докторанта. Заповедта се издава в 2-седмичен срок от
подаване на заявлението.
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Чл. 60. (1) След положително решение на
катедрения съвет за готовността за защита докторантът подава заявление до декана за защита
на дисертацията, като прилага дисертацията,
автореферат и други документи, свързани с нея.
(2) Деканът е длъжен в 2-седмичен срок да
свика факултетен съвет за обсъждане и утвърждаване състава на научното жури.
(3) Ректорът в 7-дневен срок от решението
на факултетния съвет издава заповед за определяне на научно жури.
(4) Защитата на дисертацията протича по
правилата на ППЗРАСРБ, като докторантът
отговаря на въпросите на научното жури и на
другите присъстващи на заседанието.
Чл. 61. (1) Разходите за обучение на докторанти и за придобиване на научната степен
„доктор на науките“ за служители на МВР,
включително една процедура за защита пред
научно жури, са за сметка на академията.
(2) Докторантите и кандидатите за научна степен „доктор на науките“, които не са
служители на МВР, заплащат разходите по
съответните процедури в размери, определени
от академичния съвет.
Чл. 62. (1) Научната степен „доктор на науките“ се придобива от лице с образователна
и научна степен „доктор“.
(2) За придобиване на научната степен „доктор на науките“ кандидатът трябва да защити
дисертационен труд при условията и по реда
на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(3) Кандидатът за научна степен „доктор на
науките“ подава документи за защита по реда,
определен за докторанти.
Раздел ІI
Права и задължения на обучаваните
Чл. 63. (1) Курсантите редовно обучение
имат право да:
1. получават квалифицирано ръководство и
помощ по време на своето обучение;
2. участват в научноизследователската работа
на академията, като им се гарантира закрила
на интелектуалната собственост;
3. избират учебни дисциплини при условията,
определени в учебния план;
4. ползват ведомствено медицинско обслужване;
5. ползват ваканция 30 дни в рамките на
всяка учебна година съгласно утвърдения учебен план;
6. ползват безплатно вещево доволствие;
7. ползват общежитие и цялата база на
академията за учебна, научноизследователска,
спортна и културна дейност;
8. получават издръжка (стипендия), чийто
размер е в зависимост от постигнатите резултати в обучението;
9. получават стипендии, учредени от физически и юридически лица, които се определят
с решение на академичния съвет;
10. бъдат застраховани.
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(2) Преминаване от редовна в задочна форма
на обучение се допуска по изключение след
завършване на втори курс преди началото на
новата учебна година, при условие че курсантът
постъпи на служба в системата на МВР.
(3) Преминаването по ал. 2 се извършва със
заповед на ректора по предложение на декана.
(4) Курсантите задочно обучение имат правата на редовните курсанти по ал. 1, т. 1 – 4,
7 и 9.
Чл. 64. (1) Студентите редовно обучение
имат правата по чл. 63, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 7, 9 и
други съгласно действащото законодателство.
(2) Студентите задочно обучение имат правата по чл. 63, ал. 1, т. 1 – 3 и други съгласно
действащото законодателство.
Чл. 65. (1) Докторантите редовно обучение
имат правата по чл. 63, ал. 1, т. 1 – 3, 7 и 9.
(2) Докторантите задочно, дистанционно
обучение и на самостоятелна подготовка имат
правата по чл. 63, ал. 1, т. 1 – 3.
Чл. 66. (1) Специализантите, служители на
МВР, имат правата по чл. 63, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7.
(2) Специализантите, които не са служители
на МВР, имат правата по чл. 63, ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 67. (1) На курсантите редовно обучение
се издават курсантски карти, удостоверяващи
статута им на обучавани в академията.
(2) На студентите редовно обучение се издават студентски карти, удостоверяващи статута
им на обучавани в академията.
Чл. 68. Курсантите редовно обучение могат
да влизат в граждански и трудови правоотношения срещу възнаграждение в извънучебно
време при условия и ред, определени със заповед на ректора.
Чл. 69. (1) Курсантите редовна форма на
обучение са длъжни да:
1. усвояват системно теоретичните знания
и практическите умения по избраната от тях
специалност в установените срокове;
2. спазват установените ред и дисциплина;
3. изпълняват разпоредбите на този правилник, нормативните актове, регламентиращи
дейността на МВР, както и заповедите и разпорежданията на своите началници;
4. участват редовно във всички занятия и
мероприятия съгласно учебното разписание и
графика на учебния процес;
5. полагат изпитите си в определените
срокове;
6. не носят оръжие по време на изпити и
занятия, с изключение на случаите, когато
учебният процес налага това;
7. изпълняват задачи, свързани с дежурствата
и охраната на академията;
8. носят униформа по време на учебни занятия и дежурства;
9. спазват изискванията на нормативните
актове, свързани със защитата на класифицирана информация;
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10. не членуват в политически партии, да
не осъществяват политическа дейност, да не
изразяват политически възгледи, както и да
не предприемат други действия по време на
обучението, с които се нарушава политическият
им неутралитет;
11. не отказват изпълнение на своите задължения по религиозни мотиви;
12. заплащат такса за ползване на социални
услуги в размер, определен от академичния
съвет;
13. пазят имуществото на академията и да
възстановяват причинените щети;
14. уведомяват писмено началника на курса
при напускането на територията на София;
15. поддържат необходимата хигиена в
сградите на академията и в прилежащите им
територии;
16. пазят и развиват традициите на академията;
17. допринасят със своята подготовка и
гражданско поведение за издигане на престижа
и авторитета на академията.
(2) Курсантите задочна форма на обучение
имат задълженията на курсантите по ал. 1, т.
1 – 13, 15 – 17.
Чл. 70. Студентите редовна и задочна форма на обучение имат задълженията по чл. 69,
ал. 1, т. 1 – 6, 9, 12, 13, 15 – 17 и други съгласно
действащото законодателство, отнасящо се до
науката и висшето образование.
Чл. 71. (1) Докторантите редовно обучение
имат задълженията по чл. 69, ал. 1, т. 1 – 3, 5,
6, 9 – 13, 15 – 17, а за служителите на МВР – и
по т. 10 и 11.
(2) Докторантите задочно, дистанционно
обучение и на самостоятелна подготовка имат
задълженията по чл. 69, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 9, 12,
13, 15 – 17, а за служителите на МВР – и по
т. 10 и 11.
Чл. 72. Специализантите имат задълженията
по чл. 69, ал. 1.
Чл. 73. (1) Курсантите редовно обучение
могат да отсъстват от учебни занятия само при
уважителни причини с разрешение на декана
чрез началника на курса, но не повече от 10
дни за една учебна година.
(2) Старшите на курсове и групи могат да
отсъстват от учебни занятия само при уважителни причини с разрешение на декана чрез
началника на курса, но не повече от 15 дни за
една учебна година.
Раздел ІІІ
Преместване на курсанти и студенти
Чл. 74. (1) Преместване на курсанти и
студенти, обучаващи се в редовна форма на
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“, от една
специалност в друга се допуска, когато условията за приемане са еднакви и при наличие
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на свободни места в съответната специалност,
преди записването в следващ курс и при показан
общ успех не по-нисък от много добър (5,00).
(2) Когато броят на кандидатите за преместване по ал. 1 превишава броя на свободните
места, класирането се извършва съобразно
общия успех.
(3) Преместването по ал. 1 се извършва
със заповед на ректора, като курсантите полагат допълнително изпити по дисциплините от
учебния план на новата специалност, които не
са изучавали, по индивидуален план, утвърден
от декана на факултета.
(4) Паралелно обучение на курсантите и
докторантите по повече от една специалност
не се допуска.
Чл. 75. (1) Преместване на курсанти в друго
висше училище се допуска по изключение след
изтичане на предходната, но не по-късно от
започването на новата учебна година.
(2) Преместването по ал. 1 се решава от
двамата ректори по взаимно съгласие.
(3) Преместване на студенти в друго висше
училище се извършва при условия и по ред,
уредени от нормативните актове в областта на
висшето образование.
Раздел ІV
Особен режим на обучение
Чл. 76. Режимът на обучение на курсантки – бременни и майки с деца до 2-годишна
възраст, се избира от тях и може да се проведе
по един от следните начини:
1. по индивидуален план, включващ посещение на не по-малко от 50 на сто от учебните занятия през семестъра, и индивидуален
график за явяване на изпити, съгласувани с
преподавателите по съответните дисциплини
и утвърдени от декана;
2. с присъствие на очните занятия със задочните курсанти и изпълнение на учебните
задължения съгласно учебния план за задочно
обучение.
Чл. 77. (1) Деканът може да разреши на
задочни курсанти, завършили втори курс, които имат общ успех най-малко много добър
(5,00) от предходната година, да завършат в
съкратен срок.
(2) Курсантите по ал.1 се обучават по индивидуални план и график за явяване на изпити,
съгласувани с преподавателите по отделните
дисциплини и утвърдени от декана.
(3) Курсантите по ал. 1 могат да се явяват
на изпити и извън редовните сесии.
Чл. 78. Студент, който желае да завърши
в съкратен срок, придобива това право след
разрешение на декана.
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Г л а в а

п е т а

УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Раздел I
Организация на учебния процес
Чл. 79. (1) Обучението в академията се
осъществява върху принципите на научност,
системност, достъпност, нагледност, активност,
индивидуален подход към обучаваните, единство
на обучението и възпитанието и изискването
за оптимално съотношение между теорията и
практиката.
(2) Учебният процес в професионалното образование се провежда по акредитирани професионални направления и научни специалности.
Чл. 80. (1) Основните форми на обучение
в академията са:
1. редовна;
2. задочна;
3. дистанционна.
(2) На курсантите и студентите, завършили
различните форми на обучение, се признава
еднаква степен на висше образование и професионална квалификация, при условие че
са изпълнили учебния план на съответната
специалност.
(3) Специализанти могат да се обучават в
редовна и дистанционна форма на обучение.
Чл. 81. (1) Обучението за придобиване на
степени от висшето образование в академията
се провежда по учебна документация за всяка
специалност и образователно-квалификационна
степен, която обхваща: квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и
тематични планове на изучаваните дисциплини,
ежегоден график на учебния процес и разписания на учебните занятия.
(2) Квалификационните характеристики за
всяка специалност се подготвят от факултетите,
съгласуват се със съответните основни структури
на МВР, обсъждат се от академичния съвет и
се утвърждават от министъра на вътрешните
работи.
(3) Учебният план за всяка специалност на
висшето образование се изготвя от факултетите,
съгласува се със съответните основни структури
на МВР, приема се от академичния съвет и се
утвърждава от ректора.
(4) Учебните програми се изготвят от катедрите, одобряват се от факултетните съвети,
приемат се от академичния съвет и се утвърждават от ректора.
(5) Учебните планове на курсовете за специализанти се изготвят от факултетите, съгласуват
се със съответните основни структури на МВР
и се утвърждават от ректора.
Чл. 82. (1) Учебните планове, по които
се провежда обучение за придобиване на
образователно-квалификационни степени от
висшето образование, са основни документи,
които съдържат в себе си: областта на висшето
образование и професионалното направление;
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специалността; професионалната квалификация; образователно-квалификационната степен;
срока и формата на обучение; наименованието, хорариума и кредитите на дисциплините
и курса, в който ще се изучават; учебните
форми; формата на контрол при проверка на
знанията; разпределението на учебното време
по семестри, сесии и учебен стаж; годишната
ваканция; държавните изпити и начина и срока
за дипломиране.
(2) Учебните планове, по които се провежда
обучение в курсовете за професионално обучение, са основни документи, които съдържат: вида
на курса; целите и задачите; срока и формата
на обучение; наименованието на модулите и
хорариума на дисциплините, които ще се изучават; учебните форми; формата на контрол
при проверка на знанията и разпределението
на учебното време.
Чл. 83. (1) Учебните програми по съответните
дисциплини съдържат: хорариума и кредитите;
темите; подробен план на учебното съдържание
по всяка тема; необходимото учебно време;
формите за проверка на знанията и литературните източници.
(2) Учебните програми по дисциплините се
използват при обучението за придобиване на
степени от висшето образование и за професионално обучение.
Чл. 84. (1) По всяка учебна дисциплина се
разработва тематичен план, който се утвърждава
от декана и съдържа наименованието на темите
и необходимото учебно време за всяка от тях.
(2) Тематичните планове за курсовете за
професионално обучение включват темите от
учебната програма, необходими за постигане
целите на курса.
Чл. 85. Ежегодният график на учебния процес за редовна и задочна форма на обучение
за придобиване на степени от висшето образование се изготвя за всяка учебна година по
семестри съгласно учебния план и се утвърждава от ректора.
Чл. 86. (1) Разписанията на учебните занятия
се изготвят за всеки семестър и за всеки курс за
професионално обучение по учебни дисциплини,
модули и часове и се утвърждават от декана.
(2) Промени на разписанията на учебните
занятия се допускат с разрешение на декана.
Чл. 87. (1) Обучението на докторантите се
осъществява по учебен план, който включва
задължителни и избираеми дисциплини.
(2) Катедрите изготвят докторски програми
по дисциплините, които се обсъждат от факултетен съвет и се приемат от академичния съвет.
Чл. 88. Учебният процес се осъществява чрез:
лекции, семинари, упражнения, практически
занятия, ситуативни игри и учения, лабораторни
занятия, учебна практика и стаж, разработване
на реферати, курсови работи, дипломни работи
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и проекти, консултации, самостоятелна работа
и други форми, предвидени в учебните планове
и програми.
Чл. 89. (1) Основна форма за оценяване на
знанията е писменият изпит.
(2) За проверка и оценка на знанията се използват и други форми на контрол, предвидени
в учебните планове и програми.
Чл. 90. (1) Изпитите се провеждат в сесии,
които се определят от учебния план и ежегодния график на учебния процес. Промяна на
графика за провеждане на изпитните сесии се
прави по изключение с разрешение на ректора.
(2) За всеки семестър за курсантите и студентите редовно обучение се определят редовна
и поправителна сесия.
(3) На курсантите и студентите задочно
обучение се определят три редовни и една поправителна сесия за всеки семестър, като по
всяка дисциплина те се явяват на една редовна
и една поправителна сесия.
(4) Явяването на поправителни изпити на
редовни сесии не се разрешава освен в случаите, определени с този правилник.
(5) При неуспех на редовен и поправителен
изпит курсантите и студентите имат право на
ликвидационен изпит до началото на следващата учебна година.
(6) При два неположени изпита за една
учебна година на студентите се разрешава
записване в по-горен курс.
Чл. 91. Изпитите, положени в други висши
училища, се признават при условията и по
реда за прилагане на системата за натрупване
и трансфер на кредити, определени с наредба
на министъра на образованието, младежта и
науката.
Чл. 92. (1) Курсантите и студентите се допускат до изпити при заверен семестър.
(2) Заверката на семестъра се прави от декана въз основа на курсантските и студентските
книжки. В тях по всяка дисциплина преподавателите удостоверяват с подпис участие в учебния
процес и изпълнението на учебните задачи.
(3) Семестърът не се заверява при:
1. повече от три отсъствия от занятията
от курсанти без уважителна причина по една
и съща задължителна или избираема учебна
дисциплина;
2. повече от допустимите по този правилник
отсъствия за студенти;
3. неизпълнени учебни задачи по учебна
дисциплина;
4. отсъствия по уважителни причини за срок
над 50 на сто от учебното време.
(4) По изключение деканът на факултета
може да разреши административна заверка на
семестъра веднъж по време на целия курс на
обучение, като преценява причините за неизпълнение на задълженията.
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Чл. 93. (1) Студентите присъстват в задължителните форми на учебния процес, предвидени в учебния план и учебните програми, в
не по-малко от 80 на сто от учебното време
за всяка отделна дисциплина.
(2) На студентите, които не участват в
задължителните форми на учебни занятия, се
водят отсъствия.
Чл. 94. (1) Студент, неполучил заверка по
една учебна дисциплина, има право да се яви
на изпити по останалите дисциплини, по които
е получил заверка.
(2) При успешно полагане на изпитите по
предходната алинея студентът придобива право
да премине в по-горен курс, като неизпълнените
задължения от предишния курс, дали основание
за неполучаване на заверка, се изпълняват до
края на новата учебна година.
(3) Студент, повторно неизпълнил задълженията по учебната дисциплина, за която не
е получил заверка, ако няма възможност за
административна заверка, се отписва.
Чл. 95. (1) На курсанти и студенти редовно
обучение с продължителност на заболяване до
10 дни се разрешава явяване на изпит в рамките
на сесията или в удължен срок в съответствие
с продължителността на заболяването. При
продължителност на заболяването повече от
10 дни срокът на явяването на изпит може
да бъде удължен от декана, но в рамките на
учебната година.
(2) Болничният лист се представя на началника на курса най-късно 3 дни след края
на заболяването.
(3) Промяната на датата на изпита се разрешава от декана въз основа на болничен лист.
(4) Курсантите и студентите, освободени от
физическо натоварване с медицинско удостоверение, присъстват на учебните занятия, като
покриват нормативите или полагат изпити след
възстановяването си.
Чл. 96. (1) С разрешение на ректора курсантите, които имат един неположен изпит и
общ успех не по-малък от много добър (4,50)
от положените изпити за съответния курс,
включително оценка слаб (2,00), имат право
да се явят на изпит в срок от един месец
след започване на новата учебна година. До
полагането на изпита те са длъжни да посещават всички учебни занятия и да изпълняват
задълженията, произтичащи от учебния план
за по-горния курс на обучение. Положилите
успешно изпита се записват в по-горен курс.
(2) Студент, записан в по-горен курс с до
два неположени изпита, в новата учебна година
има право на една редовна и една поправителна
сесия за изпитите от предходната година.
(3) Студент със слаба комплексна текуща
оценка има право да се яви на заключителен
изпит по съответната дисциплина.
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Чл. 97. (1) За провеждане на семестриалните
изпити се разработват и приемат от катедрените
съвети: въпросници, изпитни тестове, изпитни
билети и други материали.
(2) Въпросниците се раздават на обучаваните не по-късно от 30 дни преди началото на
изпитната сесия.
(3) Предварително запознаване на обучаваните с изпитните тестове и задачи е забранено.
Чл. 98. (1) Изпитът се провежда от преподавателя, изнесъл лекционния курс по съответната
дисциплина.
(2) Преподавателите, провеждали упражненията, семинарните занятия и учебните
практики, са длъжни да присъстват и участват
в изпита.
(3) По изключение, по предложение на
ръководителя на катедрата или на декана и с
разрешение на ректора, обучаван може да се
яви на изпит при друг преподавател, изнасящ
лекционен курс по същата учебна дисциплина.
Чл. 99. (1) Знанията и уменията на обучаваните се оценяват по шестобална система,
която включва: отличен (6,00), много добър
(5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00).
(2) За успешно положен се смята изпитът,
оценен най-малко със среден (3,00).
(3) Критериите за оценка на знанията и
уменията на обучаваните се определят в Правилника за организацията на учебната дейност
в академията, приет от академичния съвет.
(4) За преписване на изпит се поставя слаба
оценка.
(5) При неявяване на изпит без уважителна
причина се поставя административно слаба
оценка.
Чл. 100. (1) Оценката от изпита или комплексната текуща оценка се обявява на обучавания и се вписва и подписва собственоръчно от
изпитващия преподавател в изпитен протокол
и в курсантската или студентската книжка
непосредствено след изпита, а за текущата
оценка – в края на семестъра.
(2) Изпитните протоколи се предават в канцеларията на отдел „Учебна и информационна
дейност“ на академията непосредствено след
приключването на изпита.
(3) Оценките от изпитните протоколи се
вписват в главната книга лично от преподавателя, провел изпита, не по-късно от 5 дни
след изпита.
(4) Главната книга и изпитните протоколи се
съхраняват в канцеларията на отдел „Учебна и
информационна дейност“ на академията в съответствие със Закона за националния архивен
фонд и свързаните с него подзаконови актове.
Чл. 101. (1) Обучението на докторантите
се осъществява по индивидуален учебен план.
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(2) Индивидуалният учебен план определя
насочеността на докторантурата и се състои от
общ учебен план за целия период на обучение
и работен план по години. Индивидуалният
учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности по
години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции
и упражнения, участието в курсове, семинари,
конференции и други публични научни изяви;
5. етапите и сроковете за подготовка на
дисертационния труд.
Чл. 102. (1) Обучението на докторантите
включва следните дейности:
1. научноизследователска (художественотворческа) дейност;
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
3. преподавателска или експертна дейност,
участие в научни форуми (национални или
международни);
4. изпити за докторски минимум;
5. защита на докторска дисертация.
(2) Разпределението по видове дейности за
срока на докторантското обучение се извършва
на базата на стандарт, при спазване на следните
задължителни изисквания:
1. една трета от срока е за дейности по
т. 2 – 4 на предходната алинея;
2. една втора от срока е за научноизследователска дейност;
3. една шеста от срока е за защита на дисертация.
Чл. 103. (1) За добра организация на учебния процес и спазване на вътрешния ред от
състава на обучаваните се назначават: старши
на курс и на група, а в курсове, които съдържат класифицирана информация, и секретчик.
(2) Правата и задълженията на старшите на
курс и на група и на секретчика са уреждат
в Правилника за организацията на учебната
дейност в академията.
Чл. 104. Организацията на учебната дейност
в академията се урежда с правилник, приет от
академичния съвет.
Раздел II
Отписване, отстраняване, прекъсване и възстановяване на курсантите, студентите и специализантите
Чл. 105. Курсантите се отписват от академията със заповед на ректора в следните случаи:
1. при успешно завършване курса на обучение;
2. по собствено желание;
3. по здравословни причини въз основа
на медицинско удостоверение, издадено от
Централната експертна лекарска комисия към
Медицинския институт на МВР;
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4. при психологична несъвместимост за
работа в МВР;
5. при закриване на специалността;
6. при прекратяване на служебното или
трудовото правоотношение с МВР.
Чл. 106. Курсантите се отстраняват от академията със заповед на ректора преди завършване
срока на обучение при:
1. незаверен семестър;
2. слаб успех;
3. неявяване за повече от два последователни
работни дни за провеждане на учебен стаж или
неизпълнение на програмата за учебния стаж, с
изключение на непроведен стаж поради болест,
бременност или майчинство;
4. представяне на неверни данни и документи,
въз основа на които са приети в академията;
5. осъждане с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление от общ характер;
6. извършени дисциплинарни нарушения,
които са основание за отстраняване от академията.
Чл. 107. Курсантите се отстраняват поради
слаб успех при три и повече слаби оценки
от семестриалните изпити и/или комплексни
текущи оценки, получени след приключването
на редовна сесия, или при две и повече слаби
оценки, получени общо след приключването
на поправителните сесии.
Чл. 108. Учебните права на отстранените
курсанти по чл. 106, т. 4, 5 и 6 не се възстановяват и те не могат да бъдат приемани за
повторно обучение като курсанти.
Чл. 109. (1) Отстранените курсанти поради слаб успех, по дисциплинарен ред, при
осъждане за умишлено престъпление от общ
характер, напусналите по собствено желание
по време на обучението, както и отказалите се
след дипломиране да заемат определената им
длъжност в МВР, възстановяват съответните
разходи за обучението им.
(2) Отстранените и отписаните курсанти
могат да получат академична справка след
заплащане на разходите по ал. 1.
Чл. 110. (1) Специализантите, отсъствали
по уважителни причини повече от 25 на сто
от учебното време, се отписват.
(2) Специализантите, които са допуснали
повече от три отсъствия без уважителна причина, не са положили успешно изпитите или са
извършили дисциплинарни нарушения, които
са основание за отстраняване от академията,
се отстраняват.
(3) За всички отписани и отстранени курсанти и специализанти се уведомява Дирекция
„Човешки ресурси“ на МВР.
Чл. 111. (1) По преценка на ректора курсантите, предложени за отстраняване поради
слаб успех или при неявяване за повече от два
последователни работни дни за провеждане на
учебен стаж или неизпълнение на програмата
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за учебния стаж, могат да прекъснат обучението си за срок една година само веднъж през
целия курс на обучение.
(2) Курсантите, на които не е заверен зимният семестър и не са отстранени, прекъсват
обучението за времето на летния семестър на
текущата учебна година, а тези, на които не е
заверен летният семестър, прекъсват обучението
за времето на зимния семестър на следващата
учебна година.
(3) Прекъсване на обучението на курсанти
се извършва при продължително боледуване,
бременност и майчинство, когато са направени
отсъствия повече от 50 на сто от учебното време.
(4) Временно прекъсване на курсанти редовно обучение се прилага в случаите, когато
срещу тях е започнало наказателно преследване
за извършено умишлено престъпление от общ
характер по искане на органите на досъдебното
производство.
(5) Курсантите, които са прекъснали по реда
на ал. 2, 3 и 4, изпълняват повторно всички
задължения, произтичащи от обучението по
съответните дисциплини. За това време те не
получават издръжка.
(6) Курсантите, на които е разрешено прекъсване на обучението за една година, преминават
в следващ семестър или курс след успешно
полагане на невзетите изпити на една редовна
и една поправителна сесия или успешно проведен учебен стаж.
(7) Срокът на обучение на курсантките
майки може да се удължи до 2 години след
раждането на всяко дете.
Чл. 112. При тежко и продължително боледуване и по други уважителни причини ректорът
може да разреши прекъсване на обучението,
но за не повече от 3 години. В тези случаи
прекъсналите курсанти не могат да се явяват
на изпити и през това време нямат статут на
курсанти и не получават издръжка.
Чл. 113. Курсантите от последния курс,
които не са положили успешно всички изпити
на последната поправителна сесия съгласно
учебния план, не могат да прекъснат. Те могат
да положат невзетите изпити на съответните
сесии, но не по-късно от една година след
последната поправителна сесия, след което
нередовните се отстраняват.
Чл. 114. (1) Възстановяването на учебните
права на курсантите, прекъснали обучението
си за определен срок – при незаверен семестър, поради слаб успех или при неявяване за
повече от два последователни работни дни за
провеждане на учебен стаж или неизпълнение
на програмата за учебния стаж, се извършва
със заповед на ректора след извършване на
проверка от сектор „Човешки ресурси“ на
академията.
(2) В началото на всяка учебна година или
при възстановяване след прекъсване курсантите в задочна форма на обучение представят
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удостоверение от структурата, че продължават
да служат в системата на МВР. При непредставяне на такова удостоверение обучението
им се прекратява.
Чл. 115. (1) Студентите се отписват, отстраняват, прекъсват и възстановяват обучението
си съгласно ЗВО и този правилник.
(2) Студент, който едновременно не е получил заверка по една учебна дисциплина и има
неположени до два изпита и/или комплексни
текущи оценки, има право еднократно да прекъсне обучението за срок от една година. През
периода на прекъсването този студент изпълнява задълженията за придобиване на заверка
и полага невзетите изпити и/или комплексни
текущи оценки на една редовна и една поправителна сесия.
(3) Прекъснал студент се отписва от академията при неизпълнение задълженията по
учебния план.
(4) Студент, отписан за неизпълнение на
задължителни учебни задачи по отделна дисциплина и неполучаване на заверка по учебна
дисциплина, може една година след отписването да кандидатства за приемане по същата
специалност и ако бъде приет, се записва в
курса, в който е прекъснал.
(5) Възстановените студенти на основание
ал. 4 продължават обучението си по учебния
план, по който се обучава курсът, в който студентът е възстановен.
(6) Студентите се отстраняват от академията
със заповед на ректора преди завършване срока
на обучение при:
1. представяне на неверни данни, въз основа
на които са приети в академията, или подправяне
на документи за студентското им положение;
2. осъждане на лишаване от свобода за
извършено умишлено престъпление от общ
характер;
3. системно неизпълнение на задълженията си
по учебния план или правилника на академията;
4. извършени дисциплинарни нарушения,
които уронват престижа на академията, или
при грубо нарушение на дисциплината и нормативно установения ред в академията.
Раздел III
Учебен стаж
Чл. 116. (1) По време на обучението курсантите, студентите и специализантите провеждат
учебен стаж в съответните основни структури на
МВР или във ведомството, за което се обучават.
(2) Учебният стаж се провежда по програма,
утвърдена от главния секретар на МВР.
(3) Ръководителите на основните структури на МВР организират изпълнението на
програмата. Непосредственото ръководство
на курсантите, студентите и специализантите
по време на учебния стаж се осъществява от
служители, определени със заповеди на съответните началници.
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(4) В 7-дневен срок след приключването
на учебния стаж ръководителите на основните структури на МВР или упълномощени от
тях длъжностни лица изпращат в академията
справка за изпълнението на програмата от
всеки обучаван.
(5) Не се допуска използването на курсанти, студенти и специализанти извън целите на
обучението и освобождаването им от учебния
стаж по-рано от установения срок.
Чл. 117. Обучаваните, които имат насрочени
поправителни изпити по време на стажа, се
освобождават от преките си ръководители за
не повече от два дни за всеки изпит.
Чл. 118. При непроведен стаж поради болест, бременност или майчинство обучаваните
не се отстраняват.
Раздел IV
Провеждане на държавни изпити и защити на
дипломни работи
Чл. 119. Обучението за придобиване на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ за всяка специалност
завършва с държавни изпити или със защита
на дипломна работа. До тях се допускат курсанти и студенти, изпълнили задълженията си
по учебния план.
Чл. 120. Студенти, които не са се дипломирали в тригодишен срок след последния семестриален изпит, имат право да се дипломират
в нов едногодишен срок.
Чл. 121. (1) За провеждане на държавните
изпити или защита на дипломните работи ректорът назначава държавни изпитни комисии
съгласно действащото законодателство, в които
се включват и представители на основните
структурни звена на МВР.
(2) Председател на държавна изпитна комисия е хабилитирано лице от съответната
научна област.
(3) Графикът за провеждане на държавните
изпити се утвърждава от ректора.
Чл. 122. (1) Ръководителите и темите на
дипломните работи се предлагат от ръководителите на катедри и се утвърждават от декана.
(2) Темите за дипломните работи се обявяват
в началото на последната учебна година.
Чл. 123. (1) Завършената дипломна работа
се представя на ръководителя на катедрата не
по-късно от 15 дни преди датата на защитата.
(2) Катедрените съвети определят рецензенти на дипломните работи, които се обявяват
със заповед на ректора не по-късно от 10 дни
преди началото на работата на държавната
изпитна комисия.
(3) Рецензентите представят рецензиите си
не по-късно от два дни преди защитата.
(4) Дипломантът се запознава предварително
с рецензията на дипломната работа.
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Чл. 124. (1) Придобилите право да положат
държавен изпит или да защитят дипломна работа
имат право да се явят на две сесии – редовна
и поправителна.
(2) Поправителна сесия на държавен изпит
или защита на дипломна работа се провежда
не по-късно от 6 месеца след редовната.
(3) Когато по време на редовната или поправителната сесия обучаваните са били тежко
болни и заболяването е установено с медицинско
удостоверение, издадено от:
1. Централната експертна лекарска комисия към Медицинския институт на МВР за
курсанти, или
2. съответната експертна лекарска комисия
за студенти,
им се дава възможност да се явят на държавен
изпит или защита на дипломна работа един или
два пъти в зависимост от пропуснатите сесии
по време на боледуването.
(4) Неиздържалите държавния изпит на
определените сесии, имат право да се явят в
срок не по-късно от 3 години от полагане на
последния семестриален изпит на една редовна и една поправителна сесия, като за целта
подават заявление до ректора.
(5) Незащитилите дипломна работа избират
нова тема за дипломна работа, която могат
да защитят при условията и по реда на ал. 4.
Чл. 125. (1) Жалбите на випускниците по
въпроси, свързани с държавните изпити или със
защитата на дипломните работи, се разглеждат
от държавната изпитна комисия.
(2) Жалбите се подават до председателя на
държавната изпитна комисия не по-късно от
три дни от датата на изпита или защитата на
дипломната работа. Решенията по тях се вземат в 7-дневен срок от датата на постъпване
на жалбата.
Раздел V
Документи за завършване на професионалната
подготовка
Чл. 126. Издържалите държавните изпити или
защитили дипломна работа получават диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ и европейско дипломно приложение при заявено искане.
Чл. 127. Завършилите курс за професионално
обучение получават документ за професионална
квалификация.
Чл. 128. Книгите за регистриране на издадените дипломи, европейски дипломни
приложения, свидетелства и удостоверения се
съхраняват от канцеларията на академията в
съответствие със Закона за националния архивен
фонд и свързаните с него подзаконови актове.
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Раздел I
Научноизследователска дейност
Чл. 129. В академията се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания,
които имат за цел създаването на нови научни
знания и научно-приложни продукти за учебния
процес, практическата дейност в МВР и други
ведомства.
Чл. 130. (1) Провеждането на фундаментални
и приложни научни изследвания е основна и
неделима част от дейността на академичния
състав и докторантите, която се взема предвид
при атестацията им.
(2) Научноизследователска дейност могат да
извършват и обучаваните, както и специално
назначени за целта лица.
Чл. 131. (1) Планът за научноизследователската дейност на академията се изготвя ежегодно
на основата на плановете на факултетите.
(2) Планът за научноизследователската
дейност на академията за календарната година
се приема от академичния съвет до края на
предходната календарна година и се утвърждава
от ректора.
(3) Научноизследователската дейност се
отчита ежегодно на заседание на академичния
съвет въз основа на отчетите на факултетите.
Чл. 132. Академията организира и провежда
научни конференции, симпозиуми, семинари
и други форуми, посветени на проблемите и
задачите на учебния процес, научноизследователската и практическата дейност на структурите на МВР.
Чл. 133. Академията насърчава патентната
дейност и развитието на индустриалната собственост.
Раздел II
Редакционно-издателска дейност
Чл. 134. Редакционно-издателската дейност
се осъществява от редакционно-издателско
звено при академията.
Чл. 135. Академията издава:
1. учебници, учебни пособия (помагала) и
други материали, необходими за учебния процес;
2. монографии, студии и друга научна литература за нуждите на научноизследователския
и учебния процес;
3. годишник, научни бюлетини на факултетите и други периодични издания;
4. вътрешноакадемични нормативни актове
и други документи, свързани с дейността на
академията;
5. рекламни и информационни материали
на академията.
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Чл. 136. Условията и редът за осъществяване на редакционно-издателската дейност в
академията се уреждат с правилник, който се
приема от академичния съвет.
Чл. 137. Планът за редакционно-издателската
дейност на академията се изготвя за следващата
календарна година по заявки на факултетите и
се приема до края на предходната календарна
година от академичния съвет.
Раздел III
Международна дейност
Чл. 138. (1) Международната дейност на академията има за цел осъществяване на международно сътрудничество със сродни образователни
институции на страните от Европейския съюз и
други държави за издигане нивото на учебния
процес и научноизследователската дейност.
(2) Международната дейност на академията
се осъществява от ректора съгласувано с министъра на вътрешните работи.
Чл. 139. Международното сътрудничество
се осъществява чрез:
1. подготовка и реализация на проекти за
обучение на служители от МВР по международни програми;
2. сътрудничество с аналогични международни образователни институции;
3. сътрудничество с представители на неправителствения сектор – неправителствени
организации и международни организации
в областта на обучението по проблемите на
сигурността и обществения ред;
4. участие в международни конференции,
симпозиуми, семинари, образователни стажове
и други международни прояви;
5. обмен на академичен състав;
6. участие в съвместни международни научни
разработки по актуални въпроси на сигурността
и обществения ред;
7. обмен на добри практики и новости в
обучението по проблемите на сигурността и
обществения ред.
Раздел IV
Културно-информационна дейност
Чл. 140. Културно-информационната дейност на академията има за цел да формира
и поддържа необходимата обща култура и
професионална етика на служителите и обучаваните, като запазва и развива националните
традиции и ги приобщава към ценностите на
съвременното общество.
Чл. 141. Културно-информационната дейност
се осъществява чрез:
1. събиране, поддържане и обмен на библиотечен фонд;
2. изграждане и поддържане на културноинформационни фондове в съответствие със
задачите на академията и действащите вътрешноведомствени нормативни актове;
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3. културно-просветна и разяснителна работа
сред обществото;
4. създаване на условия за развитие на курсантското и студентското творчество;
5. подпомагане на клубната културна дейност;
6. музеи по ред, определен от ректора;
7. поддържане на контакти с творчески
съюзи, организации и институции.
Раздел V
Спортна дейност
Чл. 142. Спортната дейност в академията
има за цел поддържане на необходимата физическа годност на служителите и обучаваните в
съответствие с установените нормативи.
Чл. 143. Академията насърчава развитието
на физическата култура и спорта, като:
1. изгражда и поддържа спортна база;
2. осигурява ползването от академичния
състав и обучаваните на спортните зали и
съоръжения;
3. подпомага дейността на изградените
спортни клубове и секции;
4. организира състезания, турнири и други
спортни мероприятия.
Раздел VI
Социално-битова дейност
Чл. 144. Социално-битовата дейност има за
цел създаването на подходяща инфраструктура
за осъществяване на дейностите в академията,
както и на необходимите условия за работа и
живот на обучаваните и служителите.
Чл. 145. Социално-битовата дейност се
осъществява чрез:
1. изграждане и поддържане на сградния
фонд и прилежащите територии на академията;
2. изграждане и поддържане на обекти със
социално-битово предназначение;
3. подпомагане на социално слаби служители
и обучавани.
Чл. 146. Социално-битовата дейност на
академията се осъществява в съответствие с
действащото законодателство и вътрешноведомствената нормативна уредба, регламентираща
тази дейност в МВР.
Чл. 147. (1) Настаняването и ползването в
общежитията се уреждат с правилник, приет
от академичния съвет.
(2) Ползването на останалите обекти със
социално предназначение се урежда със заповеди на ректора.
Г л а в а
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ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 148. Имуществото, предоставено за
ползване на академията, се състои от: сграден
фонд, комунални съоръжения, всички видове
техника, въоръжение и друго имущество, осигуряващо дейността є.
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Чл. 149. Поддържането на имуществото се
извършва от обслужващите звена на академията.
Чл. 150. В приходната част на бюджета на
академията постъпват собствени приходи от
научноизследователска и развойна дейност,
такси, услуги, наеми, дарения, завещания,
спонсорство и други дейности.
Чл. 151. Разходната част на бюджета на
академията осигурява средства за:
1. издръжка на обучението;
2. научни изследвания;
3. социално-битова, културна и спортна дейност на курсантите, студентите, специализантите
и докторантите.
Г л а в а
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НАГРАДИ
Чл. 152. (1) Наградите са лични и колективни, морални и материални.
(2) Видът на наградата се определя съобразно
конкретния личен или колективен принос за
изпълнението на служебните задължения от
служителите и обучаваните и със значимостта
на постигнатите от тях резултати.
Чл. 153. Академичният състав; служителите
на академията; докторантите, служители на
МВР; специализантите и курсантите задочно
обучение се награждават с наградите по реда,
установен в МВР.
Чл. 154. (1) На курсантите и студентите
редовно обучение се дават следните награди:
1. писмена похвала;
2. обявяване на благодарност;
3. парична или предметна награда.
(2) Наградите по ал. 1 се дават от министъра,
главния секретар, ректора, деканите и техните
заместници по реда, определен в МВР.
Чл. 155. Награждаването на обучаваните се
извършва въз основа на мотивирано предложение на началника на курс до органа, който
има право да даде съответната награда.
Г л а в а
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ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 156. (1) За извършени дисциплинарни
нарушения от служители на МВР – обучавани
в академията, им се налагат дисциплинарни
наказания по реда на ЗМВР и актовете за
неговото прилагане.
(2) Курсантите редовно обучение, студентите и докторантите, които не са служители
на МВР, носят дисциплинарна отговорност за
нарушения по този правилник и други актове
в академията.
Чл. 157. Дисциплинарната отговорност е
лична.
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Раздел II
Дисциплинарни нарушения
Чл. 158. Дисциплинарни нарушения са:
1. неизпълнение или отказ за изпълнение
на заповед на началник;
2. закъснение или отсъствие без уважителна
причина от учебни занятия;
3. други нарушения, свързани с учебния
процес;
4. неизпълнение или нарушаване на задълженията, свързани с дежурствата и охраната
на академията;
5. нарушаване на дисциплината и нормативно
установения ред в академията;
6. нарушаване на правилата за опазване на
класифицираната информация;
7. повреждане или унищожаване на имущество на академията;
8. действия, нарушаващи политическия
неутралитет;
9. грубо поведение спрямо граждани или
служители на МВР;
10. морална разпуснатост, злоупотреба с
алкохол и употреба на упойващи вещества;
11. уронване престижа на академията.
Раздел III
Дисциплинарни наказания
Чл. 159. На обучаваните се налагат следните
дисциплинарни наказания:
1. мъмрене;
2. писмено предупреждение;
3. порицание;
4. отстраняване от академията.
Чл. 160. (1) Дисциплинарното наказание
„мъмрене“ се изразява в отправяне на предупреждение с посочване на обстоятелства, за
които то се налага.
(2) Наказанието се налага за срок до 3 месеца.
Чл. 161. (1) Дисциплинарното наказание
„писмено предупреждение“ се изразява в
отправяне на предупреждение, че повторно
извършване на подобно деяние ще бъде санкционирано с по-тежко наказание.
(2) Наказанието се налага за срок от 3 до
6 месеца.
Чл. 162. (1) Дисциплинарното наказание
„порицание“ се изразява в обявяване на наложеното наказание и предупреждаване, че при
извършване на друго подобно или по-тежко
дисциплинарно нарушение ще бъде наложено
наказание „отстраняване от академията“.
(2) Наказанието се налага за срок от 6 месеца до една година.
Раздел IV
Определяне и ред за налагане на дисциплинарни наказания
Чл. 163. (1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта
на нарушението, последиците, обстоятелствата,
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при които е извършено, вината и цялостното
поведение.
(2) За едно и също дисциплинарно нарушение
може да се наложи само едно дисциплинарно
наказание.
(3) Дисциплинарно нарушение, извършено
в срока на наложено дисциплинарно наказание, се санкционира със следващо по тежест
наказание.
Чл. 164. Отстраняване от академията може
да бъде наложено в следните случаи:
1. при допуснати общо 18 и повече отсъствия
без уважителна причина по различни учебни
дисциплини или отсъствие от учебни занятия
в два последователни дни;
2. демонстративно неподчинение, неизпълнение или отказ да се изпълни заповед на
началник;
3. нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
4. извършване на дисциплинарно нарушение
в срока на наложено наказание „порицание“;
5. уронване престижа на академията;
6. извършване на други особено тежки дисциплинарни нарушения, характерът и последиците
от които са несъвместими с продължаване на
обучението за служба в МВР.
Чл. 165. Дисциплинарните нарушения се
установяват от преките началници на обучаваните, които задължително ги изслушват или
приемат писмените им обяснения.
Чл. 166. Наказанията се налагат със заповеди от:
1. ректора – за всички дисциплинарни наказания;
2. декана – за наказанията „мъмрене“, „писмено предупреждение“ и „порицание“.
Чл. 167. (1) Дисциплинарното наказание се
налага не по-късно от два месеца от откриване
на нарушението и не по-късно от една година
от извършването му.
(2) Дисциплинарното наказание се налага
с мотивирана писмена заповед, в която се
посочват: извършителят; мястото, времето и
обстоятелствата, при които е извършено нарушението; доказателствата, въз основа на които
е установено нарушението; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на
наказанието; пред кой орган и в какъв срок
може да се обжалва.
(3) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на обучавания,
като се отбелязва датата на връчването. При
невъзможност заповедта да бъде връчена на
обучавания тя му се изпраща с препоръчано
писмо с обратна разписка.
(4) Дисциплинарното наказание се смята за
наложено от деня на връчване на заповедта на
обучавания или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с
обратна разписка.
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Чл. 168. (1) Заповедите за налагане на дисциплинарно наказание могат да се обжалват
по административен ред пред непосредствено
по-горестоящия орган.
(2) Жалба може да подаде само наказаният
обучаван.
Чл. 169. Жалбата се подава в писмена форма
в 14-дневен срок от връчването на заповедта
за налагане на дисциплинарното наказание
до непосредствено по-горестоящия орган чрез
органа, издал заповедта.
Раздел V
Взаимоотношения в академията
Чл. 170. Академичният състав, служителите и
обучаваните са длъжни в отношенията помежду
си да спазват правилата на служебната етика.
Чл. 171. По служебни и лични въпроси обучаваните се обръщат към началника на курса
и чрез него към декана или ректора.
Г л а в а

