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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за устройството на държавния бюджет, приет
от ХLI Народно събрание на 30 юни 2011 г.
Издаден в София на 7 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
устройството на държавния бюджет (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1996 г.; изм., бр. 46 от 1997 г.,
бр. 154 от 1998 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 87 от
2005 г.; попр., бр. 89 от 2005 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 80 от 2007 г. и бр. 98 от 2008 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Бюджетното салдо представлява
разлика между приходите и разходите, които
не са елемент на финансирането по ал. 5.
(2) Превишението на приходите над разходите по ал. 1 е положително бюджетно
салдо – излишък.
(3) Превишението на разходите над приходите по ал. 1 е отрицателно бюджетно
салдо – дефицит.
(4) Финансирането е равно на бюджетното
салдо с противоположен знак.
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и
вътрешни заеми, операциите с държавни
ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване
и реализиране на финансови активи, друго
финансиране и изменение в наличността на
паричните средства.“
§ 2. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. Максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма не
може да надвишава 40 на сто от прогнозния
брутен вътрешен продукт.“
§ 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бюджетната прогноза е оценка на
предвижданите параметри на консолидираната фискална програма за следващите три
години, която ежегодно се актуализира и се
одобрява от Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 20, ал. 4 се създава изречение
второ: „Когато бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е дефицит, то
не може да надвишава 2 на сто от брутния
вътрешен продукт.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 30 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
7965

УКАЗ № 171
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от ХLI
Народно събрание на 1 юли 2011 г.
Издаден в София на 8 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от
2009 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92
и 93 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3, изречение второ думата
„принадлежат“ се заменя със „са собственост“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Културните ценности, археологически обекти по смисъла на чл. 146, ал. 1,
произхождащи от територията и акваторията
на Република България, са публична държавна
собственост.
(2) Културните ценности, правото на собственост върху които е придобито по реда
на Закона за общинската собственост, са
общинска собственост.
(3) Културните ценности, правото на собственост върху които е придобито от физически
или юридически лица чрез правна сделка, по
давност или чрез други придобивни способи
и които не представляват публична държавна
или общинска собственост, са частна собственост.“
§ 3. В чл. 4 думите „със съдействието на“
се заличават.
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§ 4. В чл. 5, ал. 1 се създава изречение
второ: „Дейностите по опазване на културни
ценности, собственост на Българската православна църква или на другите регистрирани вероизповедания, се извършват с тяхно
участие.“
§ 5. В чл. 6, т. 6 накрая се добавя „включително антропологични останки, открити
при теренни проучвания, и останки на палео
зоологията и култивирани растения“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Културни ценности са и фрагменти от
археологически или други предмети, които са
в разрушен вид, съставляват малка част от
автентична цялост на предмета, обезличени са
в значителна степен, не притежават значима
културна, научна или художествена стойност
и могат да бъдат определени като масов материал. Те не подлежат на идентификация, но
се включват в научно-спомагателния фонд на
музеите при необходимост.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Не са културни ценности по смисъла
на този закон:
1. машинно сечени монети и монетовидни
предмети, които нямат значение за научните
изследвания и експозиционната стойност, с
изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон
като културни ценности;
2. машинно произведени предмети, които
не носят подпис или знак на своите автори
или са произведени в големи количества, не
притежават значима културна, научна или
художествена стойност или не са свързани с
историческа личност или събитие;
3. произведения на изкуството, собственост
на български или чужди автори, или такива,
които не са по-стари от 50 години;
4. антикварни предмети, непредставляващи
произведения на изкуството, които не са постари от 100 години, с изключение на особено
редки и ценни екземпляри, идентифицирани
по реда на този закон като културни ценности;
5. остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена вследствие от човешка дейност,
която няма функционално или художествено
предназначение.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) По предложение на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно
лице предмети с важно историческо, културно
или научно значение по ал. 4 могат да бъдат
идентифицирани по реда на този закон като
културни ценности.“
§ 7. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Опазването на културното наследство
е системен процес на издирване, изучаване,
идентификация, документиране, регистрация,
консервация, реставрация и адаптация.“
§ 8. В чл. 9 след думите „към земята“ се
добавя „включително под водата“, а думите
„или се намират под вода“ се заличават.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стратегическите цели за управление
и опазване на к улт у рното наследство се
включват в стратегията по чл. 2а от Закона
за закрила и развитие на културата след широко обществено обсъждане с участието на
заинтересовани научни и културни организации, юридически лица с нестопанска цел
и регистрирани вероизповедания.“
2. В ал. 3 т. 1 се отменя.