д е с е т а

АКАДЕМИЧНИ СИМВОЛИ И РИТУАЛИ
Чл. 172. (1) Знакът на академията е сребърна
звезда с осем лъча. В средата върху червен щит
е изобразен изправен златен коронован лъв. Зад
щита са кръстосани факел и меч. Над щита
има надпис „МВР“, а под щита – „Академия“.
(2) Редът за удостояване и носене на знака
се определя със заповед на ректора.
Чл. 173. На печата на академията е изобразен знакът на академията. Около него има
надписи „Академия на МВР“ и „София“. Печатът се съхранява съгласно установения в МВР
ред и се поставя на официалните документи
на академията.
Чл. 174. (1) Знамето на академията е пурпурночервено с размери 120 на 120 см. Върху
него двустранно е извезан цветният вариант на
знака на академията, разположен във венец от
лаврови клонки. В горната част на венеца е
изписано „МВР“, а под венеца – „Академия“.
(2) Знамето се съхранява в заседателната
зала на кабинета на ректора.
(3) Знамето на академията се изнася в
тържествени случаи и се носи от определени
със заповед на ректора знаменосец и двама
асистенти.
Чл. 175. (1) Празник на академията е 1 октомври – денят на създаването на университета.
Той се чества с академично тържество, на което
ректорът чете академично слово и обявява
имената на получилите през предходната година
научни степени, академични длъжности и на
курсантите отличници.
(2) Празникът на академията и 8 декември
са свободни от учебни занятия дни.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Научна публикация“ е монографичен труд,
студия, учебник, учебно пособие (помагало),
научен доклад и статия в научно издание.
2. „Монографичен труд“ е изчерпателно научно съчинение по един проблем в обем над
100 стандартни машинописни страници.
3. „Студия“ е обширно неизчерпателно научно съчинение по един проблем в обем от
40 до 100 стандартни машинописни страници.
4. „Равностойни публикации на монографичен труд“ са значителна част от монографичен
труд и 3 други научни публикации, или 2 студии,
или 1 студия и 5 други научни публикации.
§ 2. Кандидатите за участие в конкурс за
докторанти и за академични длъжности подават
необходимите документи в обявените срокове
в сектор „Човешки ресурси“ на академията.
§ 3. По изключение обсъждането на дисертационни трудове, условията и показателите за
заемане на академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ и вземането
на решения от научно жури може да се извършват и неприсъствено чрез видеоконференция и
водене на протокол.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. (1) Лицата, които към влизането в сила
на ЗРАСРБ притежават научното звание „старши
асистент“ или „главен асистент“ съгласно отменения Закон за научните степени и научните
звания, но не притежават образователната и
научна степен „доктор“, се преназначават без
конкурс и избор на академичната длъжност
„главен асистент“ по реда и при условията на
ЗМВР и актовете за неговото прилагане.
(2) Лицата по ал. 1 се преназначават на
академичната длъжност „асистент“, ако в срок
до 4 години от влизане в сила на ЗРАСРБ не
придобият образователната и научна степен
„доктор“.
(3) Ръководството на съответната катедра
осигурява на преподавателите по ал. 1 условия
за зачисляване като докторанти на самостоятелна подготовка.
§ 5. Правилникът се издава на основание
чл. 17, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 6. Изпълнението на правилника се възлага
на ректора на академията.
§ 7. Контролът по прилагането на правилника се възлага на ресорния за академията
заместник-министър на вътрешните работи.
§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването в „Държавен вестник“.
5938

Министър: Цв. Цветанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 30 от 2004 г. за правилата за производство
и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене
на регистър (ДВ, бр. 63 от 2004 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите
„търговия с“ се заменят с „предлагането на
пазара на“.
§ 2. В чл. 1, т. 2 думите „търговията с“ се
заменят с „предлагането на пазара на“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. развъдните ферми и стопанства отговарят на изискванията на Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41
от 2006 г.) и Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно
отношение при отглеждане на свине (ДВ, бр.
5 от 2006 г.);“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. развъдните ферми и стопанства са регистрирани съгласно изискванията на чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4 и се изменят така:
„3. чистопородните и хибридните свине
майки и нерези са идентифицирани и индивидуално съгласно Наредба № 61 от 2006 г.
за условията и реда за идентификация на
животните, регистрация на животновъдните
обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти
(ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
4. чистопородните свине майки и нерези са
идентифицирани и произхождат от родители,
прародители и прапрародители, вписани в
родословната книга като представители на
една и съща порода, съгласно изискванията на
Наредба № 19 от 2010 г. за условията и реда за
извършване на развъдна дейност и предлагане
на пазара на чистопородни и хибридни свине
за разплод (ДВ, бр. 51 от 2010 г.);“.
4. Досегашната т. 4 става т. 5.
5. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7 и се изменят така:
„6. чистопородни те и х ибри дни свине
майки и нерези отговарят на изискванията
на Наредба № 19 от 2010 г.;
7. развъдната дейност при чистопородните
свине, с изключение на Източнобалканската
свиня, се осъществява с животни от един и
същи произход в една или повече развъдни
ферми или стопанства чрез формиране на
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не по-малко от 6 – 7 неродствени линии и с
най-малко 100 свине майки във ферма или
стопанство;“.
6. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Дейностите, свързани с производството на чистопородни и хибридни свине за
разплод, се извършват от специалисти – зооинженери и лица, упълномощени от развъдните
организации, съгласно чл. 23, ал. 1 и 2 от
Закона за животновъдството.“
§ 5. В чл. 4 думите „дейностите по селекция и репродукция“ се заменят с „развъдната
дейност“, думата „асоциации“ се заменя с
„организации“ и думата „селекционните“ се
заменя с „развъдните“.
§ 6. В чл. 5 след думите „по чл. 2“ се добавя „и чл. 4“.
§ 7. В заглавието на глава трета думите
„търговия с“ се заменят с „предлагане на
пазара на“.
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „стопанства“ се добавя „или упълномощени от тях
лица“.
2. В т. 1 думата „селекционната“ се заменя
с „развъдната“.
3. В т. 4 думите „осъществяването на търговията с тях“ се заменят с „предлагането
им на пазара“.
4. В т. 6 думата „асоциации“ се заменя с
„организации“.
§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „стопанства“ се добавя „или упълномощени от тях лица“.
2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предлагането на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод, сперма,
яйцеклетки и ембриони се извършва при
наличие на:
1. зоотехнически сертификат или сертификат за произход;
2. сертификат за здравословно състояние
в съответствие с ветеринарномедицинското
законодателство.“
2. В ал. 2 думата „търговията“ се заменя
с „предлагането на пазара“.
§ 11. В чл. 9 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Областните дирекции „Земеделие“
предоставят в специализираната дирекция на
Министерството на земеделието и храните по
чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за животновъдството информация за регистрираните развъдни
ферми и стопанства по реда на чл. 15, ал. 3
от Закона за животновъдството, както и за
всяка промяна във вписаните обстоятелства.
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(7) Специализираната дирекция по ал. 6
поддържа регистър на развъдните ферми и
стопанства за производство на чистопороден
и хибриден разплоден материал при свине.“
§ 12. В чл. 11, ал. 1, т. 8 думата „асоциация“
се заменя с „организация“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Развъдни ферми и стопанства“ са ферми
и стопанства за производство на чистопородни
разплодни животни и хибриди, изпълняващи
определени развъдни програми.“
2. Точки 2 и 3 се отменят.
3. В т. 4 накрая се добавя „до трети пояс
от родословието“.
4. В т. 6 накрая се добавя „с изключение
на случаите на ротационно кръстосване“.
5. В т. 7 думите „осъществяване на селекцията“ се заменят с „определяне (измерване)
на критериите за съответните признаци“.
6. Създава се т. 10:
„10. „Ротационно кръстосване“ е стоково
кръстосване, при което част от женските
животни се използват за възпроизводство.“
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „Земеделие и гори“, „Министерството на земеделието и горите“ и „министъра на земеделието и
горите“ се заменят съответно със „Земеделие“,
„Министерството на земеделието и храните“
и „министъра на земеделието и храните“.
За министър: Цв. Димитров
6033

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване,
съхраняване и предлагане на пазара на месо
и черен дроб от домашни птици (обн., ДВ,
бр. 29 от 2006 г.; попр., бр. 30 от 2006 г.; изм.,
бр. 60 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат за продукти от мляно и преработено птиче
месо, при което в резултат на преработката
продуктите от птиче месо могат да съдържат
съставки, които му придават специфични характеристики, както и обработка, която води до
промяна на структурата на мускулните влакна.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 1а със следния текст:
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„1а. „разфасовка“ означава месо от домашни
птици по чл. 2, ал. 1, т. 1, което в зависимост
от размера и характеристиките на мускулната
тъкан може да бъде определено като получено
от съответните части на трупа;“
б) в т. 4 след думите „водното съдържание“
се добавя „по приложение ІХ към Регламент
(ЕО) № 543/2008“;
в) в т. 5 в края на изречението се добавя
„в което количеството на несвързаната вода е
различно от изискванията на Регламент (ЕО)
№ 543/2008 и е посочено на етикета на продукта“.
2. В ал. 4 препратката към „чл. 3, ал. 1,
т. 4, 5, 7 и 10“ се заменя с „чл. 4, ал. 1, т. 4,
5, 7 и 10“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 в края на изречението се
добавя „(приложение VІІ и VІІІ)“.
§ 4. В §1 от допълнителната разпоредба т. 4
се изменя така:
„4. „Разфасовка“ е птиче месо, което съответства на размера и характеристиките на
мускулната тъкан и се идентифицира като
получено от съответните части на трупа.“
За министър: Св. Боянова
6126

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-14
от 18 май 2011 г.

за психологически подбор и психологическите
аспекти за оценка на личния състав на служба
„Военна информация“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на психологически
изследвания, необходими за:
1. първичен (начален) психологически подбор на кандидатите за постъпване на работа в
структурите на служба „Военна информация“;
2. вторичен психологически подбор за
установяване на психологическата съвместимост на служителя с изискванията за нова
длъжност или друго направление на дейност
и промени в психичното състояние.
Чл. 2. Първичният и вторичният психологически подбор са елементи от професионалната
психодиагностика, имаща за цел:
1. дефиниране на общите и професионално значими качества, противопоказания за
постъпване на работа и дългосрочна професионална реализация;
2. установяване наличието на тези качества
и противопоказания у кандидатите за работа
и служителите – военнослужещи и цивилни
служители.
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Чл. 3. (1) Първичният и вторичният психологически подбор имат за цел установяване
психологическата съвместимост на кандидатите за назначаване или преназначаване на
определена длъжност и за работа с класифицирана информация.
(2) Психологическата съвместимост се определя съобразно изискванията за съответните
направления на дейност чрез изследване и
установяване на:
1. мотивация за постъпване или преназначаване на работа в съответно направление на
дейност, професионални интереси и ценностни
ориентации;
2. делови качества, особености на характера
и индивидуален стил на поведение;
3. самооценка и ниво на претенции;
4. емоционална стабилност, стресоустойчивост и механизми на психична защита;
5. ком у никат ивни у мени я и социа лна
компетентност;
6. интелектуално развитие и познавателна
активност;
7. затруднения в психичното и социалното
функциониране.
Чл. 4. Вторично психологическо изследване
се извършва за определяне на психологическата съвместимост на служителите с изискванията на длъжността, която заемат или
на която предстои да бъдат назначени, и/или
при промяна в направлението на дейност.
Чл. 5. На психологическо изследване за
установяване на психологическата съвместимост подлежат:
1. кандидатите за назначаване на длъжности
за военнослужещи и цивилни служители в
служба „Военна информация“;
2. служителите – военнослужещи и цивилни служители в СВИ.
Чл. 6. Процедурата на психологическото
изследване се състои от две части:
1. писмено тестово изследване, състоящо
се от батерия от психологически тестове,
посочени в приложение № 1 (поверително);
2. полуструктурирано интервю.
Чл. 7. Редът и условията за извършване на
психологически подбор и психологическите
аспекти за оценка на личния състав на служба
„Военна информация“ се определят съгласно
приложение № 2 (поверително).
Раздел ІІ
Психологическа консултативна дейност
Чл. 8. При необходимост пси холозите
извършват психологическа консултативна
дейност.
Чл. 9. (1) Психологическата консултативна
дейност включва индивидуално и групово
консултиране.
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(2) Индивидуалното консултиране има за
цел подпомагане на служители при:
1. нарушено психично благополу чие и
влошено психично функциониране;
2. емоционален дискомфорт;
3. кризисни състояния (остър и хроничен
стрес);
4. разстроени социални отношения;
5. проблеми на професионалната адаптация
и кариера и др.
(3) Груповото консултиране има за цел
подпомагане на екипи от служители при:
1. решаване на конфликти (между членовете на екипа или между обособени групи в
колектива);
2. влошени и неефективни взаимоотношения в колектива;
3. неефективна координация между отделни
звена в колектива;
4. трудности при вземане на групови решения;
5. трудности при изграждане на екипи и
екипни взаимодействия и др.
Чл. 10. Индивидуалното психологическо
консултиране има доброволен характер и се
осъществява под формата на консултативни
сесии, продължителността и честотата на
които се договарят между служителя и психолозите, след персонална заявка от страна на
съответния служител, съгласувано с началника
на отдел „Човешки ресурси“.
Чл. 11. Груповото психологическо консултиране има доброволен характер и се
осъществява под формата на интерактивна
диагностика и групово-динамичен тренинг,
редът и условията на които се договарят между
заявителя (екипа) и психолозите, съгласувано
с началника на отдел „Човешки ресурси“.
Чл. 12. Информацията, получена в процеса
на психологическото консултиране е конфиденциална и не може да бъде разгласявана
пред трети лица освен с изричното съгласие
на консултираното лице.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Психологическа съвместимост“ е съответствие между индивидуално-психологическите параметри и цялостната система от
обективни изисквания към поведението на
човека, които предявяват към него професията, работната среда и организацията като
цяло, необходимо за успешното изпълнение
на съответната професионална дейност, готовност за адаптиране и ефективно справяне
с работата.
2. „Професионална адаптация“ е процес
на взаимодействие между личност и професионална среда на познавателно, емоционално и практическо (поведенческо) равнище;
вграждане на личността в професионалната
среда; приспособяване към спецификите на
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дейността, отношенията, традициите и ценностните ориентации на тази среда; изява
на социалния статус и ролевата функция на
личността в процеса на даден вид дейност и
при условията на дадена форма на организация на труда.
3. „Дезадаптация“ е нарушена способност
или пълна неспособност за приспособяване
към условията на социалната среда и/или към
определена форма на трудова заетост.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 71 от Правилника за организацията и
дейността, специфичните условия и ред за
назначаване на личния състав и за изпълнение
и прекратяване на службата в служба „Военна
информация“, приет с ПМС № 230 от 2010 г.
(ДВ, бр. 82 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и
отменя Инструкция за извършване на специализирани медицински и психологически
изследвания за нуждите на служба „Военна
информация“, рег. № 03042/16.09.2003 г. на
директора на служба „Военна информация“,
утвърдена от министъра на отбраната на Република България.
Министър: А. Ангелов
6081

Наредба за допълнение на Наредба № Н-5
от 2011 г. за условията и реда за приемане
във Военна академия „Г. С. Раковски“ (ДВ,
бр. 26 от 2011 г.)
§ 1. Създава се раздел V „Прием на офицери за слушатели във филиал „Информация
и сигурност“:
„Раздел V
Прием на офицери за слушатели във филиал
„Информация и сигурност“
Чл. 42. За слушатели във филиал „Информация и сигурност“ на ВА „Г. С. Раковски“ се
приемат и обучават офицери само за нуждите
на служба „Военна информация“.
Чл. 43. Условията и редът за подбор на
кандидатите, провеждането на конкурсните
изпити, оценяването, класирането и приемането на офицери за обучение във филиал
„Информация и сигу рност“ на ВА „Г. С.
Раковски“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“
се определят съгласно приложението (поверително).“
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник.“
Министър: А. Ангелов
6082
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МИНИСТЕРСТВО НА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТА
НАРЕДБА № 1
от 17 май 2011 г.

за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане на ученици в спортните училища;
2. организацията, управлението и контролът
при провеждане на спортната подготовка на
учениците в спортните училища.
(2) Наредбата се прилага по отношение на
държавните и общинските спортни училища.
Чл. 2. (1) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен планприем, утвърден за всяка учебна година със
заповед на министъра на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра на
образованието, младежта и науката.
(2) С държавния план-прием по ал. 1 се
определя броят на учениците за обучение по
видове спорт в спортните училища.
(3) Държавният план-прием след завършен
VІІІ клас се осъществява по видове спорт и
по професии и специалности, включени в
списъка на професиите за професионално
образование и обучение.
(4) Учениците, обучаващи се в спортното
училище в VІІІ клас, подават заявление по
образец (приложение № 1) до директора на
училището за избор на професия.
(5) Спортните клубове в срок до 20 декември изготвят и подават до директора на
спортното у чилище мотивирани писмени
заявки за прием на ученици за следващата
учебна година. Писмените заявки се подават
след съгласуване с българските спортни федерации по съответния вид спорт;
(6) Директорите на спортните училища
изготвят предложенията за държавния планприем по образец (приложение № 2) въз
основа на получените писмени заявки по
ал. 5, създадените условия за обучение и след
решение на педагогическия съвет.
(7) Директорите на спортните училища
п редс та вя т изг о т вен и т е п ред ложен и я до
31 януари на текущата година в Министерството на физическото възпитание и спорта.
Предложенията се представят след съгласуване
с експерта на Министерството на физическото
възпитание и спорта, отговарящ за съответната административна област, началника на
регионалния инспекторат по образование, а
за общинските училища – и с финансиращия
орган.
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(8) Предложени ята на директорите на
спортни училища, които ще осъществяват
обучение по един или повече видове спорт за
първи път, следва да съдържат и обосновка
за възможностите за обучение по отношение
на развитието на съответния спорт (спортове) на територията на областта, наличната
спортно-материална база и осигуреността с
квалифицирани спортно-педагогически кадри.
(9) Министърът на физическото възпитание
и спорта назначава експертна комисия, която
разглежда предложенията за държавен планприем на спортните училища. За извършената
работа комисията изготвя протокол.
(10) Протоколът задължително съдържа
предложение за броя на учениците по спортове, по класове и паралелки.
(11) В срок до 31 март министърът на физическото възпитание и спорта след съгласуване
с министъра на образованието, младежта и
науката утвърждава със заповед държавния
план-прием за предстоящата учебна година.
(12) Утвърденият държавен план-прием се
обявява в училището и в съответния регионален инспекторат по образование в срок до
15 април.
Чл. 3. (1) В спортните училища се прие
мат ученици след завършен IV, V, VI ,VII или
VІІІ клас.
(2) Учениците се приемат след проверка на
способностите им по съответния вид спорт.
(3) Проверката на способностите се осъществява чрез приемен изпит, който включва тестове за оценка и прием на ученици в
спортното училище.
(4) Учениците имат право да кандидатстват
и положат приемен изпит по един или два
вида спорт.
(5) Тестовете по ал. 3 се разработват от
българските спортни федерации по съответния
вид спорт и се утвърждават от министъра на
физическото възпитание и спорта.
(6) Информация за тестовете по ал. 3 за
прием на учениците по съответния вид спорт
се предоставя в училището.
Чл. 4. (1) Приемният изпит се организира от
училището по график, утвърден от директора.
(2) Директорът на спортното у чилище
изпраща на регионални я инспекторат по
образование и на Министерството на физическото възпитание и спорта до 6 юни графика
за провеждането на изпита по отделните
видове спорт.
(3) Графикът по ал. 1 се обявява в училището и в регионалния инспекторат по образование не по-късно от 7 дни преди деня,
определен за провеждане на приемния изпит.
(4) Приемният изпит за съответния вид
спорт се полага в два последователни дни, в
периода 21 – 30 юни.
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(5) Преди провеждане на изпита за проверка
на способностите се извършва задължителен
медицински преглед, удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите.
Чл. 5. (1) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:
1. приемане на документите на кандидатите,
осигуряване на съоръженията и документацията за провеждане на изпита;
2. провеждане на приемния изпит по съответния вид спорт;
3. класиране на кандидатите.
(2) Комисиите по ал. 1 се състоят от един
председател и най-малко двама членове.
(3) За членове на комисията по ал. 1, т. 2
се назначават учители по спортна подготовка
и/или специалисти, притежаващи квалификация по съответния вид спорт.
(4) За провеж дане на приемния изпит
спортните училища ползват спортни обекти
и съоръжени я – държавна или общинска
собственост, които са предоставени на спортните клубове, собствени спортни обекти и
съоръжения и такива, предоставени от други
физически или юридически лица.
Раздел II
Приемане на учениците
Чл. 6. Учениците, които кандидатстват в
спортно училище, трябва да са завършили
IV, V, VI, VII или VІІІ клас в годината на
кандидатстването.
Чл. 7. (1) Кандидатите подават до директора на училището в срок до 20 юни следните
документи:
1. заявление по образец (приложение № 3),
подписано от ученика и родителя (настойника
или попечителя), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт, а за
кандидатите за прием в IX клас – и заявление
за желаната професия (приложение № 1);
2. копие на удостоверение за завършен
начален етап на основно образование, копие
на удостоверение за завършен клас за завършилите V, VІ или VІІ клас или копие на
свидетелство за основно образование;
3. копие на акт за раждане;
4. медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на
ученика, издадено от личния лекар;
5. застрахователна полица „Злополука“ за
дните на изпита по вида спорт.
(2) При подаване на документите кандидатът представя за сверяване оригинала на
документа по ал. 1, т. 2.
Чл. 8. (1) Класирането на кандидатите се
извършва във всяко училище по съответния
вид спорт поотделно, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете и съобразно
заявените от кандидатите желания за прием.
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(2) В класирането участват кандидатите,
успешно положили приемния изпит по чл. 3,
ал. 3.
(3) За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил
от тестовете сбор точки не по-малък от определения за прием по съответния вид спорт.
(4) Класирането се обявява в училището
в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(5) Над утвърдения държавен план-прием
може да се приемат:
1. близнак – положил изпит за проверка
на способностите, и когато другият близнак
е приет и записан;
2. кандидати с еднакъв брой точки от положен изпит за проверка на способностите
по съответния вид спорт;
3. участници в олимпийски игри и медалисти от световни и европейски първенства – без полагане на изпит за проверка на
способностите.
(6) Кандидатите по ал. 5, т. 3 представят при записване документ от българската
спортна федерация по съответния вид спорт,
удостоверяващ класирането.
(7) Записването на приетите ученици се
извършва от 1 до 10 юли след представяне на
удостоверение за завършен начален етап на
основно образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или
удостоверение за завършен V, VI или VII клас.
(8) Незаетите места се обявяват в училището
в двудневен срок след изтичане на срока по
ал. 7 и следващите класирани кандидати се
записват в периода 13 – 15 юли.
Чл. 9. (1) Незаетите след класирането по
чл. 8, ал. 8 места се обявяват от директора
на училището в Министерството на физическото възпитание и спорта и в регионалния
инспекторат по образование до 20 юли.
(2) За местата по ал. 1 се провежда приемен
изпит по чл. 3, ал. 3 в периода 20 – 26 август.
(3) Кандидатите подават документите по
чл. 7 в периода 10 – 19 август.
(4) Графикът за провеждане на приемния
изпит за съответния вид спорт се обявява по
реда на чл. 4, ал. 3.
(5) Директорът на училището изпраща на
Министерството на физическото възпитание
и спорта и на регионалния инспекторат по
образование до 10 август графика по ал. 4.
(6) Класирането се извършва по реда на
чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и се обявява в училището
в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
(7) Записването на приетите ученици се
извършва до 28 август след представяне на
документите по чл. 8, ал. 7.

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

(8) Началникът на регионалния инспекторат по образование утвърждава осъществения
държавен прием в спортните училища до
30 август.
Чл. 10. Учениците, които се обучават в
спортните училища, могат да се преместват
от едно спортно училище в друго при условия
и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г.,
бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19
и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм.,
бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 89
от 2005 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г. и бр. 43
от 2010 г.), като:
1. не полагат изпит за проверка на способностите по спортна подготовка, когато продължават обучението си по същия вид спорт;
2. полагат изпит за проверка на способностите по спортна подготовка при смяна
на вида спорт.
Чл. 11. За провеждане на спортната подготовка и участие в състезания:
1. учениците с клубна принадлежност се
подготвят и се явяват на състезания от клуба,
от който са картотекирани;
2. учениците без клубна принадлежност се
картотекират от спортния клуб, който има
сключен договор със спортното училище.
Чл. 12. Попълване на незаетите места в
V, VI, VІІ и VІІІ клас може да се организира
и провежда през цялата учебна година при
условия и по ред, определени в Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета, и
след полагане на изпит по съответния спорт,
проведен по тестове за оценка и прием на
ученици в спортните училища. Директорът
със заповед назначава комисия за провеждане
на изпита.
Раздел III
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина
Чл. 13. (1) Български граждани, обучавали
се в чуждестранни или в български училища
в чужбина, чужденци от българска народност
или с разрешено постоянно пребиваване
в страната се приемат при условията и по
реда на тази наредба и мотивирано искане
от спортен клуб, член на българска спортна
федерация по съответния вид спорт.
(2) При условията и по реда на тази
наредба, без да заплащат обучението си, се
приемат и ученици – граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария.
(3) Извън лицата по ал. 1 и 2 при условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици
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в задължителна училищна възраст – деца,
пребиваващи заедно с родителите, съответно
настойниците или попечителите си, които са
граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
или на Конфедерация Швейцария и упражняващи трудова дейност на територията на
Република България.
Чл. 14. (1) Чуждестранни граждани извън
случаите на чл. 13 могат да се приемат над
утвърдения държавен план-прием след успешно
полагане на приемен изпит по съответния вид
спорт и заплащане на обучението.
(2) Размерът на средствата, които заплащат
чуждестранните граждани в държавните и
общинските спортни училища, се утвърждава
от министъра на образованието, младежта и
науката.
(3) Броят на учениците по ал. 1 не може
да бъде повече от трима за всяка паралелка.
(4) Учениците, приети по реда на чл. 13 и
чл. 14, ал. 1, получават състезателни права след
картотекиране от спортен клуб в лицензирана
спортна организация по съответния вид спорт.
Раздел ІV
Спортна подготовка
Чл. 15. (1) Обучението и спортната подготовка на учениците от спортните училища
се провежда в съответствие с училищните
учебни планове, разработени въз основа на
чл. 17 от Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план.
(2) Училищните учебни планове за държавните спортни училища се приемат с решение
на педагогическия съвет на училището и се
одобряват от министъра на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра
на образованието, младежта и науката.
(3) Училищните учебни планове за общинските спортни училища се приемат с решение
на педагогическия съвет на училището и се
одобряват от началника на регионалния инспекторат по образование след съгласуване
с министъра на физическото възпитание и
спорта.
(4) Основна форма за провеж дане на
спортната подготовка е тренировката. Целите,
задачите, съдържанието и времетраенето на
тренировката се определят в учебните програми по спортна подготовка.
Чл. 16. (1) Ученик, който по време на
обучението си в спортното училище желае
да смени спорта, по който е приет, може да
започне обучение по другия вид спорт при
условия и по ред, определени в Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета,
и спазване на следната процедура:
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1. подава заявление до директора на училището, съгласувано със спортния клуб, от
който е картотекиран, и българската спортна
федерация по съответния вид спорт;
2. полага изпит по тестовете за оценка и
прием по съответния вид спорт и клас; резултатът от тестовете не може да бъде с оценка,
по-малка от добър 4.
(2) Директорът назначава със заповед комисия за провеждане на изпита и след успешното
му полагане издава заповед за преместване
на ученика в другия вид спорт.
Чл. 17. (1) Учебно-тренировъчният и спортно-състезателният процес на учениците от
спортните училища се организират от спортното училище и се реализират в спортния
клуб, съгласувано с българските спортни
федерации по съответния вид спорт.
(2) Методическото ръководство на спортносъстезателната дейност се осъществява от
българските спортни федерации по съответния
вид спорт, а координацията и контролът на
спортната подготовка – от помощник-директора по спортна подготовка, съгласувано с
българските спортни федерации по съответния вид спорт.
Чл. 18. (1) Взаимоотношенията меж ду
спортното училище, българските спортни
федерации по съответния вид спорт и спортния клуб се уреждат с тристранен договор за
съответната учебна и спортно-състезателна
година, сключен най-късно до 1 септември.
(2) Правата и задълженията на спортното
училище се разписват съобразно разпоредбите
на Закона за народната просвета и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността на
спортните училища.
(3) Правата и задълженията на българските
спортни федерации по съответния вид спорт се
разписват съобразно разпоредбите на Закона
за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността
на спортните училища.
(4) Към разписаните в договора права и
задължения на спортния клуб следва да има
и задължения за:
1. осигуряване на спортната база и материално-техническо оборудване (движимо и
недвижимо), необходими за провеждане на
учебно-тренировъчния процес на учениците,
съобразно графика за общообразователната
подготовка;
2. осигуряване на периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
3. осигуряване на участието на учениците
от спортните училища в състезания от държавния и международен спортен календар на
българските спортни федерации по съответния
вид спорт и на спортния клуб;
4. писмено уведомяване до директора на
спортното училище, в случай че ученикът
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не участва в държавното първенство, като се
съобщават причините за това;
5. предоставяне на протоколи от състезани ята, удостоверяващи к ласирането на
учениците по съответния вид спорт;
6. извършване на селекция на талантливи
деца и работа с подготвителни групи;
7. сключване на договор с учителя по спорт
или треньора, провеждащи заниманията по
спортна подготовка с учениците в спортното
училище, членове на съответния спортен клуб.
Чл. 19. При изпълнение на ангажименти
от учителите по спорт в спортните училища към националните отбори българските
спортни федерации по съответния вид спорт
предлагат заместващ учител по съответния
спорт в спортното училище за времето на
ангажимента.
Чл. 20. (1) Индивидуалната форма на обучение в спортните училища се организира за
даровити ученици, отговарящи на следните
критерии:
1. участие в олимпийски игри;
2. призови класирания от световни първенства 1 – 12 място;
3. призови класирания от европейски първенства 1 – 8 място;
4. първо място от регионални първенства
(балкански първенства);
5. първо място от държавни първенства.
(2) Изк лючение от слу чаите по точк и
1 – 5 може да има за даровити ученици след
мотивирано предложение от председателя на
българската спортна федерация по съответния
вид спорт.
(3) Председателят на българската спортна
федерация по съответния вид спорт прави
мотивирано предложение до директора на
спортното училище за преминаване в индивидуална форма на обучение на учениците
по ал. 1 и 2 до 20 август на текущата година.
(4) Към предложението на българските
спортни федерации по съответния вид спорт
по ал. 3 се прилага и заявление от ученика
и от родителите или настойниците му за
съгласие с промяна формата на обучение от
дневна в индивидуална.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Документацията от приемния изпит
се съхранява в училището в срок една учебна
година.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 23, ал. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с чл. 26а, ал. 3
от Закона за народната просвета.
§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието, младежта и науката.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“
Министър: Св. Нейков
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 4

ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ ............................
Гр. .................................

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
От........................................................., ЕГН:
Адрес: област ................., община ...................., гр./с. .................., п.к. _ _ _ _
ж.к./кв. ........................., ул............................. № ....., бл. ...., вх. ....., ап. .........
тел.: .................................; .....................................
ученик в ............................клас
Уважаема/и госпожо/господин директор,

Моля, да продължа обучението си в девети клас през учебната ......../.........г. на ръководеното от Вас
училище по професия.................................................................... .
Кандидат: ..............................
Родител: ..............................

Дата....................

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за държавен план-прием на ученици в спортно училище

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 6

Училище :
......................................................................................................................
(адрес, тел. за контакти)
Учебна година..........................
Наименование на вида спорт
Брой ученици по вид спорт
Общ брой ученици по вид спорт
V
VI
VII
VIII
ІХ
клас клас
клас
клас
клас

Общ брой ученици
Брой паралелки
Директор:
.......................................................
Съгласували:
Експерт на МФВС
за административната област
...................................................
Финансиращ орган – кмет на община
за общинските училища
..................................................
Началник на РИО
.....................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

(име, фамилия, подпис и печат)

(име, фамилия, подпис и печат)
(име, фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1, т. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ ............................
Гр. .................................

ЗАЯ В Л Е Н И Е
за допускане до приемен изпит за учебната ......../.........г.
От........................................................., ЕГН:
Адрес: област ................., община ...................., гр./с. .................., п.к. _ _ _ _
ж.к./кв. ........................., ул............................. № ....., бл. ...., вх. ....., ап. .........
тел.: .................................; .....................................
Уважаема/и госпожо/господин директор,
Моля, да бъда допуснат до приемен изпит по спортовете:
1. .....................................................................................
2. ......................................................................................
Тренирам спорт ........................................................................
при треньор ............................. в Спортен клуб...................., гр.........
(Не тренирам)
Прилагам:
1. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование, копие на удостоверение
за завършен клас, копие на свидетелство за основно образование (вярното се подчертава).
2. Копие на акт за раждане.
3. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние, издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита по вида спорт.
Забележка. При записване се представят оригинали на документите по т. 1 и 2.
Кандидат: ..............................
Родител: ................................
Дата....................
Длъжностно лице:
...............................
6037

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 9-НС
от 19 май 2011 г.
На 19 май 2011 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Делян Александров
Добрев, избран от 29. едномандатен избирателен район – Хасково, издигнат от ПП „ГЕРБ“ в
41-вото Народно събрание.
На основание § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 29. многомандатен избирателен район – Хасково,
Румен Кирев Данев от листата на ПП „ГЕРБ“.
Председател: Кр. Медарова
Секретар: С. Солакова
6128
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА , УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-304
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/54/ЕС на Комисията от 20 август 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на
Съвета с цел подновяване на включването на азимсулфурон като активно вещество (ОВ L, бр. 220
от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
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Общо име,
идентификационни номера

IUPAC име

5.
Азимсулфурон
CAS №: 12016255-2
CIPAC №: 584

1-(4,6-диметоксипиримидин-2-yl)3-[1-метил-4(2-метил-2Hтетразол-5yl)- пиразол-5илсулфонил]уреа

Чистота

ВЕСТНИК

Дата на
Дата на изСрок за
влизане в
тичане на
прилагане
сила срока
срока на
на разпона включ- включване редбите на
ване
национално ниво

≥ 980 g/kg 01.08.2011
максимално ниво
на примеса фенол
2 g/кg

31.07.2021

01.02.2012

БРОЙ 40

Срок за
приключване на
пререгистрацията
31.07.2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид.
Не е разрешено прилагането по въздушен път.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада за
преглед на азимосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него, така,
както са окончателно формулирани от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на
9 юли 2010 г. При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на следното:
- защитата на нецелеви растения,
- потенциалния риск от замърсяване
на подпочвените води, когато активното
вещество се прилага при уязвими ситуации на въздействие и/или климатични
условия,
- защитата на водните организми.
Държавите членки трябва да гарантират,
че условията на разрешаване включват
по целесъобразност мерки, целящи
смекчаване на рисковете (напр. буферни
зони, при отглеждането на ориз – определяне на минимални периоди за
задържане на водата преди оттичането).
Съответните държави членки изискват
предоставянето на допълнителни изследвания за окончателна оценка на
риска за водните животни и допълнителни изследвания за пълно установяване на продуктите от разграждане при
фотолизата на веществото във вода. Те
гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания на Комисията
до 31 октомври 2012 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5829

За изпълнителен директор: Т. Тенев

ЗАПОВЕД № РД-11-305
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/55/ЕС на Комисията от 20 август 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
подновяване на включването на азоксистробин като активно вещество (ОВ L, бр. 220 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.); Заповед № РД-12-57 от 2008 г.(ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от
2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98
от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22
от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД-09-42 от 2010 г.
(ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-2 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-4 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-6 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-8 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-61
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-1149 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
IUPAC име
идентифика
ционни номера

2.
Азоксистробин
CAS №: 13186033-8
CIPAC №: 571

Метил (E)2-{2[6-(2цианофенокси) пиримидин-4илокси]
фенил}-3метокси
акрилат

Чистота

Дата на
влизане
в сила
срока на
включване

≥ 9 3 0 g / 01.08.2011
kg Максимално съдържание
на толуол: 2 g/kg
Максимално съдържание на
Z-изомер:
25 g/kg

Дата на
изтичане
на срока
на включване
31.07.2021

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво
01.02.2012

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

31.07. 2015 ЧАСТ A
Разрешава се единствено за употреба
като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи
на приложение VI се вземат предвид
заключенията на доклада за преглед на
азоксистробина, и по-специално допълнения I и II към него, така, както са
финализирани от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 9 юли 2010 г.
В тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
- характеристиките на произведения за
търговски цели технически материал,
които трябва да бъдат потвърдени и
подкрепени от съответните аналитични
данни; използваното в документацията
за токсичност опитно вещество следва
да бъде сравнено и съпоставено с тази
спецификация на техническия материал;
- опасността от замърсяване на подпочвените води, когато активното вещество
се използва в райони с чувствителна
почва и/или климатични условия;
- защитата на водните организми; държавите членки трябва да гарантират,
че условията на разрешението включват, когато е целесъобразно, мерки за
намаляване на риска, като например
създаването на буферни зони; засегнатите държави членки трябва да поискат
представяне на допълнителни изследвания за финализиране на оценката на
риска за подпочвените води и водните
организми; те гарантират, че нотификаторите предоставят тези изследвания
на Комисията до 31 октомври 2012 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5830

За изпълнителен директор: Т. Тенев
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ЗАПОВЕД № РД-11-306
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/56/ЕС на Комисията от 20 август 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
подновяване на включването на прохексадион като активно вещество (ОВ L, бр. 220 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.); Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61
от 2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г.
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни
номера

IUPAC име

8.
Прохексадион
CAS
№ 127277-536 (прохексадион-калций)
CIPAC №: 567
(прохексадион)
№ 567.020
(прохексадион-калций)

3,5-диоксо4-пропионилциклохексанкарбоксилна
киселина

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

≥ 890 g/ 01.08.2011
kg (изразено като
прохексадион-калций)

Дата на
изтичане
на срока
на включване

Срок за
прилагане на
разпоредбите
на национално ниво

31.07.2021

01.02.2012

Срок за
приключване на
пререгистрацията
31.07.2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като регулатор на растежа
на растенията.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада
за преглед на прохексадион, и поспециално неговите допълнения I и II,
както са окончателно формулирани от
Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните на
9 юли 2010 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5831

За изпълнителен директор: Т. Тенев
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ЗАПОВЕД № РД-11-307
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2010/57/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
подновяване на включването на имазалил като активно вещество (ОВ L, бр. 225 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни номера
1
1. Имазалил
CAS № 3555444-0 73790-28-0
(заменен)
CIPAC № 335

IUPAC име

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

2

3

4

( R S ) - 1 - ( β - ≥950g/kg 01.08.2011
алилокси
-2,4-дихлорфенетил)
имидазол
или алил
(RS)-1-(2,4дихлорофенил) -2-имидазол- 1-илетил етер

Дата на
Срок за
изтичане
прилагане на
на срока на разпоредбите
включване на национално ниво
5
31.07.2021

6
01.02.2012

Срок за
приключване на
пререгистрацията
7
31.07.2015

Специфични условия

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешенa единствено
употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада за
преглед на имазалил, и по-специално
неговите допълнения I и II, така, както
са окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната верига и
здравето на животните на 9 юли 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на следното:

С Т Р.

42
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6
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8
- характеристиките на произведения за
търговски цели технически материал
трябва да бъдат потвърдени и подкрепени от съответните аналитични
данни; използваното в документацията
за токсичност опитно вещество следва
да бъде сравнено и съпоставено с тази
спецификация на техническия материал;
- случаите на остра хранителна експозиция на потребители от гледна точка на
бъдещо преразглеждане на максимално
допустимото съдържание на остатъчни
вещества;
- безопасността на оператори и работници; разрешените условия на употреба
трябва да предвиждат използването на
подходяща лична предпазна екипировка
и мерки за намаляване на риска с оглед
намаляването на експозицията;
- да се гарантира въвеждането на
подходящи практики за управление на
отпадъците във връзка с обработката
на останалия след третирането отработен разтвор, включително водата за
почистване на дъждовалната инсталация и изхвърлянето на отпадъци
от преработката; предотвратяване на
случайно изтичане на отработения разтвор; държавите членки, разрешаващи
изхвърлянето на отработените води в
канализационната система, са длъжни
да осигурят извършването на оценка
на риска в местен мащаб;
- риска за водните организми и почвените микроорганизми и дългосрочния
риск за зърноядните птици и бозайници;
условията за издаване на разрешения
следва да включват мерки за намаляване на риска, когато е целесъобразно.
Съответните държави членки гарантират, че нотификаторът предоставя
на Комисията допълнителна информация, и по-специално данни, които
потвърждават:
- пътя на разграждане на имазалил
в почвата и повърхностните водни
системи;
- данни за околната среда в подкрепа
на мерките по управление, които държавите членки трябва да въведат, за да
се гарантира, че експозицията на подпочвените води е пренебрежимо ниска;
- изследване на хидролизата с цел
проучване на естеството на остатъчните
вещества в преработените продукти.
Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията
до 31 октомври 2012 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5832

За изпълнителен директор: Т. Тенев

ЗАПОВЕД № РД-11-308
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/22/ЕС на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на биспирибак като активно вещество (ОВ L, бр. 58 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
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Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни
номера

IUPAC име

329. Биспирибак
CAS
№ 12540175-4
CIPAC № 748

2,6-бис(4,6диметоксипиримидин-2илокси)бензоена киселина

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

≥ 930 g/kg 01.08.2011
(изразени
като биспирибак
натрий)

Дата на
изтичане
на срока
на включване
31.07.2021

Срок за
Срок за
прилагане на приключразпоредбите ване на
на нациопререгиснално ниво
трацията
01.02.2012

Специфични условия

31.01.2013 ЧАСТ A
Разрешава се единствено употреба като
хербицид върху ориз.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в
приложение VI следва да бъдат взети
под внимание заключенията в доклада
за преглед на биспирибак, и по-специално допълнения I и II към него, така
както са окончателно формулирани от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на
28 януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество
се прилага в уязвими поради техните
почвени и/или климатични условия
райони.
Условията за издаване на разрешение
включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска. Засегнатите
държави членки следва да изискат
подаването на допълнителна информация, що се отнася до вероятността
от замърсяване на подпочвените води
от метаболити M03 (2-хидрокси-4,6димето-ксипиримидин), M04 (2,4-дихидрокси-6-мето-ксипиримидин) и M10
(натрий 2-хидрокси-6-(4-хидрокси-6-мето-ксипиримидин- 2-ил)оксибензоат). Те
гарантират, че заявителят ще предостави
тази информация на Комисията до 31
юли 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5833

За изпълнителен директор: Т. Тенев
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ЗАПОВЕД № РД-11-309
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/23/ЕС на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на трифлумурон като активно вещество (ОВ L, бр. 59 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

1

2

3

328.
Трифлумурон
CAS №: 6462844-0
CIPAC №: 548

1-(2-хлорб е н з о ил)-3-[4трифлуорометоксифенил]
урея

Дата на
Дата на изСрок за
влизане в
тичане на
прилагане
сила срока
срока на
на разпона включ- включване редбите на
ване
национално
ниво
4

≥ 9 5 5 g / k g 01.04. 2011
Примеси:
– N,N’-би[4-(трифлуорометокси)
фенил]урея:
не повече
от 1 g/kg –
4-трифлуорометоксианилин: не повече от 5 g/kg

5
31.03. 2021

6
30.09. 2011

-

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

7

8
ЧАСТ А
Разрешава се единствено за употреба
като инсектицид.
ЧАСТ Б
При прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се
вземат под внимание заключенията от
доклада за преглед на трифлумурон,
и по-специално допълнения I и II
към него, окончателно формулиран от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 28
януари 2011 г.