3. Създават се ал. 4 – 10:
„(4) С решение на Министерския съвет:
1. недвижими археологически културни
ценности – публична държавна собственост,
се предоставят безвъзмездно за управление на
ведомства и общини за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето
на културни ценности, за срок до 10 години
по предложение на министъра на културата;
2. се извършва замяна на имот със статут
на недвижима културна ценност с категория „световно значение“ или „национално
значение“, деклариран или регистриран по
реда на този закон, когато е собственост на
физически или юридически лица, с равностоен имот – частна държавна собственост,
или с право на строеж върху имоти – частна
държавна собственост. Въз основа на решението на Министерския съвет ръководителят
на съответното ведомството издава заповед
и сключва договор за замяна.
(5) Въз основа на решението на Министерския съвет по ал. 4, т. 1 министърът на
културата сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.
(6) Дейностите, свързани с опазване на
недвижимите културни ценности по ал. 4,
т. 1, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически
дейности се извършват в съответствие с
изискванията на този закон от археологически или специализиран исторически музей
със седалище на територията на съответната
община, а в случай че няма такъв – от найблизкия регионален музей, като отношенията
между музея и ведомството или общината се
уреждат с договор.
(7) Въз основа на решението на Министерския съвет се извършва предаването и
приемането на имота с протокол по образец,
утвърден от министъра на културата. Срокът
за предаването и приемането на имота се определя с решението на Министерския съвет.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

(8) Нед ви ж и м и т е к ул т у рн и цен нос т и,
предоставени за управление по реда на ал. 4,
т. 1, не могат да се използват не по предназначение или да се предоставят за управление
на трети лица.
(9) При нарушаване на забраните по ал. 8
или при извършени нарушения, свързани с
неизпълнение на задължения по този закон,
правото на управление се отнема.
(10) Приходите от културни ценности постъпват по бюджета на съответното ведомство
или община и се разходват за дейности по
опазване на културни ценности, консервация
и реставрация, за музейни и други дейности,
свързани с опазването на културното наследство.“
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) точка 13 се изменя така:
„13. съгласува:
а) заданията за проектиране, плановете за
опазване и управление, устройствените схеми
и планове, техните изменения, специфичните
правила и нормативи към тях и инвестиционните проекти – за единични и групови
недвижими културни ценности с категории
„световно“ и „национално значение“, в предвидените от този закон случаи;
б) заданията за проектите на музейни сгради и на постоянните експозиции на музеите;
в) инвестиционните проекти за изграждане
и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични
пространства в урбанизирани и извънселищни
територии, както и тяхното премахване;“
б) в т. 14 думата „културните“ се заменя
с „културни“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Проектите и инициативите по ал. 1,
т. 13 се съгласуват след решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, създаден към министъра на културата.“
§ 11. В чл. 15, ал. 2 се създават т. 6 и 7:
„6. опазване на книжовни и литературни
културни ценности, съхранявани в библиотечните и архивните колекции – ръкописи,
архивни документи и старопечатни издания;
7. извършване на сделките с движимите
културни ценности.“
§ 12. В чл. 16, ал. 5 думите „Областният управител по седалището“ се заменят с
„Областните управители на територията“, а
думата „създава“ са заменя със „създават“.
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Националният инстит у т за
недвижимо културно наследство (НИНКН)
е държавен културен институт с национално
значение и извършва дейност в областта на
опазване на недвижимото културно наследство,
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включително и научноизследователска дейност
по издирване и изучаване на недвижимото
културно наследство.
(2) Националният институт за недвижимо
културно наследство е юридическо лице на
бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра
на културата.
(3) За осъществяване на функциите си
НИНКН може да създава териториални звена.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Националният институт за недвижимо културно наследство:
1. подпомага министъра на културата при
упражняване на неговите правомощия по
провеждане на държавната политика в област
та на опазването на недвижимото културно
наследство;
2. провежда дейност по издирване и изучаване на недвижимото културно наследство,
включително и научноизследователска дейност
по издирване и изучаване на недвижимото
културно наследство;
3. изготвя предварителни и комплексни
оценки и мотивирани предложения за деклариране и за предоставяне на статут на
недвижими културни ценности;
4. прави предложение до министъра на
културата за определяне на режимите за
опазване на недвижимите културни ценности;
5. извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и на
наличната информация за тях;
6. води публичен регистър на недвижимите
културни ценности, поддържа национален
документален архивен фонд и организира
информационен център;
7. създава и поддържа специализирана карта
и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър на
недвижимото културно наследство;
8. издава документи и дубликати, предоставя справки и копия на архивни материали;
9. поддържа и развива информационна
система за недвижимото културно наследство;
10. изготвя проекти на планове за опазване
и управление, експертизи, планови задания,
пилотни проекти и други по недвижимото
културно наследство по искане на физически
и юридически лица;
11. осъществява и други дейности, определени в закон.
(2) За извършване на дейностите по ал. 1,
т. 8 НИНКН събира такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.“
§ 15. В чл. 23 думите „правилник на“ се
заменят с „правилник, издаден от“.
§ 16. В чл. 24 думите „културни и природни
ценности и образци“ се заменят с „културни
ценности, природни образци и антропологични останки“.