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6
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7

8
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат особено
внимание на:
- опазването на водната среда;
- защитата на медоносните пчели.
Когато е целесъобразно, условията на
разрешението включват мерки, целящи
смекчаване на рисковете.
Съответните държави членки гарантират, че заявителят предоставя на
Комисията потвърждаваща информация
относно риска в дългосрочен план за
птиците, за водните безгръбначни и за
развитието на пчелното пило.
Съответните държави членки гарантират, че заявителят предоставя тази
информация на Комисията до 31 март
2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5834

За изпълнителен директор: Т. Тенев

ЗАПОВЕД № РД-11-310
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/25/ЕС на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на бупиримат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВ L, бр. 59
от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД- 12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД- 12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД- 09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД- 12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД- 12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.);
Заповед № РД- 12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.); Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62
от 2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ,
бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД- 09-751 от 2010 г.
(ДВ, бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД- 12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД- 11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
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(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД- 11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни номера

IUPAC име

337.
Бупиримат
CAS №: 4148343-6
CIPAC №: 261

5-бутил-2етиламино-6метилпиримидин-4-ил
диметилсулфамат

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

≥ 945 g/kg 01.06. 2011
Примеси:
етиримол:
максимум
2 g/kg толуен: максимум 3 g/kg

Дата на
изтичане
на срока
на включване

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво

31.05. 2021

01.12. 2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

31.05. 2015 ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено
употребата му като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада
за преглед на бупиримат, и по-специално допълнения I и II към него, във
вида, в който е окончателно приет от
Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните на 28
януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки обръщат специално внимание
на:
- опазването на водните организми.
Условията на разрешението трябва да
включват мерки за намаляване на риска,
когато това е целесъобразно,
- опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се прилага
в области, уязвими по отношение на
почвите и/или климатичните условия;
Условията на разрешението включват
мерки за намаляване на риска, когато
това е целесъобразно,
- риска на място за нецелевите членес-тоноги.
Засегнатите държави членки изискват
предоставянето на информация за потвърждаване по отношение на:
1. спецификацията на произведения за
търговски цели технически материал
с целесъобразни аналитични данни;
включително информация относно
уместността на наличието на примеси;
2. съответствието между спецификациите на произведения с търговски цели
технически материал и тези на опитното
вещество, използвано в досиетата за
токсичност;
3. кинетичните параметри, параметъра за влошаване на състоянието на
почвите, за абсорбция и десорбция за
основния почвен метаболит DE-B (диетил-бупиримат).
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят ще предостави на
Комисията информацията и данните за
потвърждение, посочени в точки 1 и 2,
до 30 ноември 2011 г. и информацията,
посочена в точка 3, до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5835

За изпълнителен директор: Т. Тенев

ЗАПОВЕД № РД-11-311
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/26/ЕС на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на диетофенкарб като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL,
бр. 59 от 2011 г.) нареждам:
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1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
Общо име,
идентификационни номера

IUPAC
име

331.
Диетофенкарб
CAS №: 8713020-9
CIPAC №: 513

Изопропил 3,4-диетоксикарбанилат

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

Дата на
изтичане
на срока
на включване

Срок за
прилагане на
разпоредбите
на национално ниво

≥ 970 g/kg 01.06. 2011
Примеси:
толуен: не
повече от
1 g/kg

31.05. 2021

01.12. 2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията
31.05. 2015

Специфични условия

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено
употребата му като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада за
преглед на диетофенкарб, и по-специално допълнения I и II към него, във
вида, в който е окончателно приет от
Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните на 28
януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки обръщат специално внимание
на опазването на водните организми и
нецелеви членестоноги и гарантират, че
условията на употреба налагат прилагането на подходящи мерки за намаляване
на риска. Засегнатите държави членки
изискват предоставянето на информация
за потвърждаване по отношение на:
а) потенциалното поемане на метаболит
6-NO 2-DFC при следващите култури;
б) оценка на риска за нецелеви видове
членестоноги. Засегнатите държави
членки гарантират, че заявителят предоставя на Комисията тази информация
до 31 май 2013 г.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За изпълнителен директор: Т. Тенев
5836
ЗАПОВЕД № РД-11-312
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/27/ЕС на Комисията от 4 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на оризалин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL, бр. 60
от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.); Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.); Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.); Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.); Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.);
Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.); Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.); Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65
от 2010 г.); Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.); Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ,
бр. 66 от 2010 г.); Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.); Заповед № РД-12-70 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-72 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-74
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед
№ РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.); Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.);
Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.); Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.); Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.); Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-46 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-48 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.); Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:
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Общо име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

334.
Оризалин
CAS
№:
19044-88-3
C I PA C № :
537

3 , 5 - д и н и т р о N4,N4-дипропилсулфаниламид

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

≥ 960 g/kg 01.06. 2011
N-нитросодипропиламин:
≤ 0,1 mg/
kg толуен:
≤ 4 g/kg

ВЕСТНИК

Дата на
Срок за
Срок за
изтичане прилагане приключна срока
на разповане на
на включ- редбите на пререгист
ване
националрацията
но ниво
31.05. 2021 01.12.2011

31.05.2015

С Т Р. 4 9
Специфични условия

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено употребата му като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
заключенията на доклада за прегледа на
оризалин, и по-специално допълнения I и II
към него, във вида, в който са окончателно
приети от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните на 28
януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
обръщат специално внимание на:
1. безопасността на оператора и гарантират, че
условията на употреба включват използването
на подходяща лична предпазна екипировка;
2. опазването на водните организми и нецелевите растения;
3. опазването на подземните води, когато
активното вещество се прилага в области,
уязвими по отношение на почвите и/или
климатичните условия;
4. риска за тревоядните птици и бозайниците;
5. риска за пчелите през периода на цъфтене.
Условията на разрешението включват мерки за намаляване на риска, когато това е
целесъобразно.
Засегнатите държави членки провеждат
програми за мониторинг за проверка за потенциално замърсяване на подземните води
с метаболитите OR13 (2-етил-7-нитро-1- пропил-1H-бензимидазол-5-сулфонамид) и OR15
(2-етил-7- нитро-1Н-бензимидазол-5-сулфонамид) в уязвими зони, когато е целесъобразно.
Засегнатите държави членки изискват предоставянето на информация за потвърждаване
по отношение на:
1. спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, потвърдена с
подходящи аналитични данни, включително
информация относно значимостта на примеси,
които поради съображения за поверителност
са посочени като примеси 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
2. целесъобразността на използваното за документацията за токсичност опитно вещество
с оглед на спецификацията на техническия
материал;
3. оценката на риска за водните организми;
4. значимостта на метаболитите OR13 и
OR15 и съответната оценка на риска за подземните води, ако веществото оризалин бъде
класифицирано по силата на Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1) с обозначение „предполага се, че причинява рак“.
Засегнатите държави членки гарантират, че
заявителят предоставя на Комисията информацията, посочена в точки 1 и 2, до 1 декември 2011 г., както и информацията, посочена
в точка 3, до 31 май 2013 г. Информацията,
посочена в точка 4, се подава в срок от шест
месеца след нотифицирането на решението
за класифициране на оризалин.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
5837

За изпълнителен директор: Т. Тенев
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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 91
от 10 май 2011 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание,
проведено на 10 май 2011 г., обсъди постъпило
искане с вх. номер 24-00-3 от 21.04.2011 г. от ЕТ
„СТЕЛ – 66 – Стела Димитрова“ за откриване на
процедура по реда на чл. 116е ЗРТ. Заявителят в
качеството си на заинтересовано лице отправя
искане да бъде открита процедура за издаване на
индивидуална лицензия за регионална програма
за област Търговище. Съгласно чл. 116е ЗРТ
процедура по издаване на лицензия за радио- и
телевизионна дейност за национални/регионални
програми, които могат да бъдат разпространявани
чрез електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване, се открива по искане
на заинтересовано лице или по инициатива на
Съвета за електронни медии или на Комисията
за регулиране на съобщенията.
При наличие на изрично заявено желание
за създаване на регионална програма съветът
счита, че следва да удовлетвори искането на ЕТ
„СТЕЛ – 66 – Стела Димитрова“ и да открие
процедура за издаване на лицензия по реда на
чл. 116е ЗРТ. За лицензия могат да кандидатстват
както лицензирани и регистрирани оператори,
вписани в Публичния регистър на СЕМ, така и
лица, които не са вписани в регистъра и отговарят на изискванията на Закона за радиото и
телевизията.
Съгласно разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ
решението подлежи на публикуване в страницата
на съвета в интернет и в „Държавен вестник“.
Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1,
т. 18 във връзка с чл. 116е, ал. 1 и 2 от Закона
за радиото и телевизията Съветът за електронни
медии открива по инициатива на заинтересовано
лице и обявява процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на
регионални програми с обхват област Търговище,
предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово
радиоразпръскване.
Кандидатите за издаване на лицензии следва
да подадат:
1. заявление (по образец);
2. доказателства за възможности за създаване
на качествена собствена продукция;
3. проект на бизнесплан за осъществяване на
дейността;
4. документите по чл. 111 ЗРТ (за кандидатите,
които не са вписани в регистъра по чл. 125б ЗРТ);
5. такса за проверка на редовността на документите.
Срок за подаване на документите: до 16,30 ч.
на 4 юли 2011 г. Място за подаване на документите: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство. Документи, подадени по поща, не
се приемат.
Заявлението за участие (по образец) и методическите указания за попълване на документите
за участие в процедура за издаване на лицензии
за телевизионна дейност за национални програми, които могат да бъдат разпространявани
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чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване, са публикувани на
електронната страница на съвета: www.cem.bg
6038

Председател: Г. Лозанов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 308-ИП
от 4 май 2011 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение второ
във връзка с чл. 21, ал. 1, предл. второ и ал. 5 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор отнема издадения
лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Булекс – Инвест“ – АД, със
седалище и адрес на управление Варна, район
„Одесос“, ул. Парчевич 9, издаден въз основа на
Решение № 64-ИП на Комисията за финансов
надзор от 25.01.2006 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
5969

Председател: Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3222-П
от 9 май 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и протоколно
решение № 823 от 9.05.2011 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на 123 908 дяла, представ
ляващи 100 % от капитала на „Стандартизация – принт“ – ЕООД, София (наричано по-нататък „дружеството“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 90 000 лв., която се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
16 000 лв., която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения.
2.4. Тръжната документация може да бъде
получена в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул.
Аксаков 29, стая 412, на цена 500 лв. или равно
стойността им в евро и се заплаща, както следва:
а) в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в левове, или
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б) чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
в Българска народна банка – Централно управление: IBAN BG 39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация и е за сметка на лицата.
2.5. Тръжната документация може да бъде
закупена всеки работен ден от 9 ч. до 17,30 ч.
българско време в срок до 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжната документация:
а) физическите лица представят документ за
самоличност;
б) представителите на юридическите лица
представят документ за регистрация на юридическото лице-кандидат и писмено пълномощно
за закупуване на тръжната документация, ако
представителната власт на лицето, закупуващо
тръжната документация, не може да се установи
от документа за регистрация; в случай че документите по предходното изречение са съставени
на език, различен от българския, същите следва
да бъдат придружени с превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: офшорни
дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и/или
просрочени задължения към търговски дружества,
в които българската държава притежава повече
от 51 % от капитала им; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут.
2.8. Посещения и оглед на дружеството могат
да се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 25-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационна продажба на
123 908 дяла, представляващи 100 % от капитала
на „Стандартизация – принт“ – ЕООД, София.
5838

Изпълнителен директор: Ем. Караниколов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 42
от 12 май 2011 г.
На основа н ие ч л. 25 ЗБН Б Бъ л гарск ата
народна банка пуска в обращение, считано от
20 юни 2011 г., сребърна възпоменателна монета
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с нанесено частично позлатяване „Хан Крум“ от
серията „Средновековни български владетели“
със следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 925/1000, с нанесено
частично позлатяване;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2011;
тираж – 5000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени:
фрагмент от миниатюра в Манасиевата хроника – хан Крум вдига наздравица със славянските
владетели, емблемата на Българската народна
банка с изписана върху лентата „1879“ година;
номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на
емисията „2011“. Околовръст по външния пръстен е изписан текстът „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА“.
На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е изобразен фрагмент от миниатюра
в Манасиевата хроника – хан Крум преследва
ромеите. Околовръст по външния пръстен са
изписани текстовете „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“ и „ХАН КРУМ“.
Автори на художествения проект са Иван
Тодоров и Елена Тодорова.
6019

Управител: Ив. Искров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-50-40
от 7 януари 2011 г.
В направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило писмо
вх. № ИБК-70-00-452/2009 г. от инж. Красимир
Крачунов – и.д.директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ – Столична община,
относно изграждане кръстовище на две нива
бул. Андрей Сахаров – бул. Андрей Ляпчев. Със
заповед № РД-09-50-1819 от 16.11.2010 г. на главния архитект на Столичната община е допуснато
изменение на план за регулация (ИПР) за част
от местности „Младост 1“, одобрен с Решение
№ 551 на СОС от 29.07.2009 г., и „Младост 2“,
одобрен с Решение № 549 на СОС от 29.07.2009 г.,
в участъка на кръстовището бул. Андрей Ляпчев
и бул. Андрей Сахаров без промяна на уличната
регулация на прилежащите квартали. С писмо
изх. № ТП-91-00-6/2009 г. на главния архитект
на Столична община изменението на проекта
е възложено на „ГИС – София“ – ЕАД. Проектът е внесен в условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ,
разгледан и приет в заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-101 от 16.11.2010 г.,
т. 12, със служебно предложение да се съгласува
с проектанта на инвестиционния проект. Служебното предложение е изпълнено. С оглед на
гореизложените мотиви и на основание чл. 129,
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ал. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, заповед № РД-09-3345
от 29.05.2008 г. на кмета на Столична община,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т.
2 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-101 от 16.11.2010 г., т. 12, одобрявам изменение на план за регулация на м. Младост 1 и
м. Младост 2. Изменение на бул. Андрей Ляпчев
(без промяна на улична регулация) от о.т. 12а до
о.т. 52. Изменение на бул. Андрей Сахаров (без
промяна на улична регулация) от о.т. 361 – о.т.
418а до о.т.6 – о.т. 3а. Изменение на улица (без
промяна на уличната регулация) от о.т. 418а до
о.т. 421 по кафявите и зелените линии, цифри и
зачертавания съгласно приложения проект.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130 ЗУТ от район „Младост“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването є.
Жалбите се подават до район „Младост“ и се
изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
6016

За кмет: П. Диков

ЗАПОВЕД № РД-09-50-535
от 11 април 2011 г.
Във връзка с постъпило в направление „Архитектура и градоустройст во“ писмо с вх. № ИБК70-00-452 от 11.03.2011 г. е извършена служебна
проверка по преписката, при която се установи,
че е допусната очевидна фактическа грешка в
текстовата част на Заповед № РД-09-50-40 от
7.01.2011 г. на главн ия архитект на Столична
община, с която е одобрено изменение на план а
за регулация на м. Младост 1 и м. Младост 2.
Изменение на бул. Андрей Ляпчев“ (без промяна на уличната регулация) от о.т. 12а до о.т. 52.
Изменение на бул. Андрей Сахаров (без промяна
на уличната регулац ия) от о.т. 361 – о.т. 418а до
о.т. 6 – о.т. 3а. Изменение на улица (без промян а
на уличната регулация) от о.т. 418а до о.т. 421.
В абзаци 2-ри и 3-ти от диспозитива на Заповед
№ РД-09-50-40 от 7.01.2011 г. на главния архитект
на Столична община е записано погр ешно: „Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 130 ЗУТ от район „Младост“;
„Заповедта подлежи на обжалване по ред а на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването
є“, вместо „Запов едта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 130, ал. 2 ЗУТ чрез
обнародване в Държавен вестник“; „Заповедта
подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ
в 30-дневен срок от съобщаването є“. Гореописаното се установява от цялата документация
по преписката. Предвид гореизложеното на
основание чл. 62, ал. 1 АПК допускам поправка
на очевидна фактическа грешка в абзаци 2-ри и
3-ти от диспоз итива на Заповед № РД-09-50-40
от 7.01.2011 г. на главния архитект на Стол ична
община, в която следва да се чете:
„Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 2 ЗУТ чрез обнародване в Държавен вестник“ и
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„Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването є“.
Заповедта е неразделна част от Заповед РД09-50-40 от 7.01.2011 г. на главния архитект на
Столична община.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 2 ЗУТ чрез обнародване
в „Държавен вестник“ и може да се обжалва чрез
район „Младост“ – СО, пред Административен
съд – София-град, в 30-дневен срок от уведомяването, като жалбите се изпращат в съда с цялата
административна преписка от отдел „Правен“
на НАГ – СО.
6017

За кмет: П. Диков

РЕШЕНИЕ № 152
от 17 март 2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-41 от 2009 г.
Елена Венкова и Румен Пеев, собственици на
ПИ 375, к.л. А-14-3-А (идентичен с ПИ 028026
от КВС, земл. Житен), внасят в ДАГ задание
за проектиране и мотивирано предложение за
изработване на ПУП – ПРЗ за новообразуващи
се УПИ за имота им. Процедурата е разрешена
от главния архитект на СО със заповед № РД09-50-20 от 13.01.2010 г. Собствениците с писмо
вх. № ГР-94-Е-41 от 28.06.2010 г. внасят в ДАГ
за процедиране проекта за ПУП. Проектът е
обявен по чл. 128 ЗУТ. С писмо № 6602-183 от
2.11.2010 г. район „Нови Искър“ го връща в ДАГ
с информацията, че при обявяването не са постъпили възражения.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на 17.06.2010 г., от „Софийска вода“ – АД, на 09.06.2010 г. и е представена
геодезическа снимка, заверена по чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО от „Зелена система“ при СО на 14.07.2010 г.
Разгледан е и е приет от ОЕСУТ, протокол № ЕСГ-1 от 11.01.2011 г., т. 7.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена категория № 14 (Смф2) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията на ОУП на Столична община/2009 г.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД- 09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столична община,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7
от ПР ЗУТ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол от
ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 11.01.2011 г., т. 7, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ IV-028026 – „за жилищно строителство и
склад“, и УПИ V-028026 – „за складове“, улица
по о.т. 37г – 37д; изменение на плана за регулация – промяна профила на улица при о.т. 37г, кв.
22б, м. с. Житен, по сините, червените, зелените
и кафявите линии, цифри, текст и защриховки
съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проект за план за застрояване за
м. с. Житен, кв. 22б, УПИ IV и УПИ V, съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ и може да
бъде обжалвано чрез район „Нови Искър“ пред
Административен съд – София, в 30-дневен срок
от съобщаването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
6014

ВЕСТНИК

Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
6015

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АКСАКОВО

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 219
от 14 април 2011 г.
В изпълнение предвижданията на Общия
устройствен план на Столична община и предвид необходимостта от осигуряване с подробен
устройствен план в изпълнение предписанията
на комисия, назначена със Заповед № РД-15172 от 23.09.2008 г. на Областния управител
на област София, за язовир „Мърчаево“, район
„Витоша“, главният архитект на СО е допуснал
на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ със Заповед
№ РД-09-50-1504 от 4.10.2010 г. изработването на
ПУП – парцеларен план за засегнатите от язовир
„Мърчаево“ поземлени имоти. Парцеларният
план е изработен съгласно „Проучване и анализ
на техническото и експлоатационно състояние
на язовир „Мърчаево“, приети с протокол от
23.11.2009 г. от комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-01-341 от 17.11.2009 г. на кмета на СО. В
проекта са отразени границите на действащите
регулационни планове, границите и номерата на
поземлените имоти по кадастрална карта, линията на водното ниво, дефинираща сервитута на
язовира, и сервитутните линии на обслужващия
язовирната стена път. Към проекта е приложен
регистър на засегнатите имоти от сервитута на
язовира и баланс на териториите на засегнатите
имоти. Парцеларният план е обявен по чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (ДВ, бр. 89 от 2010 г.). Видно от писмо
№ 66-02-676 от 10.01.2011 г. на район „Витоша“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения. Предложеният проект за парцеларен план
е в съответствие с изискванията на закона и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7 от 25.01.2011 г., т. 36.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от
25.01.2011 г., т. 36, Столичният общински съвет:
Одобрява проект за парцеларен план за язовир
„Мърчаево“ в землището на с. Мърчаево по червените и сините линии, цифри и букви съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административен съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
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РЕШЕНИЕ № 42.22
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 042209 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5870
РЕШЕНИЕ № 42.23
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 039041 по КВС
на землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за обслужваща
търговска и логистична дейност, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5871
РЕШЕНИЕ № 42.24
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 065008 по
КВС на землище с. Слънчево, община Аксаково,
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област Варна, с цел изграждане на логистичен
център – склад за пакетирани промишлени стоки
и склад за бутилирани напитки, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5872
РЕШЕНИЕ № 42.25
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 082009 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота
за изграждане на зърнохранилище, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5873

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 42.26
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 025004 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота
за изграждане на складова база за промишлени
стоки 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5874

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 42.27
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000207 по
КВС на землище с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, с цел отреждане на имота за депо
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за неопасни отпадъци, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5875

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 42.28
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 028044 по
КВС на землище с. Осеново, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5876

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 42.29
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти № 049075,
049074, 049076, 049077 и 049078 по КВС на землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна, с цел
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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5877

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 42.30
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 040247 по
КВС на землище с. Климентово, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5878
РЕШЕНИЕ № 42.31
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 041247 по
КВС на землище с. Климентово, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5879
РЕШЕНИЕ № 42.32
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 025012 по КВС
на землище с. Новаково, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на малка електроцентрала с фотоволтаични
модули, 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 обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
5880

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 800
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 02508.540.230 по кадастралната карта на гр.
Балчик заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за „Жм“ (жилищни нужди).
Председател: Ст. Павлов
6004
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ОБЩИНА БАНСКО
ЗАПОВЕД № 03-28
от 11 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 и 3 от Закона за общинската собственост,
чл. 16, ал. 1 ЗУТ и влязъл в сила частичен регулационен, застроителен и кадастрален план на
стопанските дворове „Забиница“ и „Рупчовец“ по
плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 65
от 1994 г., съгласно одобрен ПУП със заповед
№ 01-106 от 28.05.2009 г., с оглед задоволяване на
важни обществени интереси, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, и изграждането
на нереализирана улица – публична общинска
собственост, в Банско нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част
от УПИ VII-76 в кв. 266 по плана на гр. Банско,
одобрен със Заповед № 65 от 1994 г. и Заповед
№ 01-106 от 28.05.2009 г., за изграждането на улица
в стопански двор „Забиница“ между о.т. 905 и
о.т. 906 по действащия ЗРП (ПУП) на гр. Банско – публична общинска собственост. Имотът
е с площ 92 кв.м.
2. Част от УПИ VII-76 в кв. 266 по плана на гр.
Банско с площ 92 кв.м е собственост на Милана
Александрова Ушева и Владимир Александров
Чучулайн съгласно нотариален акт № 133, том II,
д. № 757 от 1994 г. при следните квоти:
2.1. Милана Александрова Ушева – притежаваща ½ идеални части;
2.2. Владимир Александров Чучулайн – притежаващ ½ идеални части.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 92 кв.м е определена от лицензиран
оценител – Красимир Стайков (лиценз № 2879
от 28.03.1994 г.). Същата възлиза на 4200 лв. и е
определена за обезщетение на собствениците на
част от имот УПИ VII-76 в кв. 266 по плана на
гр. Банско. Средствата са осигурени от собствени
приходи и разходът е одобрен с решение № 892
по протокол № 43 от 10.03.2011 г. на Общинския
съвет – Банско.
4. Директорът на дирекция „ФСД“ при Община Банско да организира изплащането на
обезщетението, посочено в т. 3 от тази заповед,
на собствениците на част от УПИ VII-76, кв. 266
по плана на гр. Банско, с площ 92 кв.м, както
следва:
4.1. Милана Александрова Ушева – притежаваща ½ идеални части;
4.2. Владимир Александров Чучулайн – притежаващ ½ идеални части.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания УПИ VII-76, в кв. 266
по плана на гр.Банско да започне в 7-дневен срок
от влизане на заповедта в сила в „Първа инвестиционна банка“ – АД, клон Банско, като Община
Банско представи допълнителен списък с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
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се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред
административния съд по местонахождение на
имота в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
8. Заповедта да се връчи на отдел „ОС“, директор „ФСД“, директора на „Първа инвестиционна банка“ – АД, клон Банско, за сведение и
изпълнение.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Веселинка Дурчова – секретар на
Община Банско.
Кмет: Ал. Краваров
6002

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 148
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1 и т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ във връзка с Решение № 11 от протокол № 6
Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП), парцеларен план и схема за Оптична
кабелна мрежа за пренос на данни от Ботевград
до в.з. Зелин, община Ботевград. Проектът се
намира в сградата на общината, стая № 23.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград 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
5917

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 47-56
от 24 и 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 и
чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 07079.671.579
по КККР на гр. Бургас, местност Шилото, с който
имотът се отрежда за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – „Базова
станция на МВР“, с предвидено застрояване
с показатели: плътност – 50 %, височина – до
30 м, Кинт – 0,5, и озеленяване – 50 %. Заинтересованите лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Бургас пред Бургаския
административен съд.
Председател: Сн. Маджарова
6191
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ЗАПОВЕД № 930
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1
ППЗНП и Решение на Общинския съвет – гр.
Бургас, от 17.02.2011 г. и 22.02.2011 г. (протокол
№ 46, т. 36) нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 29 „Моряче“, в Бургас, ж. к. П. Р. Славейков,
до бл. 29, в Обединено детско заведение № 15
„Моряче“, Бургас, ж. к. П. Р. Славейков, до бл.
29, считано от 1.09.2011 г.
2. Разкривам в ОДЗ № 15 „Моряче“ една яслена група за деца на възраст от 10 месеца до 3
години считано от 1.09.2011 г.
3. Персоналът, обслужващ детското заведение,
да се увеличи считано от 1.09.2011 г., както следва:
непедагогически – 2 щ. бр. (става 18,25 щ. бр.);
медицински – 2 щ. бр.
4. З а д ъ л ж а в а м о б щ и н с к а а д м и н и с т р а ция – „Здравеопазване и социални дейности“,
да направи постъпки пред Министерството на
здравеопазването за осигуряване необходимия за
функционирането на яслената група щат (среден
медицински персонал).
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Йорданка Ананиева – зам.-кмет
„Образование и култура“.
Кмет: Д. Николов
5881

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-8
от 12 май 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 48 от
21 и 26.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение по протокол № 12 от 15.03.2011 г.
Надзорният съвет на агенцията реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17 ч. в заседателната зала на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг
с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот – почивна база (собственост на
„Обреден комплекс“ – ЕООД) в м. Ковач, землището на с. Звездец, община Малко Търново, с
прилежаща площ 21,601 дка, с начална тръжна
цена 409 900 лв., стъпка на наддаване 5000 лв. и
депозит за участие 41 000 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9
до 17 ч. в срок до 15-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с
нотариално заверено пълномощно. Юридическите
лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват
лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 41 000 лв.
да се внесе по банков път до 15-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за
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приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
5984

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 1479
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС и влезлия в сила ПУП – ПРЗ на
СО „Пчелина“, одобрен с Решение № 2427-7 от
протокол № 32 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, ПРЗ (ЗРП) на 26 подрайон,
одобрен със Заповед № Г-38 от 7.10.1992 г. на
кмета на Община Варна и публикувано обявление
в два централни вестника – „24 часа“, „Труд“, и
местните приложения нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.506.615 по плана за новообразуваните имоти на СО „Пчелина“, Варна,
представляващ земя с площ 161 кв. м, цялото
място с площ 1189 кв. м по НА № 11/2005 и 1211
кв. м по скица, от:
Миглена Николова Вичева, постоянен адрес
Варна, ул. Клокотница 3, ет. 4, ап. 42;
Жасмина Вичкова Ангелова, постоянен адрес
Варна, ул. Войнишка 1, вх. В, ет. 3, ап. 10;
Петя Вичкова Консулова, постоянен адрес
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 66, ет. 5, ап. 24, съгласно нотариален акт № 11, том IX, рег. № 12961,
дело № 1407/2005.
Отчуждаването се извършва съгласно влезлия в сила ПУП – ПРЗ на СО „Пчелина“, одобрен с Решение № 2427-7 от протокол № 32 от
21.09.2005 г.на Общинския съвет – гр. Варна,
ПРЗ (ЗРП) на 26 подрайон, одобрен със Заповед
№ Г-38 от 7.10.1992 г. на кмета на Община Варна,
за изграждане на предвиденото мероприятие:
„Разширение и реконструкция на кръстовище на
бул. Цар Освободител и бул. Христо Смирненски,
26 подрайон – публична общинска собственост.
Площта за отчуждаване е определена въз основа
на одобрен проект от 17.01.2011 г., приет от ЕСИИ
и скица № 222 от 18.03.2011 г.
Като обезщетение за описания имот нареждам:
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Миглена Николова Вичева да получи сумата
41 627,56 лв.;
Жасмина Вичкова Ангелова да получи сумата
2731,22 лв.;
Петя Вичкова Консулова да получи сумата
2731,22 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част
от имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред АСВ.
Като взех предвид, че разпореденото по-горе
отчуждаване се налага във връзка с реализиране
на строеж съгласно ПУП и одобрени и съгласувани проекти за „Реконструкция на кръстовище
бул. Цар Освободител с бул. Христо Смирненски по плана на 26 м.р. и СО „Пчелина“, район
„Младост“, Варна, който е от особена обществена
значимост предвид факта, че с реконструкцията
на посоченото кръстовище (едно от значимите
и натоварени в транспортната градска мрежа) се
премахва затапването на автомобилния трафик в
посока център – жилищни квартали и обратно и
се облекчава движението и че обектът следва да
се реализира преди започване на летния сезон,
когато автомобилното движение в града е в пъти
по-натоварено, допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Варна, в 3-дневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
Кмет: К. Йорданов
5942
ЗАПОВЕД № 1516
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС и влезлия в сила ПУП – ПРЗ на
СО „Пчелина“, одобрен с Решение № 2427-7 от
протокол № 32 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, ПРЗ (ЗРП) на 26 подрайон,
одобрен със Заповед № Г-38 от 7.10.1992 г. на кмета
на Община Варна, и публикувано обявление в
два централни вестника – „24 часа“, „Труд“, и
в-к „Черно море“ нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.2553.848 по плана на КК
на Варна, представляващ земя с площ 100 кв. м,
цялото място с площ 500 кв. м, от:
Здравко Бончев Митев, постоянен адрес Варна,
СО „Сотира“ 104;
Бончо Митев Митев, постоянен адрес ул. Дрин
57, ет. 3, ап. 8;
Валентина Василева Митева, постоянен адрес
Варна, СО „Сотира“ 104;
Борислав Здравков Митев, постоянен адрес
Варна, СО „Сотира“ 104;
Анджелина Здравкова Митева, постоянен
адрес Варна, СО „Сотира“ 104, съгласно договор
за доброволна делба на съсобствен недвижим
имот, акт № 145, том I, рег. № 6525/2010, вписан
в регистър 23796, 2771 от 29.11.2010 г., том VIII,
и нотариален акт № 31, том I, рег. № 1478, дело
№ 30 от 18.04.2011 г.
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Отчуждаването се извършва съгласно влезлия в сила ПУП – ПРЗ на СО „Пчелина“, одобрен с Решение № 2427-7 от протокол № 32 от
21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
ПРЗ (ЗРП) на 26 подрайон, одобрен със Заповед
№ Г-38 от 7.10.1992 г. на кмета на Община Варна
за изграждане на предвиденото мероприятие:
„Разширение и реконструкция кръстовище на бул.
Цар Освободител и бул. Христо Смирненски/26
подрайон – публична общинска собственост, и
скица № 220 от 18.03.2011 г., като площта за отчуждаване е определена въз основа на одобрен
проект от 17.01.2011 г., приет от ЕСИИ. Съгласно
одобрен с Решение № 2427-7 от 21.09.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, ПРЗ на СО „Пчелина“ целият имот попада в пътния възел на бул.
Цар Освободител и бул. Христо Смирненски.
Като обезщетение за гореописани я имот
нареждам:
Здравко Бончев Митев да получи сумата
13 925 лв.;
Б он чо М и т ев М и т ев д а по л у ч и с у м ат а
3481,25 лв.;
Валентина Василева Митева да получи сумата
3481,25 лв.;
Борислав Здравков Митев да получи сумата
3481,25 лв.;
Анджелина Здравкова Митева да получи сумата 3481,25 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част
от имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред АСВ.
Като взех предвид, че разпореденото по-горе
отчуждаване се налага във връзка с реализиране
на строеж съгласно ПУП и одобрени и съгласувани проекти за „Реконструкция на кръстовище
бул. Цар Освободител с бул. Христо Смирненски по плана на 26 м.р. и СО „Пчелина“, район
„Младост“, Варна, който е от особена обществена
значимост предвид факта, че с реконструкцията
на посоченото кръстовище (едно от значимите
и натоварени в транспортната градска мрежа) се
премахва затапването на автомобилния трафик в
посока център – жилищни квартали и обратно и
се облекчава движението и че обектът следва да
се реализира преди започване на летния сезон,
когато автомобилното движение в града е в пъти
по-натоварено, допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Варна, в 3-дневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
Кмет: К. Йорданов
5943
ЗАПОВЕД № 1517
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС и влезлия в сила ПУП – ПРЗ на
СО „Пчелина“, одобрен с Решение № 2427-7 от
протокол № 32 от 21.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, ПРЗ (ЗРП) на 26 подрайон,
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одобрен със Заповед № Г-38 от 7.10.1992 г. на кмета на Община Варна, и публикувано обявление
в два централни вестника – „24 часа“, „Труд“, и
в-к „Черно море“ нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.2553.849 по плана на КК
на Варна, представляващ земя с площ 41 кв. м,
цялото място с площ 600 кв. м от:
Здравко Бончев Митев, постоянен адрес Варна,
СО „Сотира“ 104;
Бончо Митев Митев, постоянен адрес ул. Дрин
57, ет. 3, ап. 8;
Валентина Василева Митева, постоянен адрес
Варна, СО „Сотира“ 104;
Борислав Здравков Митев, постоянен адрес
Варна, СО „Сотира“ 104;
Анджелина Здравкова Митева, постоянен
адрес Варна, СО „Сотира“ 104, съгласно договор
за доброволна делба на съсобствен недвижим
имот, акт № 145, том I, рег. № 6525/2010, вписан
в регистър 23796, 2771 от 29.11.2010 г., том VIII,
и нотариален акт № 31, том I, рег. № 1478, дело
№ 30 от 18.04.2011 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влезлия в сила ПУП – ПРЗ на СО „Пчелина“, одоб
рен с Решение № 2427-7 от протокол № 32 от
21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
ПРЗ (ЗРП) на 26 подрайон, одобрен със Заповед
№ Г-38 от 7.10.1992 г. на кмета на Община Варна,
за изграждане на предвиденото мероприятие:
„Разширение и реконструкция на кръстовище на
бул. Цар Освободител и бул. Христо Смирненски,
26 подрайон – публична общинска собственост,
и скица № 220 от 18.03.2011 г., като площта за
отчуждаване е определена въз основа на одобрен
проект от 17.01.2011 г., приет от ЕСИИ. Съгласно
одобрен с Решение 2427-7 от 21.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Варна, ПРЗ на СО „Пчелина“
целият имот попада в пътния възел на бул. Цар
Освободител и бул. Христо Смирненски.
Като обезщетение за описания имот нареждам:
Здравко Бончев Митев да получи сумата
6300 лв.;
Бончо Митев Митев да получи сумата 1050 лв.;
Валентина Василева Митева да получи сумата
1050 лв.;
Борислав Здравков Митев да получи сумата
1050 лв.;
Анджелина Здравкова Митева да получи сумата 1050 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част
от имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред АСВ.
Като взех предвид, че разпореденото по-горе
отчуждаване се налага във връзка с реализиране
на строеж съгласно ПУП и одобрени и съгласувани проекти за „Реконструкция на кръстовище
бул. Цар Освободител с бул. Христо Смирненски по плана на 26 м.р. и СО „Пчелина“, район
„Младост“, Варна, който е от особена обществена
значимост предвид факта, че с реконструкцията
на посоченото кръстовище (едно от значимите
и натоварени в транспортната градска мрежа) се
премахва затапването на автомобилния трафик в
посока център – жилищни квартали и обратно

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

и се облекчава движението и че обектът следва
да се реализира преди започване на летния сезон, когато автомобилното движение в града е
в пъти по-натоварено, допускам предварително
изпълнение на заповедта на основание чл. 60,
ал. 1 АПК.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Варна, в 3-дневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
Кмет: К. Йорданов
5944

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 46
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване за
поземлени имоти № 216022, 216024 и 216032 – бивш
стопански двор, землище Ивайловград, ЕКАТТЕ
32024, община Ивайловград, област Хасково, за
площадка за изграждане на цех за обрязване на
гнайсови плочи.
Председател: Г. Марков
5918
РЕШЕНИЕ № 47
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 000578, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5919
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с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5921
РЕШЕНИЕ № 50
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 073019, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5922
РЕШЕНИЕ № 51
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 053017, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5923
РЕШЕНИЕ № 52
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 052001, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5924

РЕШЕНИЕ № 48
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 015013, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5920

РЕШЕНИЕ № 53
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 000069, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5925

РЕШЕНИЕ № 49
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 075039, землище

РЕШЕНИЕ № 54
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 000068, землище
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с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5926
РЕШЕНИЕ № 55
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 077011, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5927
РЕШЕНИЕ № 56
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 073016, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 12
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за изменение на общоустройствения план на Община Каварна в частта му за
ПИ № 77044.16.158, землище с. Хаджи Димитър,
община Каварна, област Добрич, собственост
на „Еко Ню Енерджи“ – ЕООД, предвиждащ
отреждането му за изграждане на трансформаторна подстанция.
5973

Председател: Евг. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 67
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план за линейна инфраструктура – подземен
електропровод за присъединяване на ПИ № 12.130,
землище с. Божурец, с подстанция гр. Каварна,
по следното трасе: ПИ № 12.109, землище с. Божурец; ПИ 14.165, ПИ 14.166, ПИ 19.117, ПИ 15.72
землище с. Селце; ПИ 11.94, ПИ 17.30, ПИ 20.26,
ПИ 37.74, ПИ 112.130, ПИ 112.76, ПИ 112.129 и ПИ
501.1471, землище гр. Каварна, община Каварна,
област Добрич.
5974

Председател: Евг. Чобанов

Председател: Г. Марков
5928

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 57
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 073012, землище
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.
Председател: Г. Марков
5929
РЕШЕНИЕ № 58
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за
застрояване за поземлен имот № 000404, землище
с. Пашкул, ЕКАТТЕ 55628, община Ивайловград,
област Хасково, за площадка за изграждане на
ветрогенератори.

РЕШЕНИЕ № 650
от 12 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и
2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКПП) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот: обособена част „В“ от сграда
в УПИ I, кв. 372, гр. Казанлък.
2. Упълномощава кмета на Община Казанлък
да извърши възлагане чрез пряко договаряне
изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и оценка на
имота по т. 1 при спазване изискванията на
НВИДСППСПКПП.
3. Задължава кмета на Община Казанлък след
изготвяне на анализа, меморандума и оценката
по т. 2 да ги предложи за утвърждаване от
ОбС – гр. Казанлък.

Председател: Г. Марков
5930

5971

Председател: В. Самарски
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РЕШЕНИЕ № 651
от 12 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и
2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство
(НВИДСППСПКПП) Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: магазин, разположен на I
етаж от сграда в УПИ XVI-374, кв. 33, с. Ръжена,
община Казанлък.
2. Упълномощава кмета на Община Казанлък
да извърши възлагане чрез пряко договаряне
изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и оценка на
имота по т. 1 при спазване изискванията на
НВИДСППСПКПП.
3. Задължава кмета на Община Казанлък след
изготвяне на анализа, меморандума и оценката по
т. 2 да ги предложи за утвърждаване от ОбС – гр.
Казанлък.
5972

Председател: В. Самарски
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51500.56.45, 51500.61.3, 51500.52.53, 51500.56.44,
51500.45.68, 51500.43.23, 51500.43.21, 51500.45.65,
51500.53.35, 51500.43.23, 51500.203.14, 51500.36.9,
51500.37.12, 51500.203.13, 51500.200.2, 51500.201.31,
51 5 0 0 . 2 01.14 6 , 51 5 0 0 . 2 01.147, 51 5 0 0 . 2 01.14 8 ,
51500.201.149, 57500.201.142, 51500.201.1, 51500.31.3,
51500.29.29, 51500.31.15, 51500.31.13 в землището
на гр. Несебър.
Дължината на трасето на участъка „ПС Слънчев бряг до разклона на с. Кошарица“ е 4204 м.л.,
със сервитут по 1 м от двете страни на кабела
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Дължината на трасето на участъка „Разклона на
с. Кошарица до Морски санаториум“ е 2219,30 м.л.,
със сервитут по 1 м от двете страни на кабела
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Дължината на трасето на участъка „Морски
санаториум до гр. Свети Влас“ е 1456,25 м.л.,
със сервитут по 2 м от двете страни на кабела
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
5985

Председател: Бл. Филипов

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 74
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация на квартали № 90, 91,
92 и 106, парк „Арпезос – юг“, гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.
5945

Председател: С. Неджиб

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1325
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„КЛ 400 кв. мм. ПС Слънчев бряг СН, КЛ1,
ПС „Слънчев бряг – Свети Влас“ в участъци
ПС Слънчев бряг до разклона на с. Кошарица;
разклона на с. Кошарица до Морски санаториум и Морски санаториум до гр. Свети Влас“,
преминаващ през имоти 51500.56.47, 51500.66.33,
51500.69.47, 51500.57.51, 51500.61.3, 51500.56.46,

РЕШЕНИЕ № 1328
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в
имот с идентификатор 11538.1.20, местност Юрта,
землище гр. Свети Влас“, преминаващ през имоти
с идентификатори 11538.1.99 и 11538.1.98 – полски
пътища, и 11538.504.590 – второстепенна улица.
Дължината на трасето е 506 м с определен сервитут по 1 м от двете страни на трасето, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
5986

Председател: Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1329
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор
11538.2.131, местност Юрта, землище гр. Свети
Влас“, преминаващ през имоти с идентификатори
11538.1.94 и 11538.2.128 – полски пътища. Дължи-
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ната на трасето е 522,30 м с определен сервитут
по 2 м от двете страни на трасето, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
5987

Председател: Бл. Филипов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 74
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и след станалите разисквания
Общинският съвет – гр. Пазарджик, след като
обсъди предложението на кмета на Община
Пазарджик, одобрява ПУП – парцеларен план
за трасе на електропроводно отклонение 20 kV
от възлова станция към фотоволтаични системи,
находяща се в ПИ 112009, м. Сакарджа, землище
Сбор, до междустълбие № 41 и № 42 на ВЕЛ 110
kV „Бъта – Априлци“, преминаващо през землищата на с. Априлци и с. Сбор, ведно с площадките за 5 броя стъпки на стълбове от трасето в
ПИ № 119001 и 121008 – общинска собственост
(проектни имоти № 119003, 119004, 119006, 121009
и 121010), както и на 3 броя стъпки, попадащи в
имоти на инвеститора (пр.имоти № 112010, 115003
и 115004), и 1 бр. стъпка, разположена частично
в сервитута на местен път Априлци – Елшица и
в имот на инвеститора с пр. № 000237 и 115005
съгласно приложения проект.
5851

Председател: Г. Йорданов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 574
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
одобрява ПУП – парцеларни планове:
1. ПУП – ПП за трасе на външна канализация – довеждащ колектор към ПСОВ в имот
№ 064028, м. Карталица, землище с. Коларово.
Трасето и сервитутите към него са предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
имот № 000259, 000346, 053029, 053055, 053056,
053078, 058044, 058045, 058047, 058048, 058051,
058052, 064010, 064021, 064022, 064023, 064024,
064025, 064026, 064028, 064029, 064073 – землище
с. Коларово.
2. ПУП – ПП за външно ел. захранване към
ПСОВ в имот № 064028, м. Карталица, землище
с. Коларово. Трасето и сервитутите към него са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
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имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП, както следва:
064021, 064022, 064029 – землище с. Коларово.
3. ПУП – ПП за трасе на външен водопровод
към ПСОВ в имот 064028, м. Карталица, землище
с. Коларово. Трасето и сервитутите към него са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: № 064021, 064008, 064009, 064010, 053021,
064022, 064023, 064024, 064025, 000349 – землище
с. Коларово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
6020

Председател: С. Николов

РЕШЕНИЕ № 580
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, одобрява проект ПУП – парцеларен план за
трасе на кабелна линия 20 kV до имоти в имоти № 054001, м. Реката, № 091004, м. Иловица,
№ 056012, м. Ормански път, имоти № 057010,
057009, 057008, м. Ормански път – Амушева,
землище гр. Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имоти № 000039, 000125, 000128, 000131,
000136, 000139, 000140, 000164, 000169, 000171,
000260, 000261, 000661, 056006, 000318 – землище
гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
6021

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1266
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на недвижим имот: „Застроен
урегулиран поземлен имот с площ 2390 кв. м,
съставляващ УПИ V, кв. 2, по плана на с. Пелишат
заедно с реална част от комбинирана едноетажна
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полумасивна сграда „Баня – фурна“, построена
през 1956 г., представляваща две помещения в
източната част на сградата със застроена площ
100 кв. м, и пристройка в югозападната част на
сградата с площ 9 кв. м. Граници на имота: север – УПИ I-415, УПИ II-416, УПИ III-417, УПИ
IV-418; изток – улица ОК 127 – ОК 128; юг – улица ОК 126 – ОК 127; запад – ОК 126 – ОК 115.
Актуван е с акт за частна общинска собственост
№ 35348 от 5.03.2009 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 39 от 9.03.2009 г., том V, рег.
№ 2835.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 24 000 лв., без ДДС, и стъпка на наддаване
2000 лв., както следва:
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2400 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв., без
ДДС, или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при условията на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и т. 2.5.1 – 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
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2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
5882

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1268
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот:
„Фурна – едноетажна
сграда със застроена
площ 173 кв. м, построена през 1960 г. с право
на строеж върху държавна земя в парц. ІV, кв.
53 по плана на с. Николаево“. Две трети идеални части са собственост на Община Плевен, а
една трета – на ПК „Самопомощ – 94“, които с
протокол от общо събрание от 14.04.2009 г. са
дали съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка с имота и съвместната му продажба
с частта на Община Плевен при граници на
имота: изток – улица; запад, север и юг – парц.
ІV – държавен, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 30 000
лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 31406 от 28.04.1999 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 61 от 18.02.2009 г.,
рег. № 2024.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв., без
ДДС, или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 26-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 31-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 34-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на настоящото решение, но със
следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 56-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 64-тия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. 1.1 – 1.4 и т. 1.5.1 – 1.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга. След изплащане на дължимата сума за
покупната цена 1/3 от нея, отговаряща на квотата
на съсобственост, да се изплати на ПК „Самопомощ – 94“ – с. Николаево.
Председател: Г. Спартански
5883
РЕШЕНИЕ № 1283
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581 от
09.10.2002 г., в т. ІІ.3 със следния недвижим имот:
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„Масивна четириетажна сграда с идентификатор 56722.654.126.10 (стар идентификатор УПИ VІ,
кв. 19), намираща се в Плевен, ж. к. Сторгозия,
ул. Мир 12.“
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общински нежилищен имот:
Масивна четириетажна сграда (бивш корпус
„Б“ на ОУ „Н. Й. Вапцаров“) с идентификатор
56722.654.126.10, построена през 1965 г., със застроена площ 496 кв. м, с предназначение: сграда
за образование, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56722.654.126 (стар идентификатор
УПИ VІ, кв.19, отреден за жилищно строителство, трафопост и полуподземни гаражи), намираща се в Плевен, ж. к. Сторгозия, ул. Мир 12.
Граници на имота по регулация на гр. Плевен:
север – УПИ І, изток – ул. Мир, юг – ул. Синчец, запад – УПИ VІІ – „За училище“. Имотът
е актуван с акт за частна общинска собственост
№ 36667 от 11.03.2011 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 178 от 16.03.2011 г., том 8,
рег. № 3142.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство за възлагане анализ на правното състояние
и приватизационна оценка на имота, както и да
сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
5884

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1284
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл.1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8270 кв.м – УПИ
І, кв. 700, отреден „За обществено обслужване и
производствено-складови дейности“, намиращ се в
Плевен, ж.к. Сторгозия. Актуван е с акт за частна
общинска собственост № 32670 от 09.06.2003 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 127
от 22.11.2004 г., том ХХХІІ, рег. № 15823. Граници на имота: север – УПИ VІ – за озеленяване;
изток – УПИ ІV; юг – УПИ V; запад – паркинг
към улица по о.к. 1555 и о.к. 35, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 540 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 50 000 лв., както следва:
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 54 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
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на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв., без
ДДС, или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. 1.1 – 1.4 и т. 1.5.1 – 1.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
5885

Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 1285
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим имот: Масивна едноетажна сграда – клуб, с идентификатор
56722.654.3.20, със застроена площ 71 кв. м, с
предназначение: за друг вид сграда за обитаване,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.654.3 (стар идентификатор УПИ І, кв. 716), с
адрес Плевен, ж. к. Сторгозия до бл. 94, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 50 000 лв. и стъпка на наддаване
5000 лв. Обектът се продава с отстъпено право
на строеж. Граници на обекта: север – жил. блок
№ 93; изток – тупик ОК 24 – ОК 23; юг – жил. блок
№ 94; запад – улица по ОК 1 – ОК 27. Актуван е
с акт за частна общинска собственост № 34903 от
29.03.2007 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 80 от 02.04.2007 г., том ХІІІ, рег. № 3779.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 5000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане № 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 26-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 31-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 34тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 56-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 64тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. 1.1 – 1.4 и 1.5.1 – 1.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не
се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател: Г. Спартански
5886
РЕШЕНИЕ № 1286
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
„Метална едноетажна сграда с идентификатор
56722.664.114.1, със застроена площ 9 кв. м, построена през 1975 г., разположена в поземлен имот с
идентификатор 56722.664.114, а по регулационния
план на гр. Плевен – магазин (пристройка на
южната фасада на трафопост), попадащ в кв. 262,
отреден за озеленяване, трафопост и нафтопункт
на ОГП „Топливо“, намиращ се на ул. Чаталджа
3А, Плевен, с предназначение: сграда за търговия. Граници на имота: североизток – ОК 1205,
ОК 1203, ОК 1149, ОК 246; юг – ул. Чаталджа;
Запад – ул. Стара планина. Имотът е актуван с
акт за частна общинска собственост № 36687 от
14.03.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 82 от 15.03.2011 г., том 7, рег. № 3007.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 9000 лв. и стъпка на наддаване 500 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 900 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв., без
ДДС, или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
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Код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 33ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и т. 2.5.1 – 2.5.3
се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича ва следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
5887

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 115
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА и чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т.
2, чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК и предвид
изложените в предложение с вх. № 11ХІ125 от
01. 04.2011 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
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І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, представляващ: Самостоятелен
обект – масивна едноетажна нежилищна сграда
с идентификатор 56784.540.202.4, на един етаж,
със застроена площ 109 кв. м, разположена в
поземлен имот с идентификатор 56784.540.202,
включен в УПИ I – комплексно застрояване,
кв. 4, по плана на жил. група А-9, ж. к. Тракия,
одобрен със Заповед № 543 от 31.07.1974 г.
ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на 21-вия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 13 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив,
ул. Железарска 1, за продажбата на обект: Само
стоятелен обект – масивна едноетажна нежилищна сграда с идентификатор 56784.540.202.4, на един
етаж, със застроена площ 109 кв. м, разположена
в поземлен имот с идентификатор 56784.540.202,
включен в УПИ I – комплексно застрояване,
кв. 4, по плана на жил. група А-9, ж. к. Тракия,
одобрен със Заповед № 543 от 31.07.1974 г., при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 70 000 лв. Сделката
е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена се заплаща в левове, еднократно, при сключването на договора. От тази сума се приспада
внесеният депозит.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
20 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ до 16 ч. българско времето. Цена
за комплект 1000 лв., без включен ДДС, платими
в брой на посочения адрес. При получаване на
тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ
за самоличност и документ за актуално съдебно
състояние на юридическото лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, следва да бъдат
придружени с превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се
заплаща в левове (след приспадане на внесения
депозит) по банковата сметка на Община Пловдив
преди подписването на приватизационния договор.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
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чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
Председател: И. Илиев
5988
РЕШЕНИЕ № 126
от 14 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4,
ал. 4 ЗПСК, чл. 33, ал. 1, т. 2 ЗМСМА предвид
изложените в предложение с вх. № 11ХІ-124-1 от
13.04.2011 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, представляващ: Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56784.507.332.1.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пловдив, който се намира в сграда № 1,
разположена в ПИ с идентификатор 56784.507.332,
с площ 167,83 кв.м, на един етаж, заедно с 2,76 %
от общите части на сградата и правото на строеж,
намиращ се в гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул.
Ален мак 4, бл. 8, ет. 1.
ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на
21-вия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. в сградата на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата на
обект: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.332.1.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пловдив, който
се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с
идентификатор 56784.507.332, с площ 167,83 кв.м,
на един етаж, заедно с 2,76 % от общите части
на сградата и правото на строеж, намиращ се в
Пловдив, р-н „Северен“, ул. Ален мак 4, бл. 8,
ет. 1, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 250 000 лв. Сделката
е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена се заплаща в левове по следния ред:
2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор. От тази
сума се приспада внесеният депозит.
2.1.1. Остатъкът от цената в размер 50 % – в
срок до шест месеца от сключването на договора.
2.2. Купувачът може да заплати цялата покупна
цена еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от
цената на дружеството – за остатъка на цената
по договора, разсрочена при условията, посочени
по-горе, се учредява законна ипотека в полза на
продавача, като всички разноски са за сметка
на купувача.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
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4. Депозитът за участие е парична вноска
50 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1,
до 17-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време, на
цена за комплект тръжна документация 3000 лв.,
без включен ДДС, платими в брой на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация
представителят на съответния кандидат следва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално съдебно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма.
Документите по предходното изречение, които
са съставени на език, различен от българския,
следва да бъдат придружени с превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се заплаща в левове по схемата, определена по-горе,
по банковата сметка на Община Пловдив.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
5989

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 036
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ,
взето с протокол № 3 от 13.05.2010 г., Общинският
съвет – гр. Приморско, реши:
I. Одобрява проект на подробен устройствен
план (ПРЗ) за ПИ № 37023.21.30, 37023.21.38,
37023.21.28, 37023.21.29, 37023.501.483, 37023.501.530,
37023.501.531, 37023.501.559 и 37023.501.560 по
кадастралната карта на гр. Китен, община Приморско, и обособяването им в три новообразувани
квартала, както следва:
1. Квартал № 85 по плана на гр. Китен:
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1.1. УПИ I с отреждане „за курортно строителство“ с устройствени зони:
– Ок 1/зона „А“: плътност на застрояван е – 10 %; К и н т – 0 , 3; е т а ж н о с т – 1 – 2 ;
Нк – 3 – 6 м; минимална озеленена площ – 80 %;
начин на застрояване – свободно;
– Ок/зона „Б“: плътност на застрояване – 30 %;
К инт – 1,2; ета ж ност – 1 – 4; Нк – 4 – 13 м;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно;
1.2. УПИ II с отреждане „за спорт и озеленяване“ с устройствени зони:
– Оз – поземлен имот с установено предназначение – за спорт и озеленяване;
– Оз/зона „А“: плътност на застрояване – 20 %;
Кинт – 0,5; етажност – 1; Нк – 4; минимална
озеленена площ – 70 %; начин на застрояване – свободно;
– Оз/зона „Б“: плътност на застрояване – 30 %;
К инт – 1,2; ета ж ност – 1 – 3; Нк – 4 – 10 м;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – свободно;
1.3. УПИ III с отреждане „за трафопост“:
п л ът ност на заст ряване – 20 %; К ин т – 0,5;
етажност – 1; Нк – 3 м; минимална озеленена
площ – 70 %.
2. Квартал № 86 по плана на гр. Китен – УПИ
I с отрежедане „за пясъчни дюни и озеленяване“ и УПИ II с отреждане „за пясъчни дюни и
озеленяване“.
3. Квартал № 87 по плана на гр. Китен – УПИ
II с отреждане „за трафопост“: плътност на застрояване – 20 %; Кинт – 0,5; етажност – 1; Нк – 3 м;
минимална озеленена площ – 70 %.
II. Одобрява провеждане на улични регулации за достъп до новообразуваните урегулирани
поземлени имоти.
III. Одобрява горепосочените изменения съгласно червените, сините и черните надписи и
линии и нанесените в зелено корекции на приложения към това решение проект.
5998

Председател: Пл. Георгиев

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 911
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план, както следва:
1. План за застрояване на „За птицеферма“
в поземлен имот с № 61710.18.173 – земеделска
земя в м. Куртлуджа в землището на Разград,
община Разград, собственост на Юлияна Боянова
Минчева-Зюхтю, и транспортно-комуникационен
план съгласно приложените проекти.
2. Парцеларни планове (схеми) – трасе на
въздушен електропровод и трасе на водопровод за водоснабдяване на
поземлен имот с
№ 61710.18.173 – земеделска земя в м. Куртлуджа
в землището на Разград, община Разград, преминаващи през следните общински поземлени
имоти, съгласно приложените проекти:
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2.1. трасето на въздушния електропровод – през
поземлени имоти № 61710.34.172 – път ІV клас – извън обхвата на пътя, и № 61710.18.65 – полски път,
общинска собственост; дължината на трасето на
въздушния електропровод е 230,13 м; сервитутът
на електропровода е 1726 кв. м;
2.2. трасето за водоснабдяване – през поземлени имоти общинска собственост с № 61710.19.91;
71710.18.169 и 61710.18.65 – полск и пътища в
землището на Разград; дължината на трасето
на водопровода е 882,78 м и сервитут 1860 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател: Д. Добрев

ВЕСТНИК

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 78
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – изменение на улична регулация в обхвата на о.т. 523,
о.т. 525, о.т. 526, о.т. 529 и о.т. 524, изменение на
регулацията на УПИ ХХХV, кв. 126, и УПИ Х,
кв. 124, по плана на гр. Разлог, община Разлог,
с цел обособяване на „Кръгово кръстовище“.
Планът е изложен в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
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6022
РЕШЕНИЕ № 912
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план, както следва:
1. План за застрояване на „Обект за производствена и складова дейност“ в имот с № 003007 – земеделска земя, в м. До линията в землището
на с. Недоклан, община Разград, собственост на
„Аннбен“ – ООД, София, и транспортно-комуникационен план, включващ обект „Обслужващ
път“, с който се засягат около 348 кв. м земеделска земя, собственост на Община Разград,
представляващ част от имот с № 000074 – полски
път в землището на с. Недоклан, съгласно приложените проекти.
2. Парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура – на водопровод и
електропровод за имот с № 003007 – земеделска
земя, в м. До линията в землището на с. Недоклан,
община Разград, собственост на „Аннбен“ – ООД,
София, преминаващи през следните имоти, съгласно приложените проекти:
2.1. трасето на електропровода преминава
през имот № 003008, собственост на „Джей
Ей Ей инвестмънтс“ – ООД, София, и достига
до имот № 003007, собственост на инвеститора
„Аннбен“ – ООД, София;
2.2. трасето на водопровода е разположено
само в имот с № 003007 – земеделска земя, в м.
До линията в землището на с. Недоклан, община
Разград, собственост на „Аннбен“ – ООД, София.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател: Д. Добрев
6127
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Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 430
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 193, ал. 3 и 4 ЗУТ и чл. 64, ал. 1 и
2 от Закона за енергетиката Общинският съвет – гр. Роман, изменя т. 2 на Решение № 414,
прието с протокол № 49 от 25.03.2011 г. (ДВ, бр. 39
от 2011 г.), както следва:
„2. Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура и сервитут за обект
„Въздушна кабелна линия 20 kV – отклонение от
стълб № 66 на съществуваща ВЛ 20 kV „Кунино“
до подстанция „Роман“ в следните поземлени
имоти – общинска собственост, намиращи се в
землището на гр. Роман, № 000091 – НТП храсти,
местност Курията, Кз – пета – 39,47 л. м, площ
на сервитута 0,395 дка, 000097 – НТП полски
пътища, местност Край Искъра – 6,16 л. м и
площ на сервитута 0,055 дка, 091022 – НТП нива,
местност Край Искъра – 101,46 л. м и сервитут
1,028 дка, 091021 – НТП полски път, местност
Край Искъра – 4,61 л. м и площ на сервитута
0,383 дка, на „Кунино Енерджи“ – АД.“
5889

Председател: Б. Нинов

РЕШЕНИЕ № 441
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 193, ал. 3, 4 и 7 ЗУТ и чл. 64, ал. 1
и 2 от Закона за енергетиката Общинският съвет – гр. Роман, реши:
1. Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура и сервитут за присъединяване
към съществуваща линия ВЛ 20 kV „Ушите“ за
захранване на обект: „Фотоволтаична централа
за производство на ел. енергия 90 kVp в УПИ III
пл. № 335, кв. 54 по плана на с. Долна Бешовица“,
подобект: „Кабелна линия 20 kV“, в следните
поземлени имоти – общинска собственост:
улица от репер 1 до репер 2 – 56 л. м и площ
на сервитута 117,6 кв. м;
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улица от репер 2 до репер 3 – 66 л. м и площ
на сервитута 138,60 кв. м;
урбанизирана територия (мера) от репер 3 до
СРС – 5 л. м и площ на сервитута 20 кв. м.
2. Утвърждава изготвената пазарна оценка от
лицензиран оценител на учреденото възмездно
право на прокарване – подземно, на отклонения
от общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през чужд поземлен имот по
реда на чл. 193, ал. 4 ЗУТ и учредения сервитут по чл. 64 от Закона за енергетиката на ЕТ
„Съни – Севдалина Димитрова“ в размер 840 лв.
3. Възлага на кмета на общината да издаде
заповед за учредяване на възмездно право на
прокарване на въздушния ел. провод по чл. 193,
ал. 3 и 4 ЗУТ на ЕТ „Съни – Севдалина Димитрова“ – с. Долна Бешовица.
Подробният устройствен план (ПУП) е на
разположение на общинските съветници в отдел
„УТАБ“ на ОбА – Роман.
Председател: Б. Нинов
5890

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 122
от 27 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Газификация на гр. Сандански,
газоразпределителна мрежа I етап“, подобект:
„ПУП – парцеларен план за газоразпределителна
мрежа гр. Сандански“, през имоти с идентификатори 65334.102.151 – път IV клас, 65334.97.65 – път
IV клас, по кадастралната карта на гр. Сандански и поземлен имот № 000152 – път IV клас, в
землището на с. Поленица, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател: Ат. Стоянов
5991
РЕШЕНИЕ № 123
от 27 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел НН – ниско напрежение, за захранване на
помпа за вода в имот № 042034“, м. Горна черква,
в землището на с. Хърсово, община Сандански.
Трасето преминава през имоти № 000232 – път
IV клас, № 042003 –полски път, и достига до
имот № 042034 – резервоар, в м. Горна черква,
землището на с. Хърсово.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
5992

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 124
от 27 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел 20 kV за захранване на имоти 113012, 113013,
113014,113015 и 113016, м. Струма, землище на
с. Лешница, община Сандански“. Трасето преминава през имоти № 000010, 000011, 000006, 000007,
000026, 000029 в м. Мъртвицата, землище на с.
Лебница, имот № 113015 в м. Струма, землище на
с. Лешница, и достига до имот 113014 – рибарник
в м. Струма, землище на с. Лешница, община
Сандански, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
5993

Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 125
от 27 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Водопровод за имот № 010001, м. Миндол, землище на с. Лозеница, община Сандански“. Трасето
преминава през през имоти № 000106 – полски
път, 042016 – пасище мера – общинска собственост, и достига до УПИ № 010001.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
5994

Председател: Ат. Стоянов

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 643
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян,
след като се запозна с докладната записка на
кмета на Община Смолян, реши:
1. Одобрява изменението на действащия план за
регулация на подробен устройствен план от осова
точка 608 до осова точка 616 между кв. 27 и кв.
28а по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
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2. Допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
6023

Председател: Ив. Апостолов

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 598
от 21 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през мандат 2007 – 2011 г. и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ за обекти – публична общинска
собственост, Общинският съвет – гр. Стражица,
реши:
Приема и одобрява частично изменение на
действащ подробен устройствен план – план за
регулация, в обхват: улица с о.т. 494 – 284 и урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 69, гр. Стражица,
община Стражица, област Велико Търново.
5999

Председател: К. Петрова

РЕШЕНИЕ № 478
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стралджа, реши:
1. Приема предложеното трасе за прокарване
на подземен ел. кабел 20 kV, засягащо имоти
№ 000189, 000049, 000032, 000048, 000145 и касаещо землище с. Атолово, община Стралджа, по
проект за обект: „Ел. кабел 20 kV подземно трасе
от ПИ № 080189, с. Атолово, община Стралджа,
област Ямбол, до стълб 20 kV в ПИ № 000258, с.
Венец, община Карнобат, област Бургас“.
2. Упълномощава кмета на общината със своя
заповед да учреди право на преминаване през
посочените имоти.

РЕШЕНИЕ № 747
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докладна записка с
вх. № К-36 от 15.03.2011г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън урбанизирани територии, засягащ следните имоти:
За електропровод: ПИ № 27108.20.69 – полски
път, в землище с. Езерец, ПИ № 39493.26.82 – полски път, и ПИ № 39493.26.76 – полски път, в
землище с. Крапец, община Шабла.
З а в одоп р ов од: П И № 2710 8.4.72 – по лски път, ПИ № 27108.4.73 – полски път, ПИ
№ 27108.4.97 – полски път, ПИ № 27108.5.119 – полск и п ът, П И № 2710 8.5.123 – пол к и п ът, и
ПИ № 27108.5.117 – полски път, в землище с.
Езерец, ПИ № 39493.26.38 – полски път, ПИ
№ 39493.30.76 – полски път, в землище с. Крапец,
община Шабла.
Решението е окончателно и не подлежи на
обжалване.

Председател: В. Маринова

5932
РЕШЕНИЕ № 748
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 6 ПРЗУТ, чл. 134, ал. 1 , т. 1, ал. 2, т. 6
и ал. 3, чл. 135 и 136 ЗУТ и докладна записка с
вх. № К-37 от 15.03.2011 г. Общинския съвет – гр.
Шабла, дава съгласие да се допусне изменение на
ТУП от 1997 г. (ОУП) и изготвяне на ПУП – ПЗ
за промяна предназначението на ПИ 67550.11.36
с площ 20 496 кв. м, землище с. Смин, община
Шабла, начин на трайно ползване – нива, за
изграждане на подстанция, обслужваща ветроенергиен парк.
Председател: Д. Арнаудов
5933
РЕШЕНИЕ № 749
от 1 април 2011 г.

ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 746
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докладна записка с
вх. № К-35 от 15.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 83017.25.234 с площ от 2,102 дка за площадка,
обслужваща ветрогенератор в ПИ 83017.25.233,
землище гр. Шабла, община Шабла.
Решението е окончателно и не подлежи на
обжалване.
5931

С Т Р. 7 1

Председател: Д. Арнаудов

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

5948
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Председател: Д. Арнаудов

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 6 ПРЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6
и ал. 3, чл. 135 и 136 ЗУТ и докладна записка с
вх. № К-38 от 15.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, дава съгласие да се допусне изменение на
ТУП от 1997 г. (ОУП) и изготвяне на ПУП – ПЗ
за промяна предназначението на ПИ 30394.8.8 с
площ 49 999 кв. м, землище с. Захари Стояново,
община Шабла, начин на трайно ползване – нива,
за изграждане на подстанция, обслужваща ветроенергиен парк.
Председател: Д. Арнаудов
5934
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ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 864
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, Решение № 767 от 23.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Шумен, Решение
№ КЗЗ-9 от 30.07.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от Комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 4
от протокол № 2 от 11.01.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проекти за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за поземлени имоти
№ 069035, 069036, 069043, 069055, 069056, 069057,
069058, 069059, 069060, 069061, 069062, 069063,
069064, 069065, 070001, 070002, 070003, 070004,
070005, 072004, 121003, 121004, 121005, 121006,
121007 по картата на възстановената собственост
на землището на с. Мараш, община Шумен, в
местности Асмата, Кара меше и Айдън Азма и
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ – „кабелно ел. захранване – СН и НН
и В и К мрежа“. С плановете за застрояване се
определя застрояване със следните показатели:
Устройствена зона –„Ок“, Предназначение на
имотите – „спортна площадка“ за имот № 072004,
а за всички останали – сгради, съгласно чл. 28,
ал. 1 от Наредба № 7 (ПНУОВТУЗ). Начин на
застрояване – свободно и свързано в два съседни
имота, характер на застрояване – ниско, с максимална височина до 10 м.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
5946

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 865
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 94-И-65 от 21.02.2011 г., заповед № 3 от 10.01.2011 г. на главния архитект на
община Шумен, Решение № 2, т. 5, 6, 7 и 8 от
14.04.2011 г. за утвърждаване площадка и трасе
за проектиране от Комисията по чл. 17, ал. 1, т.
1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 11 от протокол № 8 от 22.02.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор
83510.445.846 по кадастралната карта на Шумен,
в местността Под село, ПУП – парцеларен план
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън строителните граници на населеното място
за части „Ел“ и „В и К“ до имот 83510.445.846,
и специализирана план-схема за участъка в населеното място за водопроводно отклонение за
имот 83510.445.846 при следните условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.445.846 със
следните показатели: устройствена зона –„Пп“,
предназначение на имота – „За складове за съхранение на селскостопанска продукция“, начин
на застрояване – свободно в имота, характер на
застрояване – ниско, с максимална височина
до 10 м.
2. С ПУП – парцеларния план, се определя
трасе и сервитут на външно ел. захранване и
В и К отклонения до имот 83510.445.846.
3. Със специализираната план-схема се определя трасе и сервитут на водопроводно отклонение
за имот 83510.445.846 в участъка на урбанизираната
територия на кв. Дивдядово, Шумен.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ,
решениетоможе да бъде обжалвано по законосъобразност в 30- дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
5947

Председател: Д. Русева

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 730
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация и застрояване на кв. № 18 и 38 по
ПУП на с. Крумово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
5990

Председател: Г. Георгиев

12. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 189, ал. 1 ЗСВ обявява конкурс за повишаване
в длъжност и за преместване на незаети 9 щатни
бройки „съдия“ в Апелативния специализиран
наказателен съд; обявява конкурс за повишаване
в длъжност и за преместване на незаети 9 щатни
бройки „съдия“ в Специализирания наказателен
съд; обявява конкурс за повишаване в длъжност
и за преместване на незаети 7 щатни бройки
„прок у рор“ в А пелативната специализирана
прокуратура; обявява конкурс за повишаване
в длъжност и за преместване на незаети 11
щатни бройки „прокурор“ в Специализираната
прокуратура; обявява конкурс за повишаване в
длъжност и за преместване на незаети 9 щатни
бройки „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. На основание чл. 26,
ал. 1 от Наредба № 2 от 2011 г. за конкурсите
и за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт (ДВ, бр. 35 от
2011 г.) в 14-дневен срок от датата на обнародване
на обявите в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в администрацията на ВСС заявление за
участие в конкурса (по образец), към което се
прилагат: служебна бележка от административ-
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ния ръководител, удостоверяваща наличието на
стаж по чл. 164 ЗСВ; нотариално заверено копие
от диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган
на съдебната власт. Конкурсите да се проведат
чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите. Датата, часът и
мястото за провеждане на събеседването да се
определят от конкурсните комисии след тяхното
конституиране и да се публикуват в интернет
страницата на Висшия съдебен съвет. Възлага на
главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
6171
743. – Техническият университет – Габрово, на
основание Решение на МС № 295 от 12.05.2010 г.
преобявява конкурс за редовна и задочна докторантура за учебната 2010/2011 г. по следните
специалности: редовна докторантура: професионално направление 5.1 Машинно инженерство,
специалности: приложна механика – един брой;
теория на механизмите, машините и автоматичните линии – един брой; машинознание и машинни
елементи – два броя; рязане на материалите и
режещи инструменти – един брой; металорежещи
машини и системи – един брой; машини и съоръжения за леката промишленост – един брой;
метрология и метрологично осигуряване – един
брой; точно уредостроене – един брой; професионално направление 5.4 Енергетика, специалности:
хидравлични и пневматични задвижващи системи – един брой; промишлена топлотехника – един
брой; професионално направление 5.6 Материали
и материалознание, специалност: материалознание и технология на машиностроителните материали – един брой; професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
специалности: микроелектроника – един брой;
индустриална електроника – един брой; задочна
докторантура: професионално направление 5.1
Машинно инженерство, специалности: електромеханика – един брой; металорежещи машини и
системи – един брой; професионално направление
5.3 Комуникационна и компютърна техника,
специалност: комуникационни мрежи и системи – два броя. Необходими документи: заявление,
автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и „магистър“ и приложенията към тях. Срок за
подаване на документи: 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки – Технически
университет – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4,
отдел „Научно развитие“, тел. 066/801-511.
5895
713. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професор по професионално направление 7.1
медицина за Факултет „Медицина“ по научна специалност 03.01.19 неврология – един, за Катедра
по нервни болести и Първа клиника по нервни
болести към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
доценти по професионално направление 7.1 медицина за Факултет „Медицина“ по: научна специалност 03.01.37 обща хирургия – един, за Катедра
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по хирургични болести, УНС по гръдна хирургия
и Клиника по гръдна хирургия към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна;
научна специалност
03.01.17 белодробни болести – един, за Катедра по
вътрешни болести, УНС по белодробни болести
и алергология и Клиника по пневмология, фтизиатрия и ИРО към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; научна специалност 03.01.47 кардиология – един, за Катедра по вътрешни болести, УНС
по кардиология и ревматология и Първа клиника
по кардиология към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; научна специалност 03.01.36 офталмология – един, за Катедра по неврохиру ргия,
УНГ и очни болести, УНС по очни болести и
„СБОБАЛ – Варна“ – ЕООД; научна специалност
03.01.20 психиатрия – един, за Катедра по психиатрия и медицинска психология и Втора клиника
по психиатрия към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; научна специалност 03.01.19 неврология – един, за Катедра по нервни болести и Втора
клиника по нервни болести – СОИЛНБ към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; за Факултет
„Обществено здравеопазване“ по: научна специалност 03.01.33 инфекциозни болести – един, за
Катедра по инфекциозни болести, тропически
болести и епидемиология, УНС по инфекциозни болести и Клиника по инфекциозни болести
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; научна
специалност 03.01.29 епидемиология – двама, за
Катедра по инфекциозни болести, тропически
болести и епидемиология, УНС по епидемиология; научна специалност 03.01.55 професионални
заболявания – един, за Катедра по физиотерапия,
рехабилитация, морелечение и професионални
заболявания, УНС по професионални болести
и Клиника по професионални заболявания към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; професинално направление 7.3 фармация за Факултет по
фармация по: научна специалност 03.02.03 фармацевтична химия – един, за Катедра по биология
и фармацевтични науки; научна специалност
03.02.02 фармакогнозия и фитохимия – един, за
Катедра по биология и фармацевтични науки;
научна специалност 03.02.00 фармация (фармацевтичен анализ) – един, за Катедра по биология и фармацевтични науки, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая
416, тел. 052/677-033; 677-034.
6010
10. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурси
за: професор по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16, за нуждите на
секция „Фотосинтеза“; доцент по 4.3. Биологични
науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16,
за нуждите на секция „Експериментална алгология“, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад.
Г. Бончев 21, тел.: 872-81-70.
5957
84. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – Садово, обявява конкурс
за главен асистент по 04.01.05 селекция и семе
производство на културните растения със срок
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в „Човешки ресурси“,
тел. 032/62-90-26.
5970
216. – Националният природонаучен музей
при БАН – София, обявява конкурс за професор
по 01.06.02 зоология за нуждите на отдел „Палеонтология и минералогия“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в канцеларията на музея: бул. Цар
Освободител 1, 1000 София, тел. 987-41-95.
6009
18. – Областният управител на област Бла
гоевг рад на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е одобрил технически
инвестиционен проект на основание чл. 145, ал. 2,
чл. 143, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2
ЗУТ и на основание чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ е издал
на Община Сандански разрешение за строеж
№ 021 от 11.05.2011 г. за обект „Регионално депо
за неопасни отпадъци на общините Сандански,
Струмяни и Кресна – ІІ етап“ в имоти № 091002,
№ 000005, № 089010, № 089015 и № 343, м. Могилата, землище на с. Плоски, община Сандански.
Местоположението на обекта е на територията
на община Сандански със значение за общините
Сандански, Струмяни и Кресна. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6001
78. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект „Захранващ водопровод
заУПИ 175 (имот с идентификатор 72693.154.28)
от водоем на ИА „Пътища“ – гр. Добрич“ по
следното трасе: имот с идентификатор 72693.604.4,
имот с идентификатор 72693.154.15, имот с идентификатор 72693.154.30, имот с идентификатор
72693.154.28 и имот с идентификатор 72693.154.24
по КК на с. Топола, община Каварна. Проектът се
намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската
администрация Каварна.
5975
185. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на обект: „Кабел 20 kV от нов Ж.Р. стълб
№ 39 от ел. провод ВЛ „Соколово“ за захранване на трафопост в УПИ VІІІ-72, масив 12,
местност Кабата, в землището на с. Винарско,
община Камено, за фотоволтаична централа в
с. Винарско“. Проектът е изложен в сградата
на Дирекция „УТАБ“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Дирекция „УТАБ“, Община Камено, в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5949
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74. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен
план: „Трасе за КЛ 20 kV от п/ст „Карлово – 2“
за обект: „Производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, в УПИ 000056 – производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични генератори, и УПИ
000057 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични, местност Марин кър, землище с. Марино поле, преминаващо през поземлени имоти
000052 – път ІV клас, публична общинска собственост, 000056 – изоставени орни земи, собственост
на „Алфа солар груп“ – ООД, и 000057 – изоставени орни земи, собственост на „Алфа солар
инвест“ – ООД, местност Марин кър, и през
поземлени имоти 000066 – път ІV клас, публична
общинска собственост, и 064080 – машиностроителна и машинообработваща промишленост,
собственост на „КТЗ Болгар“ – АД, в местност
Тарла топрак, землище с. Ведраре. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 203 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация Карлово.
5935
16. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за Външно кабелно
електрозахранване на базова станция на МВР
„Крумово“ BUR080134KRU в ПИ 202016, местност
Кралимаркова стъпка, землище на гр. Карнобат,
който е изложен в сградата на Община Карнобат, отдел „ТСУ“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
5976
35. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПЗ) на ПИ № 070002, м. Учителовия
бунар, землището на с. Лозен, община Любимец,
като се отреди за фотоволтаична електрическа
централа с мощност 180 kWp. Проектът се намира в общинската администрация Любимец,
дирекция „УТ ССК ОС СХД“, стая 9, и може да
се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП(ПЗ)
до Община Любимец съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6000
9. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Ел. провод
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20 kV“ до имот № 018048, който преминава през
имоти № 000611 и 000613 по КВС на с. Съдийско
поле, община Нова Загора. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5891
11. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Ел. провод
20 kV“ до имот № 000464 по КВС на с. Питово,
община Нова Загора. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5892
44. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици, че на основание чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за поземлени имоти (ПИ) с пл.
сн. № 162018, № 000157 (полски път), № 086026,
№ 000522 (полски път) и № 085045 по картата на
възстановената собственост на с. Долна Липница,
м. Мрямор, община Павликени, като е изготвен
парцеларен план за преминаване на трасе на
електропровод 20 kV – подземен, преминаващ
през ПИ № 162018, ПИ № 000157 (полски път)
и ПИ № 086026, и за преминаване на трасе на
електропровод 1 kV – подземен, преминаващ през
ПИ № 086026, ПИ № 000522 (полски път) и ПИ
№ 085045, свързващи фотоволтаична централа,
разположена в ПИ № 086026 и ПИ № 085045 по
КВС на с. Долна Липница, с националната електроразпределителна мрежа, така както е посочено
в графичната част на проекта. Проектът се намира
в Дирекция „ТРСЕ“ при общината, стая № 103,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат право на възражение пред кмета
на общината в едномесечен срок от датата на
уведомяването им.
5958
15. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за: ПУП – парцеларен план за трасе на
инженерната инфраструктура за захранване на
обект „Магазин за промишлени стоки „Джамбо“ в ПИ 63427.309.44, местност Караач, по
одобрената кадастрална карта на землището на
гр. Русе, а именно: ел. кабел 20 kV от нов ТП
в ПИ 63427.105.16 до ТП в ПИ 63427.309.44 в м.
Караач, гр. Русе; външен водопровод ∅ 200 от
съществуващ уличен водопровод ∅ 350 по ул.
Гоце Делчев до ПИ 63427.309.44 в м. Караач, гр.
Русе, и канализационен колектор ∅ 200 от ПИ

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

63427.309.44 в м. Караач, гр. Русе, до канализационна шахта на ул. Ал. Хаджирусев, ж.к. Дружба
3, гр. Русе, който е изложен за разглеждане в
Община Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6024
11. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІV – „За Дом на
техниката“ за ПИ № 65231.905.201, № 65231.905.202,
№ 65231.905.203, № 65231.905.207, № 65231.905.208
и № 65231.905.209 в кв. 51 и кв. 67 по плана на
гр. Самоков. 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.
5893
82. – Община гр. Средец, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външно трасе на
електрически кабел 20 kV за кабелна обвръзка
на БКТП 20/0,4 kV, 1×1000 kV в имот № 028033
по КВС на с. Дебелт, община Средец, област
Бургас, до съществуващ стълб № 88 от ел. провод
20 kV „Металург“ в имот № 026032 по КВС на с.
Дебелт, община Средец, във връзка с изграждането на фотоволтаична електроцентрала в имот
№ 028033, местността Кривия вир, собственост на
„Сън инвест 09“ – ЕООД. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения и
искания по него, ако има такива.
5894

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Илияна Андреева
Харизанова, Михаил Стефанов Илиев и Иванка
Георгиева Вълчева, всички от Варна, ул. Воден 15,
на Заповед № Г-46 от 25.06.2010 г. на зам.-кмета
на Община Варна, с която е одобрен ПУП – ПРЗ
и РУП за УПИ ХV-387 „за обществено обслужване“ в кв. 18. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 2941/2010 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваната заповед, както и за присъединяване
към подадената от Илияна Андреева Харизанова,
Михаил Стефанов Илиев и Иванка Георгиева
Вълчева жалба.
5968
Административният съд – Кюстендил, на
основание определение № 205 от 09.05.2011 г.,
постановено по административно дело № 85/2011,
съобщава, че областният управител на област
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Кюстендил оспорва като незаконосъобразно допълнението на чл. 5, ал. 1, т. 25 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
прието с Решение № 790 по протокол № 49 от
24.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, поради противоречието му с императивната
разпоредба на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Делото е със
страни: областният управител на област Кюстендил в качеството на оспорващ и Общинският
съвет – гр. Кюстендил, в качеството на ответник,
и е насрочено за 10.06.2011 г. в 11 ч.
6025
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 оспорено Решение № 1595 по
протокол № 47 от 21.03.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Силистра, с което на основание чл. 47
от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници е опредлено местонахождението
и сигнализацията на таксиметрова стоянка с
10 паркоместа, намираща се в с. Айдемир, кв.
Деленките, и по нея е образувано адм.д. № 74 по
описа на Административния съд – Силистра, за
2011 г., насрочено за 23.06.2011 г. от 14 ч.
5967
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от кмета на Община
Хасково на Решение № 702 от 04.02.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Хасково, по което е
образувано адм. дело № 248/2011 по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
22.06.2011 г. от 11 ч.
5909
Административният съд – Хасково, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от кмета на Община
Хасково против Решение № 723 от 25.03.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, с което се
приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за общинската собственост, в частта
на чл. 25, ал. 1 – изменена; чл. 25, ал. 2 – нова;
чл. 25, ал. 3 – нова; чл. 25, ал. 4 – нова, чл. 27,
а л. 1 – изменена; ч л. 27, а л. 3 – изменена;
чл. 27, ал. 4 – нова; чл. 27, ал. 5 – нова; чл. 28,
ал. 1 – изменена; чл. 28, ал. 2 – изменена, и
чл. 28, ал. 3 – изменена, по което е образувано
адм. дело № 356/2011 по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 22.06.2011 г.
от 10,30 ч.
6008
Шуменският административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Антон Марков Антонов
от Шумен против разпоредбата на § 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
организацията на автомобилното и пешеходното
движение на територията на община Шумен, с
който параграф се изменя чл. 13, като се създава
ал. 6, заедно с приложение № 1, приета с Решение № 780 по протокол № 44 от 28.01.2011 г. на
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заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, по
което е образувано адм. д. № 97/2011 по описа
на Административния съд – Шумен.
5936
Бла г оевг ра дск и я т ра йонен с ъд с ъ о бщава на Константинос Пириллис (Konstantinos
Pirillis) – гражданин на Република Кипър, роден
на 7.05.1962 г., с последен известен адрес гр. Паралимни, Амохостос, Република Кипър, нямащ
адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като
ответник по гр.д. № 926/2011, заведено от Елена
Розенова Ефтимова лично и в качеството є на
майка и законна представителка на малолетните
Рафаил-Исаак Константину Пириллис и Мария
Димитра Константину Пириллис, тримата с общ
адрес – Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 37, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, с правно основание по чл. 127, ал. 2
във връзка с ал. 3 СК за получаване на разпореждане по чл. 131 ГПК, постановено по гр.д.
№ 926/2011, ведно с препис от искова молба и
приложенията към нея в едномесечен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда за получаване на съдебните книжа,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
5912
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Фатме Халидова Моллаибрямова с последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
17.06.2011 г. в 11,30 ч. като ответница за връчване
на съдебни книжа по гр. д. № 504/2010, заведено
от Лютфи И. Салиев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5911
Районният съд – гр. Пещера, граж данска
колегия, ІІ състав, призовава Хамди Ал, гражданин на Турция, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 6.07.2011 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 270/2011, заведено от Роза Стефанова Ал.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5937
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, призовава Абдул Назар Чериери
Парамба, без постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви в съда на 4.07.2011 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 10772/2010,
заведено от Виолета Иванова Джолева от София,
по чл. 132 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
6026
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, уведомява Паскал Симард,
роден на 18.02.1968 г. в Алма, Квебек, Канада,
гражданин на Канада, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр.д. № 2073/2011, образувано по предявен от
Емануела Емануилова Симард иск за развод, и
му указва в двуседмичен срок от обнародването
да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, бул.
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Цар Борис III № 54, за връчване на книжата по
делото, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
6027
Софийският районен съд, III гр. отделение,
82 състав, уведомява Олга Олеговна Николова, че пред СРС, III гр. отделение, 82 състав, е
образувано гр.д. № 14514/2010 по иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК от Митко Симеонов
Николов срещу Олга Олеговна Николова, родена
на 22.01.1967 г., като ответницата в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
може да подаде писмен отговор по реда на чл. 131
ГПК на исковата молба, след като се запознае с
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6028
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Алън Дилейни Тейд с последен
адрес област Варна, община Суворово, с. Николаевка, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 18.07.2011 г. в 10,15 ч. като ответник по гр.д.
№ 256/2010, заведено от Ердинч А. Рамадан, Сунай А. Рамадан, Ергюнал А. Рамадан, Емиш И.
Рифат, Мемиш А. Рамадан, Рамадан А. Рамадан.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5910
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4595 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2206/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ассара“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Майор Т. Кавалджиев 87, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност:
производство на вино, търговско-консултантска
дейност за реализация и продажба на вино,
производство и търговия с всякакъв вид стоки
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция
(без дивечови кожи), промишлени изделия и
стоки за бита, вътрешно- и външнотърговска
дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни,
комисионни, реекспортни, лизингови и други
сделки и операции, строителство на всякакъв
вид обекти, отдаване под наем на жилищни и
стопански сгради, вътрешен и международен
туризъм, транспортна и спедиторска (без поща),
посредническа, дистрибуторска и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, по предмет и обем
изискваща водене по търговски начин в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Йовка
Желева Димитрова.
10129
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4604 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2215/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Со-
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мони пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 112, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, търговска дейност,
комисионна търговия, разкриване на търговски
обекти, търговско посредничество и предприемачество, внос и износ и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Николай Стоянов Колев и Борислав Атанасов
Богоев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
10131
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. вписа по ф.д. № 1054/2001 заличаването на „Заводски строежи Марица-изток
97“ – АД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Славянски 47.
10132
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4285 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2057/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Хидротек“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 23,
вх. В, ет. 7, ап. 68, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, внос и износ, търговия с
петролни продукти, разкриване и експлоатация
на собствена търговска мрежа, магазини и бензиностанции, производство, изкупуване, преработка
и продажба на селскостопанска и хранителновкусова продукция, на машини и съоръжения за
хранително-вкусовото производство, на всички
видове промишлени изделия и стоки за бита,
таксиметрова, ремонтна и сервизна дейност,
обществено хранене, ресторантьорство и услуги,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
разкриване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, транспорт, спедиция (без поща),
строителство, реализация на готов строителен
продукт, маркетинг, инженеринг и инвестиции
в посочените дейности в страната и в чужбина и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил
Пенев Гитев и Петя Славова Петрова-Гитева и се
управлява и представлява от Кирил Пенев Гитев.
10133
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 926
от 7.ІV.2006 г. по ф.д. № 439/2006 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стройтранс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. княз Борис 155, вх. А, ет. 8, ап. 23, с
предмет на дейност: проектиране, строителство
и строително-монтажни работи, ремонт и поддръжка на промишлени и граждански обекти,
инвеститорски и строителен надзор, технически
контрол и експертна дейност в проектирането и
строителството, консултантска и инженерингова
дейност в областта на строително-инвестиционния
процес, маркетинг и оценка на недвижими имоти,
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покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем,
производство и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, дистрибуция, комисионна, спедиционна
(без поща) дейност, търговско представителство,
хотелиерство, ресторантьорство, преводаческа,
таксиметрова и транспортна дейност в страната
и в чужбина със собствен и под наем транспорт,
покупка с цел продажба и отдаване под наем
на моторни превозни средства, всякаква друга
дейност в страната и в чужбина, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Богдан Костадинов
Христов и Иван Русенов Иванов и се управлява
и представлява от Богдан Костадинов Христов.
10134
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2681/93 вписа прилагането
в търговския регистър на проверените и приети
годишни счетоводни отчети за 2005 и 2006 г. на
„Минстрой Марица-изток“ – АД, Раднево.
10135
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с определение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1118/98 вписа в търговския
регистър по партидата на „Казанлък – К“ – АД,
Казанлък, прилагането на заверено копие от
актуализирания устав на дружеството.
10136
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4037 от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1924/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Мистрал
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Стара река 2, ДК „Арсенал“,
ет. 1, стая 201, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, складови, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически услуги и всякаква друга помощна
и съпътстваща дейност, незабранена със закон, а
когато се изисква лиценз или разрешение от държавен орган, след издаване на съответния лиценз
или разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил
Валериевич Садовничий и Татяна Николаевна
Шидерова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
10047
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4517 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2168/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ес – карс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Пирин 4, ет. 3,
ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на
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ценни книжа с цел продажба, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, информационна, програмна, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, издателска,
печатарска, външнотърговска дейност, експорт и
реекспорт, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост
и други подобни дейности, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други търговски сделки и услуги,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Антон Желев Сулев.
10048
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4587 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2198/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Благавест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Граф Николай Игнатиев 27, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
консултантски, импресарски, транспортни услуги,
вкл. таксиметров превоз на пътници, и всякакви
други незабранени със закон дейности, организирани като предприятие, по предмет и обем
изискващо делата му да се водят по търговски
начин, при спазване на съответните разрешителни
и лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мария Георгиева Енева-Панайотова.
10049
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4592 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2203/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ив пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 28,
вх. 0, ап. 37, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, внос,
износ, производство, бартер, реекспорт, обмен и
други външнотърговски сделки с информационна комуникационна техника и технологии, офис
автоматизация и оборудване, прибори и резервни
части, складови, комисионни, спедиционни (без
поща) и превозни сделки, транспорт, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството и
другите действащи закони, финансова и счетоводна дейност, всякакви други незабранени със
закон дейности, изискващи водене по търговски
начин в страната и в чужбина. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Иван Демирев Иванов.
10050
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4597 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2208/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Гравита“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Перник 26, ет. 4, ап. 8, с предмет
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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, складови, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, сделки с
интелектуална собственост, вкл. международен
превоз, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, проектиране, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон и изискващи търговски
начин на водене, а когато има разрешителен режим или се изисква лиценз, след снабдяване със
съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Марин Христов Копчев и Андрей
Владимирович Типаев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10051
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4605 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2216/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елемент“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, пл. Берое, бл. 5, ет. 13,
ап. 56, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки в страната
и в чужбина, складови, външнотърговски, консултантски, програмни, маркетингови, дизайнерски,
рекламни и информационни сделки, хотелиерски,
туристически, импресарски, проектантски услуги,
включващи проектиране, създаване и изработване на проектна документация за всички видове
строежи, изготвяне на задания и изработване
на устройствени схеми и планове, консултации
и анализи в областта на строителството, вкл.
инвестиционни проекти, оценки, технически
и конструктивни експертизи, упражняване на
технически контрол и авторски надзор по време на изпълнение на строителството, търговско
представителство и посредничество, оценка на
недвижими имоти, машини и съоръжения, дълготрайни материални активи, произведения на
изкуството и цели предприятия и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, по предмет и
обем изискваща водене по търговски начин, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Иванчев Николов.
10052
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1169 от
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 361/2005 вписа промени за
„Фрештекс Апарел Сървисиз България“ – ЕООД:
заличава Риа Еми Щрохекер и Боян Свиленов
Механджийски като управители на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Франц Лудвиг Алт.
10279
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1177 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 360/2005 вписа
промени за „Фрештекс Текстил Финишинг България“ – ЕООД: заличава Риа Еми Щрохекер и
Боян Свиленов Механджийски като управители
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Франц Лудвиг Алт.
10280
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1330/2005 вписва промени за „Балкан реал истейт“ – ООД: вписва
п ром яна в наименованието на съд ру ж ника
„Гейнко Ентерпрайзис“ – ООД, на „Куантум проджектс“ – ООД, Испания; вписва актуализиран
дружествен договор.
12000
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 867/2004 вписва промени
за „Групова практика за първична стоматологична
помощ – Орал дент“ – ООД: променя наименованието на „Групова практика за първична дентална
помощ – Орал дент“ – ООД; вписва промяна в
предмета на дейност: осъществяване на групова
практика за първична дентална помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика
на дентални заболявания, дентални дейности и
манипулации, консултации, предписване на лабораторни и други изследвания и домашни грижи,
предписване на лекарства и медицински пособия,
експертизи за временна нетрудоспособност, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл.
и профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с посочената дейност, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ и
търговски сделки, свързани с осъществяваните
дентални дейности и с обслужване на пациентите;
вписва нов дружествен договор.
12001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4772/2005 вписва промени
за „Дигитално студио – Пикторион“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието на „Моментум дигитално студио“ – ЕООД; вписва промени
в учредителния акт.
12002
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8795/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Терра корпорейшън“ – ЕАД.
12003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.01.2008 г. по ф.д. № 4356/2003 вписва промени
за „Офисцентър Младост“ – ЕООД: заличава като
управител Томас Ердман; вписва като управител
Кристиан Шерф.
12004
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 9279/2004 вписва промени за
„Дименара България“ – ЕООД: премества адреса
на управление в София, район „Триадица“, ул.
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Алабин 14, ет. 2; заличава като управител Йордан
Петров Йорданов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Хосе Мария
Урутия Елориага.
12005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 13338/2004 вписва поемане
на предприятието на ЕТ „Ив – Пак – Ангелин
Попов“, собственост на Ангелин Иванов Попов, от
неговия наследник Радослав Ангелинов Попов и
го вписва като ЕТ „Ив – Пак – Радослав Попов“.
12006
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13028/2004 вписва промени за „Епсилон
медикал България“ – ООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 50 000 лв. на
180 000 лв. чрез апортна вноска – вземания,
съгласно тройна съдебно-счетоводна експертиза,
приета с определение от 11.ХІІ.2007 г. на Софийски
градски съд, по дело № 638/2007; премества адреса
на управление в София, ул. Уилям Гладстон 13,
ап. 4; вписва нов дружествен договор.
12007
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2903/2006 вписва промени за „Стари
бистрилишки къщи“ – ООД: вписва прехвърляне
на 35 дружествени дяла от Ирина Емилова Жечева
на Владимир Григоров Петров; заличава като
съдружник Ирина Емилова Жечева; дружеството
продължава дейността си като „Стари бистрилишки къщи“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Владимир Григоров
Петров; вписва нов учредителен акт; дружеството
ще се управлява и представлява от Владимир
Григоров Петров.
12008
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 421/2006 вписва промени
за „Интермарк 2000“ – ООД: заличава като съдружник и управител Ивайло Кръстев Иванов;
вписва поемане дяловете на Ивайло Кръстев
Иванов от законния му наследник Веска Кирилова Иванова; вписва като съдружник и управител Веска Кирилова Иванова; дружеството ще
се управлява и представлява от Даниел Цочев
Шошков и Веска Кирилова Иванова заедно;
вписва нов дружествен договор.
12009
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 1096/2006 вписва промени
за „Ганекс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Ганчо Николаев Николов
на Валентин Виденов Крумов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Ганчо Николаев Николов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Валентин
Виденов Крумов; вписва нов учредителен акт.
12010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2067/2007 вписва промени

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

за „Ултима“ – ООД: премества адреса на управ
ление в София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучър 76А; вписва промяна в устава.
12011
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4664/2007 вписва промени
за „Аберита“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от „Маркетинг – В“ – ЕООД, на
Константин Борисов Димитров и 15 дружествени
дяла от „Маркенинг – В“ – ЕООД, на Георги Иванов Пацов; вписва като съдружници Константин
Борисов Димитров и Георги Иванов Пацов.
12012
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4379/2007 вписва промени за „Бекъп солюшънс“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Красно село“, кв. Борово, ул. Топли дол
2А, вх. 1, ет. 6, ап. 16.
12013
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1263/2007 вписва промени
за „Л.В.Г. консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Лида Вандова
Георгиева на Асен Марков Дипчев; вписва като
съдружник и управител Асен Марков Дипчев;
дружеството продължава дейността си като „Л.В.Г.
консулт“ – ООД: дружеството ще се управлява и
представлява от Лида Вандова Георгиева и Асен
Марков Дипчев заедно и поотделно.
12014
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф.д. № 7465/2003 вписва промени за
„Пантекс – 2003“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Филип Мариов Чакъров
на Детелин Борисов Аврамов; заличава като едноличен собственик на капитала Филип Мариов
Чакъров; вписва като едноличен собственик на
капитала Детелин Борисов Аврамов; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 21, вх. А, ет. 1,
ап. 15; дружеството ще се управлява и представлява от Детелин Борисов Аврамов; вписва нов
учредителен акт.
12015
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20907/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Фар енд
Уайд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Борово 41,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: инвестиране
и осъществяване на селскостопанска дейност,
земеделие, животновъдство, отглеждане и търговия със зърнени култури, както и всякакви
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със
съдружници Андон Филипов Миланов и Стоян Тодоров Маджарски, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
12016
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 5803/2006 вписва промени за „Делта
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Марина“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Съборна 2а; вписва като управител Илиян
Крумов Кунчев; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Тонис Хаавел,
Урмас Лаур и Илиян Крумов Кунчев заедно и
поотделно; вписва нов учредителен акт.
12017
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 8342/2006 вписва промени
за „Авантаж“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Изгрев“, ул.
Пиер Дегейтър 9, ап. 30; вписва промяна в предмета на дейност: посредническа и консултантска
дейност, вътрешно- и външнотъргоска дейност,
внос, износ, реекспорт, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, посредничество при
продажба на недвижими имоти, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон.
12018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9162/2006 вписва промени
за „Суварком“ – ЕООД: заличава като управител Оксана Чижденко Николова; вписва като
управител Игор Валентинович Нечаев, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
12019
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3282/2006 вписва промени
за „Рафорс“ – ЕООД: премества адреса на управ
ление в София, район „Триадица“, ул. Доспат 44,
ап. 2; вписва нов учредителен акт.
12020
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 3310/2006 вписва промени за „Транскарт
пеймънт сървисис“ – ЕАД: заличава като член
на съвета на директорите Христо Георгиев Георгиев; вписва като член на съвета на директорите
„Петрол холдинг“ – АД (рег. по ф.д. № 3320/95
по описа на Варненския окръжен съд), представ
лявано от Орлин Тодоров Тодоров.
12021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4823/2006 вписва промени
за „Ирис 2006“ – ООД: вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Лъчезар Иванов Мишев на
Пенко Валериев Пенков; вписва и 24 дружествени дяла от Лъчезар Иванов Мишев на Георги
Стоичков Георгиев; заличава като съдружник и
управител Лъчезар Иванов Мишев; вписва като
съдружник Пенко Валериев Пенков; дружеството
ще се управлява и представлява от Георги Стоичков Георгиев.
12022
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 1108/2006 вписва промени за „Румк-
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вист“ – ЕООД: заличава като управител Марио
Димитров Сергиев; вписва като управител Георги
Иванов Станев; вписва нов учредителен акт.
12023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 836/2006 вписва промени
за „Термал спринг“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Петър Димитров
К лечеров на Николай Любомиров Тишинов;
за личава като съдру ж ник Пет ър Димит ров
Клечеров; дружеството продължава дейността
си като „Термал спринг“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Николай Любомиров
Тишинов; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик и управител
Николай Любомиров Тишинов.
12024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4176/2005 вписва промени за „Индустриален парк София“ – АД: заличава като
членове на съвета на директорите Андреа де
Видо и Борислав Цветков Боянов; вписва като
членове на съвета на директорите Иван Александров Паличев и Гаврил Борисов Гаврилов;
вписва съвет на директорите в състав: Франческо
Джакомин – председател и изпълнителен директор, Иван Александров Паличев – зам.-председател, и Гаврил Борисов Гаврилов; премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Средец“, ул. Неофит Рилски 40, в район
„Оборище“, ул. Шипка 15, ет.3; дружеството ще
се управлява и представлява от председателя
на СД и изпълнителен директор Франческо
Джакомин при следните условия и ограничения: за сключване на сделки или други форми
на поемане на задължения (еднократно или под
формата на серия от последователни свързани
сделки) на обща стойност до 50 000 евро дружеството ще се представлява самостоятелно от
изпълнителния член; за сключване на сделки
или други форми на поемане на задължения
(еднократно или под формата на серия от последователни свързани сделки) на обща стойност,
надвишаваща 50 000 евро, дружеството ще се
представлява самостоятелно от изпълнителния
член с предварителното писмено съгласие на
съвета на директорите; вписва промени в устава,
приети на ОСА от 4.Х.2007 г.
12025
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6807/2006 вписва промени
за „Коди – 06“ – ООД: вписва прехвърляне на 33
дружествени дяла и 1/3 от 1 дял от Йорданка
Колева Кандулкова на Орлин Карл Кандулков
и 33 дружествени дяла и 1/3 от 1 дял от Чавдар
Карл Кандулков на Орлин Карл Кандулков; заличава като съдружници Чавдар Карл Кандулков и
Йорданка Колева Кандулкова; дружеството продължава дейността си като „Коди – 06“ – ЕООД,

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

с едноличен собственик на капитала Орлин Карл
Кандулков; дружеството ще се управлява и представлява от Орлин Карл Кандулков; вписва нов
учредителен акт.
12026
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 6648/2002 вписва прекратяването на
„Литомат“ – ЕАД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Даня Николова Иванова и със срок
за ликвидация 6 месеца.
12027
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 4003/2002 вписва промени за „КИА
моторс България“ – АД: вписва като едноличен собственик на капитала „Хедж инвестмънт
България“ – ЕАД; дружеството продължава дейността си като „КИА моторс България“ – ЕАД;
вписва нов устав, приет с протоколно решение от
6.ХІІ.2007 г. на едноличния собственик на капитала; премества адреса на управление в София,
район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 65; заличава
досегашните членове на съвета на директорите;
вписва нов съвет на директорите с мандат 5 години
в състав: Никола Стоянов Киров – председател,
Бисер Андонов Лазов – зам.-председател, Мария
Иванова Апостолова, Цветан Рашков Рашков – изпълнителен директор, и Храбрин Иванов Иванчев – изпълнителен директор; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителните
директори Цветан Рашков Рашков и Храбрин
Иванов Иванчев заедно и поотделно.
12028
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф.д. № 5349/2003 вписва промени за „Булфина“ – ЕАД: заличава като членове на съвета на
директорите Жасмина Стоилова Узунова и Георгиос Маркос Мандакас; вписва като членове на
съвета на директорите за срок 5 години Федон
Зарагкас и Емил Ангелов Ангелов.
12029
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 997/2003 вписва промени за „Метатекс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Пиринка Стоилова
Кръстева на Цветан Динков Петров; заличава
като съдружник Пиринка Стоилова Кръстева;
заличава като управител Светла Страхилова
Кръстева; вписва като управител Цветан Динков
Петров; дружеството продължава дейността си
като „Тан – Ко 1“ – ЕООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 93, вх. Б, ет. 5, ап. 89;
вписа като едноличен собственик на капитала
Цветан Динков Петров, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва учредителен
акт на дружеството.
12030
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13360/2003 вписва промени за „САД
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Б“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Рангел Викторов Рангелов; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла
от Рангел Викторов Рангелов на Еладин Митков
Асенов; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Еладин Митков Асенов;
премества адреса на управление от ж.к. Люлин
5, ул. 501, сервиз „Запад“, в ж.к. Люлин, бл. 917,
вх. Б; дружеството ще се управлява и представлява от Еладин Митков Асенов; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
12031
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 8958/2003 вписва промени за „Болкан
трейд груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от „Българска търговска компания – 66“ – АД, на Симеон Кирилов
Белелиев; заличава като едноличен собственик
„Българска търговска компания – 66“ – АД; вписва като едноличен собственик Симеон Кирилов
Белелиев; вписва нов учредителен акт.
12032
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф.д. № 12724/2003 вписва промени
за „Унион маркет“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от „Лайтс“ – ООД,
на „Алкоком“ – ООД, 12 дружествени дяла от
„Ост Трейдинг“ – ЕООД, на „Алкоком“ – ООД,
12 дружествени дяла от „Примекс Авг“ – ООД,
на „Алкоком“ – ООД, 12 дружествени дяла от
„СИД – Комерсиал“ – ООД, на „Алкоком – ООД,
12 дружествени дяла от „Леопард Трейдинг“ – ООД,
на „Алкоком“ – ООД, 12 дружествени дяла от „Ситекс“ – ООД, на „Алкоком“ – ООД, 12 дружествени
дяла от „Йосини“ – ЕООД, на „Алкоком“ – ООД,
и 12 дружествени дяла от Георги Томов Кръстев
на „Алкоком“ – ООД; заличава като съдружници
„Лайтс“ – ООД (рег. по ф.д. № 2323/95 по описа на
Великотърновския ОС), „Ост Трейдинг“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 4421/99 по описа на Варненския
ОС), „Примекс Авг“ – ООД (рег. по ф.д. № 8287/92
по описа на Пловдивския ОС), „СИД – Комерсиал“ – ООД (рег. по ф.д. № 20949/94 по описа на
СГС), „Леопард Трейдинг“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 2002/99 по описа на СГС), „Ситекс“ – ООД
(рег. по ф.д. № 2570/94 по описа на Пловдивския
ОС), „Йосини“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 292/2007
по описа на Старозагорския ОС), и Георги Томов
Кръстев; дружеството продължава дейността си
като „Унион маркет“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Алкоком“ – ООД (рег. по
ф.д. № 15364/97 по описа на СГС); заличава като
управители Стефко Борисов Атанасов, Николай
Стоянов Арсов и Георги Стоянов Шантанов; дружеството ще се управлява и представлява от Димитър
Николов Карашенски; вписва нов учредителен акт.
12033
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф.д. № 10427/2002 вписва промени за „Темпора
турс“ – ООД: заличава като управител Борислав
Паскалев Иванов.
12034
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.І.2008 г.
по ф.д. № 9956/2002 вписва промени за „Аква
парк“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 3 389 000 лв. чрез
издаване на нови 6678 акции с номинална стойност 500 лв.; капиталът е увеличен с непарични
вноски, представляващи вземания, както следва:
непарична вноска на стойност 333 900 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 18.ХІІ.2007 г. на Софийския
градски съд по дело 531/2007; непарична вноска
на стойност 667 800 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 28.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд
по дело 532/2007; непарична вноска на стойност
2 337 300 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от
27.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд по дело
533/2007; капиталът е разпределен в 6778 акции
с номинална стойност 500 лв., от които 3997
обикновени поименни налични акции с право на
глас – клас (А), 1 брой привилегирована златна
акция – клас (Б), 1390 броя акции с привилегия
за обратно изкупуване – клас (В), и 1390 акции
с привилегия за фиксирана доходност – глас (Г);
вписва промени в устава, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 28.ХІІ.2007 г.
12035
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 3033/2002 вписва промени за „Диди
2002“ – ЕООД: премества адреса на управление
в София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Байкал
11А; вписва нов учредителен акт.
12036
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3034/2002 вписва промени
за „Став“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул.
Байкал 11А; вписва нов учредителен акт.
12037
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 10743/2002 вписва промени за „Медиа
трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от Васко Тодоров Димитров на
Пламен Петков Богоев; заличава като съдружник
и управител Васко Тодоров Димитров; вписва
като едноличен собственик и управител Пламен
Петков Богоев; дружеството продължава дейността си като „Медиа трейд“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от Пламен Петков Богоев.
12038
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7390/2002 вписва промени за „Макровижън 2002“ – ООД: заличава
като съдружник „Рике“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1333/2001 по описа на Софийския окръжен
съд); вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла
от „Рике“ – ЕООД, на Чавдар Василев Русков;
вписва като съдружник Чавдар Василев Русков;
вписва нов дружествен договор.
12039
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г. по ф.д.
№ 2443/2002 вписва промени за „Вега секюрити
1“ – АД: вписва решението на общото събрание
на акционерите от 28.ІХ.2007 г. за промени в
устава; вписва промяна във вида на акциите на
дружеството: дружеството е с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 100 акции на приносител с право
на глас с номинална стойност 500 лв. всяка една;
заличава като членове на надзорния съвет Огнян
Николов Грънчаров и Жорж Валентинов Радушев;
вписва като членове на надзорния съвет Иван
Светославов Савов и Валентин Христов Вълев;
заличава като член на управителния съвет Димитър Младенов Димитров; вписва като член на
управителния съвет Валентин Иванов Андонов.
12040
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2443/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Вега секюрити 1“ – АД.
12041
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 9478/2001 вписва промени за „Прокредит банк (България)“ – АД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 34 500 000 лв. на
41 003 544 лв. чрез издаване на нови 6 503 544
поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 27.VII.2007 г.
12042
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19759/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Люлинфарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, Инд. зона
Орион, ул. 3020 № 34, ет. 4, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ели Георгиева Сивова, която го управлява и
представлява.
12043
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 4494/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Данчо – Йордан Йорданов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Йордан Георгиев Йорданов на
Веселка Велинова Рангелова и я вписва като ЕТ
„Данчо – Йордан Йорданов – Веселка Рангелова“.
12044
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г. по
ф.д. № 17584/92 вписва промени за „Застрахователна компания Уника“ – АД: вписва намаление на
капитала от 42 200 000 лв. на 16 880 000 лв. чрез
намаляване номиналната стойност на акциите
от 10 лв. на 4 лв. всяка една; вписва промени в
устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 20.VI.2007 г.
12045
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 29627/93 вписва прекратяването на
„Агрохолдинг“ – АД, и го обявява в ликвидация
с ликвидатор Петър Борисов Анастасов и със
срок за ликвидацията 6 месеца, считано от датата
на обнародване на поканата до кредиторите в
„Държавен вестник“.
12046
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6550/94 вписва промени
за „Джани – 99“ – ООД: заличава като управител
Албена Димитрова Пенева; вписва като управител
Стефан Маринов Джанков, който го управлява
и представлява.
12047
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12422/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „М.И.Г. груп“ – АД.
12048
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 2110/2001 вписва промени за „Еврокапитал – България“ – ЕАД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Петрол“ – АД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Петрол
холдинг“ – АД (рег. по ф.д. № 3320/95 по описа
на Варненския окръжен съд).
12049
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20845/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джорджевич“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, бул.
Цариградско шосе 103, с предмет на дейност:
строителство, покупка, продажба, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ремонтна и монтажна дейност, производство
и търговия с хранителни продукти, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
т у ристическ и, транспортни, таксиметрови и
рекламни услуги, външна и вътрешна търговия,
както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Даниел Джорджевич, който го управлява и представлява.
12050
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 5276/2004 вписва промени за „България
транспорт къмпани“ – ЕООД: заличава като управител Анна Владиславова Пенчовска; вписва
като управител Пенчо Илиев Вутов, който ще
управлява и представлява дружеството.
12051
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 4906/2001 вписва промени
за „Кристал – 2001“ – ООД: вписва прехвърляне
на 3 дружествени дяла от Людмила Георгиева
Давидова на Васил Благоев Будинов; заличава
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като съдружник и управител Людмила Георгиева
Давидова; вписва като съдружник и управител
Васил Благоев Будинов; вписва промяна в предмета на дейност: таксиметров превоз, транспортна
дейност в страната и в чужбина, пътна помощ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, посредническа дейност, рекламна дейност в страната и
в чужбина, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, производство и реализация
на промишлени стоки и предмети на бита, отдих, туризъм, лизинг, интернет услуги, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Мирослав Вълчев Георгиев
и Васил Благоев Будинов заедно и поотделно,
като поотделно всеки един от управителите ще
се разпорежда и подписва сделки и документи
до 1000 лв.
12052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 12531/2001 вписва промени
за „Ваал трейдинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Мария Закова
Пеева на Павлин Стефанов Генчев; заличава
като едноличен собственик и управител Мария
Закова Пеева; вписва като едноличен собственик
Павлин Стефанов Генчев, който ще управлява и
представлява дружеството.
12053
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 16666/2007 вписва промени
за „Изи локал сървисис“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Красно село“, кв. Белите брези, ул. Хайдушка
гора, бл. 26, вх. 1, ет. 6, ап. 20; вписва промени
в дружествения договор.
12054
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 21179/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Капела България“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Двадесети април 6, с предмет
на дейност: опериране на търговски обекти,
предлагащи забавления, услуги за свободното
време, кетъринг и продажба на стоки за деца и
възрастни, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговска
дейност със стоки и услуги от всякакъв вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, превозни, складови и сделки
с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, дизайн, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (след издаване на съответните лицензии и
разрешения, когато е необходимо), както и друга
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., разпределен в 2000 обикновени поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Ханс

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

Йорген Андре Фредстед, Уенди Джйн Фредстед,
Александър Проданов Проданов – зам.-председател и изпълнителен директор, и Валери Маринов
Вълчев – председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Александър
Проданов Проданов.
12055
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1046/2007 вписва промени
за „Билд комплект“ – ООД: заличава като управител Даниел Венциславов Деянов; вписва като
управител Николай Магриотов Едрев.
12056
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20407/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Р 2 Сиана“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Средорек 12А, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: търговия с козметика, парфюмерия,
битова химия, модна конфекция, промишлени и
хранителни стоки, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ралица
Ангелова Ангелова и Радослава Ангелова Върбанова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
12057
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20208/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„МВД тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 149, хотел „Експо“, крило А, ет. 3,
с предмет на дейност: туроператорска дейност
и туристическа агентска дейност (след получаването на съответното разрешение или лиценз),
хотелиерство и ресторантьорство, рекламна и
информационна 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, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милен Димитров Янков,
който го управлява и представлява.
12058
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20419/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елабо инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Баба
Илийца 2, бл. 80Б, ет. 15, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и инвестиционна дейност, представителство
и посредничество на български и чуждестранни
юридически и физически лица в страната и в
чужбина, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Елиас Абу Жауде, който го управлява
и представлява.
12059
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21222/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Депилисима“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ген. Гурко 27А, 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, внос и износ, реекспорт,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, туристически, рекламни, транспортни,
сервизни услуги, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
с нормативен акт, и придобива всякакви права,
необходими за осъществяването на предмета на
дейност в съответствие със законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Русина Евгениева Тошева, Даниел Христов Христов и Васил Ангелов
Трайков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
12060
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20189/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ардженто България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
бул. Царица Йоанна 70, ет. 1, офис 11, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговия на дребно и на
едро, внос, износ, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство, ресторантьорство
(след получаването на съответните лицензии и
разрешителни, в случай че се изискват такива),
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алексей Севделинов Александров, който
го управлява и представлява.
12061
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 20242/2007 вписа промяна за „Насмар“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Търговище, ул. Цар Симеон 3, ет. 3, ап. 10, в
София, ул. 21-ви век 11Б, вх. В, ап. 3А3.
12062
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20669/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сигнус БГ
2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Искър 14, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, маркетинг, рекламна и консултантска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Сигнус Холдинг“ и се управлява и представлява
от управителя Гинка Асенова Крумова.
12063
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20183/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Г 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Царичина 9, с предмет на дейност:
отдаване под наем и услуги със строителна техника и механизация, промишлено и гражданско
строителство, покупка, строеж и обзавеждане на
сгради с цел продажба, производство и търговия
със строителни материали, посредническа, пред
приемаческа, проучвателна и инвеститорска дейност, предоставяне на имущество и помещения под
наем, консултантска дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, комисионерска, агентска, представителска и посредническа дейност,
лизингова дейност, маркетинг и мениджмънт,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Николай Борисов Къркеланов, Борис Николаев Къркеланов
и Александър Атанасов Христов и се управлява
и представлява от Николай Борисов Къркеланов.
12064
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19310/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай
Ти ту профит България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Тис 3, с предмет на дейност: консултации,
обучение, управление и осъществяване на проекти,
свързани с информационните услуги за фирми и
физически лица, производство, покупка на стоки
и други вещи с цел продажба или отдаване под
наем в страната и в чужбина в първоначален,
преработен или обработен вид, импресарска,
рекламна дейност и производство на рекламни
материали, спедиционна дейност, туристически
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като за всяка дейност, изискваща
съответно разрешително, лиценз или друг вид
разрешение, дейността ще се извършва след получаването им. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сметс Барт Валтер А. и се управлява
и представлява от управителя Сметс Барт Валтер А. и Свобода Методиева Бояджиева заедно
и поотделно.
12065
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 16411/2007 вписва промени
за „Яспис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Йоанис Бонакис на „Дантей
холдингс Лимитед“; заличава като едноличен
собственик на капитала Йоанис Бонакис; вписва
като едноличен собственик на капитала „Дантей
холдингс Лимитед“; вписва нов учредителен акт.
12066
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19966/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виа
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театър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Студентски
град, бл. 58, вх. А, ап. 204, с предмет на дейност:
театрална дейност, изработка и разпространение
на спектакли, филми, шоупрограми, продуцентска
дейност, електронно дистанционно обучение в
областта на изкуството и излъчване в интернет
пространството, проектиране и изработка на
театрални реквизити, реклама, дизайн и всичко
друго, незабранено със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Велимир Иванов Велев,
който го управлява и представлява.
12067
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18863/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ем
Джи Ен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Гео Милев
116Б, вх. А, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност:
консултантски, посреднически и финансови услуги, организация на събития, подбор, обучение,
оценяване и развитие на персонал, вътрешна и
външна търговия, реекспорт, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Маргаритка Георгиева Цветкова, която го управлява и представлява.
12068
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20806/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ей Ти Ди инвестмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Верила 1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство, изпълнение
на строително-монтажни и ремонтни работи, консултантска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Амирам Барзилай и се
управлява и представлява от Амирам Барзилай
и Том Барзилай заедно и поотделно.
12069
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21234/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Фантазия
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Нови Искър“, кв. Кумарица,
ул. Искърско дефиле 120а, с предмет на дейност:
ресторантьорство и хотелиерство, търговия на
едро и дребно със стоки и услуги в първоначален
или преработен вид, външнотърговска дейност,
транспортни услуги – превоз на товари и пътници
в страната и в чужбина, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
консултантски услуги, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност, като за дейности
те, за които се изисква специален лиценз, след
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получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил
Цеков Василев и Павел Драганов Грозданов и
се управлява и представлява от Васил Цеков
Василев и Павел Драганов Грозданов заедно и
поотдено; вписва прехвърляне на предприятието
на едноличен търговец „Васил Василев – Цеци“
(рег. по ф.д. № 14626/2000 по описа на СГС) като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Фантазия 2007“ – ООД.
12070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20660/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Егри
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к Надежда 1, бл. 153,
вх. Г, ет. 3, ап. 94, с предмет на дейност: проучване,
промишлено и жилищно строителство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и отдаване под наем, всякакви
стрително-монтажни работи, всякаква транспортна дейност в страната и в чужбина, превозна,
спедиторска дейност, превоз на пътници и товари,
ресторантьорство, хотелиерство, търговско представителство и посредничество, предприемачество,
външна и вътрешна търговия на всякакви стоки, вкл. и с такива, за които се изисква лиценз,
след неговото получаване, лизинг, внос и износ,
реекспорт на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Емил Йорданов Григоров,
който го управлява и представлява.
12071
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БАА
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Крум Попов
37, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос, износ и реекспорт на всякакви
стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица,
туроператорска дейност, туристически услуги,
строителство, покупки, строежи и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, консултантска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Атанас Андонов Бояджиев, който го управлява
и представлява.
12072
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 14.01.2008 г. по ф.д. № 14821/95
вписва промяна за „Агро Лесо Транс“ – ООД (в
ликвидация): вписва заличаване на ликвидатора
Стойчо Стоянов Николов.
6029
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21074/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стада
Фарма България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Златен
рог 22, офис 13, с предмет на дейност: търговия
на едро с лекарствени средства (след издаване
на необходимите публичноправни разрешител-
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ни), търговия на едро с козметични продукти,
рекламна и маркетигова дейност, проучване на
пазара, консултантска дейност по мениджмънт
и организация на предприятия и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „ЩАДА
Арцнаймител“ – АГ, и се управлява и представлява от управителя Милко Кръстов Стоянов
самостоятелно, от управителя Борислав Милков
Трифонов самостоятелно, с изключение на случаите на осъществяване на сделки със стойност над
50 000 евро – тогава дружеството се управлява и
представлява от двамата управители съвместно.
12073
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20625/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Старт Панев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Коста
Лулчев 2, с предмет на дейност: производство
и търговия с всякакви стоки и услуги, за които
няма разрешителен или лицензионен режим,
сервизна дейност, търговска дейност (магазини
за авточасти), търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги,
реклама, внос, износ, лизингова, складова и
спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга незабранена от
законодателството търговска дейност в страната
и в чужбина, а когато има разрешителен или
лицензионен режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Спас Ангелов Панев,
който го управлява и представлява.
12074
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 7312/2007 вписва промени
за „Бомбай“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от район „Подуяне“, ул.
Черковна 33, в район „Оборище“, ул. Черковна
89, ет. 3, ап. 9; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
12075
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20973/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ексит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 133, вх. А, ет. 6,
ап. 27, 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, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, интернет маркетинг,
както и всякаква друга дейност, за която не съществува изрична законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Живко Янков Атанасов и Добромир
Георгиев Добрев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
12076
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Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 378, т. 12,
рег. Х, стр. 85, по ф. д. № 165/11 за политическа партия „Съюз за Пловдив“ със седалище
и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня
Мария-Луиза 27: вписва Изпълнителен съвет на
партията в състав: председател: Дани Стефанова Каназирева; заместник-председатели: Вихра
Иванова Ерамян и Ангел Георгиев Бакърджиев;
членове: Евелин Георгиев Парасков, Райна Стоева Христова, Николай Бочев Няголов, Веселин
Иванов Козарев, Мария Атанасова Петрова и
Атанас Тодоров Тодоров; вписва Контролен съвет
в състав: председател: Мария Стефанова Илчева;
заместник-председател: Даниела Герчова Ангелова; членове: Ахавни Микаел Кеворкян, Николай
Христов Томов, Зарко Андреас Сарафян, Светла
Рашкова Петкова, Даниела Василева Ганева,
Мария Тонева Николова и Теодора Савова Близнакова; вписва Устав на политическата партия,
приет на учредително събрание, проведено на
22.01.2011 г., който представлява неразделна част
от решението. Политическата партия „Съюз за
Пловдив“ се представлява от нейния председател
Дани Стефанова Каназирева.
6039

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
92 . – Пенсион нооси г у ри т е л но д ру жес т во
„Топлина“ – А Д, на основание чл. 189 КСО
обнародва:
Отчет за финансовото състояние
към 31 декември 2010 г.
(Хил. лв.)
Раздели, групи, статии
1
А.

2
Актив

2010 г.
3

4

Нетекущи материални
активи
ІІ. Нетекущи нематериални
активи
ІІІ. Финансови активи на
собствени средства
ІV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел А:

18

49

106

143

1 068

600

-

1

1 192

793

Текущи активи

І.

Текущи вземания

1.

Вземания от пенсионните
фондове
Други текущи вземания

83

31

13

10

Общо за група І:

96

41

ІІ.
1.

Текущи финансови активи
Финансови активи на
специализирани резерви
Общо за група ІІ:

3
2 530

4
2 585

ІV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел Б:

-

2

3 058

2 902

Сума на актива (А + Б)

4 250

3 695

Пасив
А.

Собствен капитал

І.

Основен капитал

1.

Регистриран капитал

5 000

5 000

Общо за група І:

5 000

5 000

(1 351)

(1 179)

(252)

(672)

(1 603)

(1 851)

3 397

3 149

ІІ.

Финансов резултат

1.

Непокрита загуба

2.

Текуща печалба (загуба)
Общо за група ІІ:
Общо за раздел А:

Б.

Специализирани резерви

І.

Пенсионен резерв

1.

УПФ

2

1

Общо за група І:

2

1

1.

Резерв за гарантиране
на минимална доходност
УПФ

232

149

2.

ППФ

219

169

Общо за група ІІ:

451

318

Общо за раздел Б:

453

319

3

24

ІІ.

В.

Нетекущи пасиви

Г.

Текущи пасиви

І.

Текущи задължения

385

203

Общо за група І:

385

203

12

-

397

203

4 250

3 695

ІІ.

Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел Г:
Сума на пасива

Отчет за всеобхватния доход
към 31 декември 2010 г.

Б.

2.

БРОЙ 40

1
2
ІІІ. Парични средства

2009 г.

Нетекущи активи

І.

ВЕСТНИК

1
І.

432

274

432

274

1.
2.

Наименование на разходите/приходите

2010 г.

(Хил. лв.)
2009 г.

2

3

4

Приходи
Приходи от управление
на пенсионните фондове
От УПФ
От ППФ

986

822

519
387

382
316

БРОЙ 40
1
3.
ІІ.

І.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

І.
ІІ.
1.
2.
3.

ДЪРЖАВЕН
2

3

1

4

От ДПФ
Освободени резерви за
гарантиране на минималната доходност

78
2

Административни разходи
Разходи по икономически
елементи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи
Разходи за специализирани резерви
Резултат от оперативната
дейност
Финансови приходи
Финансови разходи
Разходи за лихви
Разходи по операции с
ценни книжа
Други финансови разходи
Нетни финансови приходи
Загуба за периода

(1481)

(1560)

(31)
(423)
(68)
(737)

(45)
(783)
(70)
(541)

(90)
(132)
(135)

(95)
(26)
(159)

(630)

(897)

394
(16)
(3)
(9)

237
(12)
(2)
(7)

(4)
378
(252)

(3)
225
(672)

124
0

Отчет за паричните потоци по прекия метод
към 31 декември 2010 г.
(Хил. лв.)
Наименование
на паричните
потоци

1
2
А. Парични потоци
от оперативна
дейност
1. Парични потоци
от/към пенсионните фондове
2. Парични потоци,
свързани с търговски контрагенти
3. Парични потоци,
свързани с трудови възнаграждения
4. Парични потоци, свързани с
комисионни на
осигурителни
посредници
Парични потоци,
свързани с лихви
5. Други парични
потоци
Всичко парични
потоци от основна дейност

2010 г.
постъпления
3

плащания
4

ВЕСТНИК

Всичко парични
потоци от инвестиционна дейност
В. Парични потоци от финансова
дейност
1. Парични потоци
от допълнителни
вноски и връщането им на собствениците
1. Свързани с лихви, комисионни,
дивиденти и други
2. Плащания по лизингови договори
Всичко парични
потоци от финансова дейност
Г. Изменение на па- 1
ричните потоци
през периода
Д. Парични средства в началото
на периода
Е. Парични средства в края на
периода

по- пластъ- щапле- ния
ния
6
7

3

4

200

500 (300)

422

-

70

199 (129)

38

162

270

нетен
поток
8

840

-

206 (206)

-

219 (219)

-

748 (748)

-

603 (603)

227 (227)

-

1

839

292 (292)

4

(4)

-

4

58

(54)

3

942 1 250 (308)

-

-

154 (151)

8

422

(124)

-

-

-

-

699 (429)

460

162

298

500

-

-

-

202

-

202

197

-

197

20

(20)

22

(22)

20

682

22

175

(55) 1 500 1 453

47

702

914 1 969

197

2 585

2 538

2 530

2 585

Регис- Печалтриран би и
капи- загуби
тал
5 000

Общо всеобхватен доход за периода
- печалба и загуба

(Хил. лв.)
Общо

(1 179)

3 821

(672)

(672)

Баланс на 31 декември
2009

5 000

(1 851)

3 149

Баланс на 1 януари
2010

5 000

(1 851)

3 149

(252)

(252)

500

500

(1 603)

3 397

Общо всеобхватен доход за периода
- печалба и загуба
Покриване на загуба

-

7

-

Показатели

931

-

7

-

6

500

Баланс на 1 януари
2009
938

5

Отчет за собствения капитал
към 31 декември 2010 г.

2009 г.
нетен
поток
5

2

Б. Парични потоци
от инвестиционна
дейност
1. Свързани с дългосрочни финансови активи
2. Свързани с краткосрочни финансови активи
3. Свързани лихви

С Т Р. 8 9

Баланс на 31 декември
2010
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

843 1 269 (426)

5852

5 000

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

92а. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“
на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за доходите
(Хил. лв.)
Вид на прихода/разхода

2010 г.

2009 г.

Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Отчет за паричните потоци
(Хил. лв.)
Паричен поток от пенсионно- 2010 г.
осигурителна дейност

2009 г.

Постъпления, свързани с осигурени лица (от НАП)

6 257

5 554

Плащания, свързани с осигурени лица

(29)

(7)

Постъпления от други пенсионни фондове

2 113

2 882

Плащания към други пенсионни фондове

(709)

(92)

2

1

269

169

Операции с ценни книжа

4 683

3 266

- преоценка

4 082

2 856

34

0

Постъпления от пенсионно
осигурително дружество

1

-

4 988

3 436

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(485)

(390)

Операции с ценни книжа

(3 671)

(2 370)

2

1

- преоценка

(3 599)

(2 357)

(85)

0

Постъпления от сделки с инвестиции

(3 756)

(2 370)

1 232

1 066

Плащания по сделки с инвестиции

Лихви

Приходи от инвестиционни
имоти
Общо приходи
Разходи за инвестиции

Разходи по инвестиционни
имоти
Общо разходи
Доход:
Баланс

(Хил. лв.)
2010 г.

2009 г.

Постъпления от дивиденти
Постъпления от лихви

254

94

17 884

8 578

(23 (16 285)
989)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

9

-

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(996)

-

-

1

Други плащания

(3)

(1)

Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

309

335

Парични средства в началото
на годината

546

211

Други постъпления

Активи
Инвестиции, отчитани по спра- 15 845
ведлива стойност в печалбата
или загубата:

11 056

Ценни книжа и корпоратив- 12 772
ни облигации, издадени или
гарантирани от държавата

10 557

Акции, права и дялове на 2 151
КИС

499

Чуждестранни корпоративни 922
и държавни ценни книжа

-

Парични средства в края на
855
546
годината
Нетни активи на разположение на осигурените лица
(Хил. лв.)
1

2010 г.

2009 г.

2

3

Стойност на нетните активи
към началото на годината

14 946

5 926

Увеличение на стойността на
нетните активи, в т.ч.

9 603

9 502

546

3

-

- Постъпления от НАП

6 255

5 554

23 339

14 959

- Прехвърлени средства от други
пенсионни фондове

2 113

2 882

Банкови депозити

5 703

3 357

Инвестиционни имоти

933

-

Парични средства

855

Текущи вземания
Общо активи
Пасиви

3

-

Резерв за гарантиране на ми- 88
нимална доходност

83

- Преведени лихви от НАП
- Доход от инвестиране на
средствата на ПФ

1 232

1 066

Нетекущи задължения към 23 203
осигурени лица

14 863

Намаление на стойността на
нетните активи, в т.ч.

(1 258)

(482)

Краткосрочни задължения към 48
ПОД

13

- Средства за еднократно изплащане на осигурени лица

(1)

-

Общо пасиви

14 959

- Средства за изплащане на
наследници на осиг. лица

(28)

(7)

23 339

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

- Средства на осигурени лица,
преминали в други ПФ

(709)

(92)

- Прехвърлени средства към
пенсионния резерв

(1)

(1)

- Начислени такси и удръжки
за ПОД

(519)

(382)

Нетни активи на разположение
на осигурените лица

23 291

14 946

Индивидуални партиди

23 203

14 863

88

83

Партида за резерв за гарантиране на минимална доходност
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

С Т Р. 9 1
1

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова

5853
92б. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за доходите
(Хил. лв.)
Вид на прихода/разхода

ВЕСТНИК

Чуждестранни корпоративни
облигации
Банкови депозити
Инвестиционни имоти

2

3
611

204

5 419

3 718

794

620

1 466

660

22 071

17 040

Резерв за гарантиране на минимална доходност

126

119

Нетекущи задължения към осигурени лица

21 918

16 907

Краткосрочни задължения към
ПОД

27

14

22 071

17 040

Парични средства
Общо активи
Пасиви

Общо пасиви

Отчет за паричните потоци
(Хил. лв.)
Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

Постъпления, свързани с осигурени лица (от НАП)

3 722

3 625

2

1

Плащания, свързани с осигурени лица

(1 564)

(938)

Постъпления от други пенсионни фондове

2 629

3 599

Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
Лихви

286

229

Операции с ценни книжа

4 928

4 557

- преоценка

4 324

4 045

(114)

12

Плащания към други пенсионни фондове

(663)

23
5 239

4 799

Постъпления от пенсионноосигурително дружество

1

(320)

(3 789)

(3 585)

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(374)

Операции с ценни книжа
- преоценка

(3 696)

(3 561)

Постъпления от дивиденти

(170)

0

(3 959)

(3 585)

1 280

1 214

Приходи от инвестиционни
имоти
Общо приходи
Разходи за инвестиции

Разходи по инвестиционни
имоти
Общо разходи
Доход:

Баланс

(Хил. лв.)
2010 г.
1

2

2009 г.
3

Активи
Инвестиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата:

14 392

12 042

Ценни книжа и корпоративни
облигации, издадени или гарантирани от държавата

11 934

10 892

Акции, права и дялове на КИС

1 847

946

Постъпления от лихви
Постъпления от сделки с
инвестиции
Плащания по сделки с инвестиции

2

1

261

159

22 337

11 069

(25 221) (15 993)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

15

1

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(336)

(609)

Други плащания

(3)

-

Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

806

480

Парични средства в началото
на годината

660

180

Парични средства в края на
годината

1 466

660

С Т Р.
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ВЕСТНИК

Нетни активи на разположение на осигурените лица
(Хил. лв.)

БРОЙ 40
Баланс

(Хил. лв.)
2010 г.

2009 г.

Инвестиции, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата:

3 874

2 576

Ценни книжа и корпоративни
облигации, издадени или гарантирани от държавата

2 983

2 350

3 599
-

Акции, права и дялове на КИС

650

226

- Доход от инвестиране на 1 280
средствата на ПФ

1 214

Чуждестранни корпоративни и
държавни ценни книжа

241

-

Намаление на стойността на (2 614)
нетните активи, в т.ч.

(1 368)

Банкови депозити

1 549

955

- Средства за еднократно из- (73)
плащане на осигурени лица

(15)

- Средства за изплащане на (34)
наследници на осиг. лица

(23)

- Средства на осигурени лица, (663)
преминали в други ПФ

(114)

- Средства, преведени в НОИ (1 456)

(900)

- Прехвърлени средства в дър- (1)
жавния бюджет

-

- Начислени такси и удръжки (387)
за ПОД

(316)

Нетни активи на разположение 22 044
на осигурените лица

17 026

Индивидуални партиди

16 907

2010 г. 2009 г.
Стойност на нетните активи 17 026
към началото на годината

9 956

Активи

Увеличение на стойността на 7 632
нетните активи, в т.ч.

8 438

- Постъпления от НАП

3 721

3 625

- Прехвърлени средства от други 2 629
пенсионни фондове
- Преведени лихви от НАП

2

21 918

3 685

Нетекущи задължения към
осигурени лица

5 685

3 681

Краткосрочни задължения към
ПОД

8

4

5 693

3 685

(Хил. лв.)

2009 г.

80

47

Операции с ценни книжа

1 339

830

- преоценка

1 182

716

Общо приходи

1 419

877

Операции с ценни книжа

(1 152)

(614)

- преоценка

(1 136)

(610)

(2)

0

(1 154)

(614)

265

263

Приходи от инвестиции

Разходи за инвестиции

Доход:

5 693

Отчет за паричните потоци

2010 г.

Общо разходи

154

Общо пасиви

(Хил. лв.)

Разходи по инвестиционни
имоти

-

120

Пасиви

Отчет за доходите

Лихви

150

Парични средства
Общо активи

Партида за резерв за гаранти- 126
119
ране на минимална доходност
Съставител:
Председател на УС:
Ил. Толева-Деянова
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова
5854
92в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“
на основание чл. 189 КСО обнародва:

Вид на прихода/разхода

Инвестиционни имоти

Паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

2010 г.

2009 г.

Постъпления, свързани с осигурени лица

1 134

1 685

Плащания, свързани с осигурени лица

(267)

(103)

Постъпления от други пенсионни фондове

956

1

Плащания към други пенсионни фондове

(6)

(1)

Постъпления от пенсионно
осигурително дружество

5

1

Плащания към пенсионноосигурително дружество

(79)

(130)

212

26

Постъпления от сделки с инвестиции

3 942

2 472

Плащания по сделки с инвестиции

(5 778)

(3 961)

Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(152)

-

Постъпления от лихви

Други плащания

(1)

(1)

Нетен паричен поток от пенсионноосигурителна дейност

(34)

(11)

Парични средства в началото
на годината

154

165

Парични средства в края на
годината

120

154

БРОЙ 40
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Нетни активи на разположение на осигурените лица
(Хил. лв.)
2010 г.

2009 г.

Стойност на нетните активи
към началото на годината

3 681

1 962

Увеличение на стойността на
нетните активи, в т.ч.

2 355

1 949

- Постъпления от осигурителни
вноски

1 134

1 685

- Прехвърлени средства от
други пенсионни фондове

956

1

- Доход от инвестиране на
средствата на ПФ

265

263

Намаление на стойността на
нетните активи, в т.ч.

(351)

(230)

- Средства за еднократно или
разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право
на пенсия

(251)

(87)

- Изтеглени средства от осигурени лица

(2)

(14)

- Средства за изплащане на
наследници на осигурени лица,
които не са получили наследствена пенсия

(14)

(3)

- Средства на осигурени лица,
преминали в други ПФ

(6)

(1)

- Начислени такси и удръжки
за ПОД

(78)

(125)

Нетни активи на разположение
на осигурените лица

5 685

3 681

Индивидуални партиди

5 682

3 576

3

105

Неперсонифицирани
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
Б. Каменова

5855
20. – Управителният съвет на Българско
Актюерско Дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 30.06.2011 г. в 17,30 ч. в София, бул.
Княз Дондуков 9, „Венус Конферентен Център“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителните органи и комисии и баланс
на дружеството за 2010 г.; 2. освобождаване от
отговорност за отчетния период на членовете
на управителните органи и постоянни комисии;
3. приемане на програма и бюджет за бъдещата
дейност; 4. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 5. разни. Членовете вземат
участие в събранието лично срещу представяне
на лична карта или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете
или на техните упълномощени представители
започва в 17,15 ч. на 30.06.2011 г. на обявеното
място. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
5960
35. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.07.2011 г. в 14 ч. в хотел „Хилтън“ в София при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
сдружението през 2010 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2010 г.; 3. избор на ново
ръководство – управителен съвет и председател
на сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. избор на комисия по етика; 6.
избор на финансова комисия; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в общото събрание.
5963
104. – Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 14.07.2011 г. в 11 ч. в заседателната
зала на Международния изложбен център, намиращ се в София, бул. Цариградско шосе 147,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет на камарата за 2010 г.; 2. приемане на бюджета на камарата за финансовата
2011 г.; 3. промени в устава на НЛВК; 4. промени
в състава на УС и КС; 5. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение на членовете
на НЛВК с офиса на камарата. Канят се всички
членове на НЛВК или писмено упълномощени
представители за вземат участие в събранието.
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.
5962
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Боди Арт Кали“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 15.07.2011 г. в 10,30 ч. в офиса
на дружеството на адрес: София, бул. Васил Левски 75, общо събрание на членовете на спортния
клуб при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. освобождаване
на членове от управителния съвет на сдружението и избор на нови; 3. изменение и приемане
на промени в устава на сдружението; 4. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание на членовете на Спортен
клуб „Боди Арт Кали“, са на разположение на
членовете в седалището на дружеството.
5839
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Фън Шуй Център – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 15.07.2011 г. в 19 ч. в София
в седалището на сдружението общо събрание
при следния дневен ред: 1. изключване на „Бултекс – 21“ – ЕООД, ЕИК 130864254, поради непла-
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щане на членски внос; 2. обсъждане на молбата
на „Фън Шуй Академия“ – ЕООД, за приемане
като член на сдружението.
5856
32. – Управителният съвет на сдружение
„Боксов клуб София“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 15.07.2011 г. в 10 ч. в София, район „Слатина“, бул. Проф. Цветан Лазаров 4 – 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. промяна на устава
на сдружението – от сдружение за осъществяване на дейност в частна полза в сдружение за
общественополезна дейност; 3. приемане на нов
устав; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място в 11 ч.
5961
42. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Антракт“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 18.07.2011 г. в
17 ч. в залата на Съюза на артистите в София,
пл. Народно събрание 12, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на председателя на УС за
дейността на сдружението през отчетния период;
2. освобождаване на председателя и членове на
УС и избор на председател и нови членове на
УС на сдружението; 3. обсъждане и приемане на
промени в устава; 4. разни. Поканват се членовете
на сдружението да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6011
32. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 03.10.2011 г. в 13,30 ч.
в кабинет 404, сгр. А на ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, ет. 4, общо събрание при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя и управителния съвет, освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет; 2. избиране на
нов председател, управителен съвет и контролен
съвет; 3. организационни. Поканват се всички
членове на сдружението за регистрация в 13,30 ч.
на 03.10.2011 г. на мястото на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
5982
12. – Управителният съвет на сдружение ФК
„Миньор“, Бобов дол, с решение от 18.03.2011 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на футболния клуб на 11.07.2011 г. в 17 ч. в сградата
на Младежки дом, гр. Бобов дол, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на ФК
„Миньор“ за периода 01.12.2010 г. – 21.03.2011 г.;
2. избор на нов управителен съвет; 3. промяна
на устава на сдружение с нестопанска цел ФК
„Миньор“, гр. Бобов дол. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5855
20. – Управителният съвет на сдружение „Варненско младежко сдружение“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 1.03.2011 г. свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
4.07.2011 г. в 10 ч. във Варна, ул. Пирот 8А, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промени в състава на управителния съвет на
сдружението – освобождаване на членове на УС
и избор на нови членове на управителния съвет;
2. вземане на решение за промяна името на
сдружението; 3. вземане на решение за промяна
на седалището на сдружението; 4. вземане на
решение за промени в състава на членовете на
сдружението – освобождаване на членове и избор
на нови членове; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч. при същия дневен ред.
5857
40. – Управителният съвет на СНЦ „Рибарско селище „Камчия“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. IX от устава свиква общо
събрание на 17.07.2011 г. в 10 ч. в Рибарско селище, к.к. Камчия, Община Аврен, област Варна,
при следния дневен ред: 1. промяна от частна
в общественополезна дейност; 2. решение за
извършване на стопанска дейност и предмет на
същата; 3. допълнение на устава за извършване
на стопанска дейност, изменение на чл. IX, т. 3
от устава за обнародване на поканата за свикване
на общото събрание в „Държавен вестник“ и за
общественополезна дейност; 4. отчет за дейността
на УС; 5. освобождаване от отговорност членовете на УС; 6. избор на нов УС и председател на
сдружението; 7. смяна седалището и адреса на
управление; 8. вземане решение за участие в друга
организация; 9. 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.
5979
49. – Управителният съвет на Черноморска
регионална лозаро-винарска камара, Варна, на
основание чл. 22, ал. 2 от Устава на междупрофесионална организация Черноморска регионална
лозаро-винарска камара – Варна, и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.07.2011 г. в 10 ч. в
зала „Палас прес“ на Двореца на културата и
спорта – Варна, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на ЧРЛВК; 2. попълване
на състава на управителния и контролния съвет
и избор на председател на УС на Черноморската РЛВК; 3. отчет за дейността – 2010 г., отчет
на приходи и разходи, обсъждане и приемане
бюджет 2011 г.; 4. отчет на контролния съвет; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния и контролния съвет на 2010 г.; 6.
попълване състава на регионалната дегустационна
комисия; 7. разни. Регистрацията за участие в
общото събрание на членовете или техните пълномощници ще се извършва от 9 ч. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и дневен ред. Писмените материали са на разположение на членовете в офиса на
камарата във Варна, бул. Вл. Варненчик 281, ет. 6.
Поканват се всички членове или упълномощени
от тях лица да присъстват на събранието.
5959
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Лъки – 2004“,
гр. Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква редовно годишно общо събрание на 27.07.2011 г. в 17,15 ч.
в гр. Лъки, ул. Възраждане 18, ет. 3, заседателна
зала на Община Лъки, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на управителния съвет за периода 25.08.2010 г. – 26.07.2011 г.;
2. одобряване на извършените разходи за същия
период от време; 3. освобождаване на членове
на сдружението и на управителния съвет; 4.
приемане на нови членове на сдружението и на
управителния съвет; 5. приемане на бюджет на
ФК „Лъки – 2004“ за състезателната 2011/2012 г.;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 7 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 18,15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5977
10. – Съветът на директорите на „А лпиа
Инвест“ – АД, на основание разпоредбите на
чл. 33 от устава на дружеството и на основание
чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на дружеството на 30.06.2011 г. в
10 ч. в Нова Загора, кв. Индустриален, ул. Лубор
Байер 4 (База „Техномаш“), при следния дневен
ред и предложения за решения: 1. приемане на
нов устав на „Алпиа Инвест“ – АД; предложение
за решение: ОСА приема нов устав на „Алпиа
Инвест“ – АД; 2. приемане на годишния доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; предложение за решение:
ОСА приема годишния доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2010 г.; 3. приемане на годишен финансов отчет на
дружеството за 2010 г.; предложение за решение:
ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2010 г.; проект
за решение – ОСА приема да не се разпределя
печалба поради понасяне на загуба през 2010 г.;
5. приемане на решение за освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.; предложение
за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2010 г.; 6. избор на регистриран одитор
за 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на
дружеството за 2011 г. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез представител. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на
дружеството в Нова Загора всеки работен ден
от 9 до 16 ч. Лица, притежаващи заедно или
поотделно най-малко 5 на сто от капитала на
„Алпиа Инвест“ – АД, Нова Загора, могат да
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искат включването на въпроси и да предлагат
решения по вече включени въпроси в дневния
ред на общото събрание по реда на чл. 223а от
Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди
откриването на общото събрание тези акционери
представят за обявяване в търговския регистър
списък на въпросите, които ще бъдат включени
в дневния ред, и предложенията за решения. С
обявяването в търговския регистър въпросите
се смятат включени в предложения дневен ред.
По време на общото събрание акционерите на
дружеството имат право да поставят въпроси по
всички точки от дневния ред, както и въпроси
относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на дружеството, независимо
дали последните са свързани с дневния ред. При
липса на кворум на първата обявена дата за ОСА
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.07.2011 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. В дневния ред на
новото заседание не могат да се включват точки
по реда на чл. 223а ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание
от 8 ч. За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери, представят документ за
самоличност. Юридическите лица – акционери,
представят оригинал на актуално удостоверение
за търговска регистрация, както и документ за
самоличност на законния представител.
6106
52. – Управителният съвет на СНЦ „Орнитоложки клуб Янко – Добротица“, Поморие, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1
от устава свиква общото събрание на членовете
на сдружението на 20.07.2011 г. в 18 ч. на адрес:
Поморие, ул. Солна 15 (бивш медицински пансионат), при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за преобразуване на сдружението в
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 2. приемане
на изсикуемите от ЗЮЛНЦ изменения в устава
с оглед на преобразуването по т. 1; 3. приемане
на други изменения в устава на сдружението; 4.
представяне и одобряване на ГФО на сдружението
за 2010 г.; 5. представяне на отчет за дейността
на сдружението за периода 2009 г. – 2010 г.; 6.
представяне на доклад относно финансовото
състояние на сдружението и очакваните бъдещи
разходи с оглед на преобразуването по т. 1; 7.
приемане на решение за допълнителни имуществени вноски, в случай че след обсъждане общото
събрание установи необходимост за покриване
на бъдещи разходи на сдружението; 8. приемане
на нови членове на сдружението; 9. избор на
управителен съвет. Съгласно чл. 23 от устава
членовете – физически лица, могат да бъдат
представлявани на ОС от пълномощници. Пълномощните следва да бъдат изрични за участие в
общото събрание, в писмена форма, включително
и принтирана версия на електронно съобщение
от упълномощителя до упълномощения, от което
ясно се вижда адресът на електронната система
на упълномощителя (познат на всички e-mail)
и указания по какъв начин да бъде упражнен
неговият глас. Пълномощниците могат да представляват само един член на сдружението и не
могат да преупълномощават с правата си трети
лица. Писмените материали относно дневния
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ред на свиканото общо събрание, включително
проектът за нов устав, са достъпни за членовете
на адреса на управление на СНЦ „Орнитоложки
клуб Янко – Добротица“.
5980
10. – Управителният съвет на Националната
асоциация на председателите на Общински съвети в Република България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 14.07.2011 г. в 15,30 ч. в заседателната зала на хотел „Аугуста“ – гр. Хисаря, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на НАПОС – РБ за 2010 г.; 2. отчет за работата
на КС на НАПОС – РБ за 2010 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за
2010 г.; 4. приемане на бюджета на НАПОС – РБ
за 2012 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5981
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Първо частно сдружение „Природолюбител“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 15.07.2011 г. в 10 ч. в Ямбол,
ул. Гоце Делчев 5, при дневен ред: вземане на
решение за прекратяване на сдружението и обявяването му в ликвидация, избор на ликвидатор.
5913
15. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българско училищно
настоятелство при Основно училище „Филип
Тотю“, с. Върбовка, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението на 11.07.2011 г. в 11 ч. в административната
сграда на кметство с. Върбовка в с. Върбовка,
община Павликени, област Велико Търново,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за разходване имущество на сдружението; 2.
вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението, откриване на производство по
ликвидация и избор на ликвидатори; 3. вземане
на решение за разпределяне на останалото след
удовлетворяване на кредиторите имущество след
приключване на ликвидацията; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание на сдружението ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
5849
15. – Управителният съвет на СНЦ „Лудогорие – Самуил“, с. Самуил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.07.2011 г. в
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10 ч. в читалището в с. Самуил, община Самуил,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.; 2. приемане на
решения за 2010 г.; 3. приемане на решение за
прекратяване, замразяване или продължаване
на дейността на сдружението; 4. приемане на
бюджета за 2011 г.; 5. избиране и освобождаване
на членове на УС и КС; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5858
30. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Глухар“, с. Славейно, област Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 08.07.2011 г. в
14 ч. в с. Славейно, област Смолян, в читалищния
салон, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и финансовото състояние на СЛР „Глухар“,
с. Славейно, за 2010 г.; 2. отчет за приходите и
разходите на сдружението за 2010 г.; 3. отчет за
дейността на КС за 2010 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2011 г.; 5. определяне размера
на членския внос за 2012 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на УС за дейността им
през 2010 г.; 7. приемане изменения и допълнения към устава на дружеството; 8. промени в
състава на управителния съвет; 9. определяне
представител на сдружението в общото събрание
на НЛРС – СЛРБ; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5848
18. – Управителният съвет на ФК „Черноморец – Чернево“, с. Чернево, община Суворово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 20.07.2011 г. в 18 ч. в
клуба на пенсионера при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ФК „Черноморец – Чернево“
до момента; 2. приемане на нов устав на ФК „Черноморец – Чернево“; 3. избор на нов председател
и нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5914
Кремена Николова Миленкова – ликвидатор
на сдружение с общественополезна дейност „Европакултур“, Русе, в ликвидация по ф. д. № 1016/2005,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
5850
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