§ 17. Член 25 се изменя така:
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„Чл. 25. (1) Музей се създава при наличие на:
1. културни ценности, идентифицирани по
реда на наредбата по чл. 107, ал. 1, които могат да бъдат представяни във вид на музейна
експозиция;
2. сграден фонд, осигуряващ условия за
съхраняването на движимите културни ценности, определени с наредбата по чл. 34, ал. 6,
и условия за представянето на движимите
културни ценности, определени с наредбата
по чл. 185;
3. постоянен източник за финансиране
дейността на музея (издръжка на сградата и
персонала и средства за дейности за издирване, изучаване, опазване и представяне на
движимите културни и природни ценности
и образци);
4. специалисти с необходимата квалификация съгласно класификатора по чл. 37, ал. 2.
(2) Музеи могат да се създават:
1. за представяне на личности, дейности,
явления и събития, както и с тематично обособени групи от произведения на изкуството,
предмети и образци, които нямат качество на
движими културни ценности или не са придобили качество на такива, но в съвкупност
представляват научен, културен, обществен,
религиозен или туристически интерес;
2. при наличие на сграден фонд, осигуряващ условия за съхраняване и представяне
на предметите по т. 1.
(3) Създаването на музеи по ал. 2 и представянето на техните фондове в експозиции се
урежда по ред, определен с наредба, издадена
от министъра на културата.“
§ 18. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, изречение трето след думите
„Редът за създаването“ се добавя „и дейността“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Директор на държавен, регионален или
общински музей може да бъде лице:
1. с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалност от съответното професионално
направление и
2. с професионален опит:
а) за държавни и регионални музеи – 5
години професионален опит в съответното
професионално направление;
б) за общински музеи – три години професионален опит в съответното професионално
направление.
(6) Правоотношенията с директорите на
музеи по ал. 5 възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите,
когато в специален закон е предвидено друго.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава
на която се включват и представител на Министерството на културата и двама музейни
експерти.“
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§ 19. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Устройството и дейността на
музеите се определят с правилници:
1. издадени от министъра на културата – за
държавните музеи, създадени към министъра
на културата;
2. издадени от ръководителя на ведомството – за държавните музеи, създадени към
ведомства;
3. приети от общинския съвет – за регионални и общински музеи и музеи със смесено
участие;
4. одобрени от собственика на музея – за
частни музеи.
(2) В случаите на ал. 1, т. 2 и 3 правилниците се издават след съгласуване с министъра на културата или оправомощен от него
заместник-министър.“
§ 20. В чл. 30, ал. 2, т. 4 думите „чл. 25, т. 2,
3 и 4“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
§ 21. Член 33 се отменя.
§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Движимите културни ценности – национално богатство, формират Национален музеен фонд. Дейностите, свързани с управление
на фонда, се определят в наредбата по ал. 6.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Редът за формирането, управлението
и идентификацията на музейните фондове се
определя в наредба, издадена от министъра
на културата.“
§ 23. В чл. 36 думите „по ред, определен
с наредба на министъра на културата“ се
заличават.
§ 24. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36 се
извършват от лица, които притежават професионална квалификация съгласно изискванията,
посочени в класификатора по ал. 2.“
§ 25. В чл. 41 ал. 2 се отменя.
§ 26. В чл. 45 т. 3 се изменя така:
„3. пространствената им структура и териториален обхват.“
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 думата „пейзаж“ се заменя с
„ландшафт“.
2. Създава се т. 9:
„9. културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото
културно наследство и ландшафти.“
§ 28. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „броя“ се
заличава.
2. В т. 2 буква „д“ се изменя така:
„д) археологически резерват – обособена
територия или част от акватория, наситена
с издирени или подлежащи на издирване под
повърхността или наземни археологически
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културни ценности, включително археологически нива и/или културни напластявания,
разкрити при строителни дейности.“
§ 29. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. „за сведение“ – самостоятелни обекти с
ниска индивидуална стойност – носители на
информация за научната и културната област,
към която се отнасят.“
2. В ал. 2 думите „наредба на Министерския
съвет по предложение на министъра на културата“ се заменят с „наредба на министъра
на културата“.
3. В ал. 3 думите „се определя със закон
за всеки отделен резерват“ се заменят със „се
определя с този закон, като те са посочени в
списък съгласно приложението“.
§ 30. В чл. 53, т. 4 накрая се добавя „включително образци на филателията“.
§ 31. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Идентифицирането на обектите на недвижимото културно наследство е
системен процес на издирване, изучаване и
предварителна оценка на изследвания обект
като недвижима културна ценност.“
§ 32. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „недвижими
културни ценности“ се заменят с „обектите
на недвижимото културно наследство“.
2. В т. 2 думата „специализирано“ се заличава.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. предварителна оценка – установяване
на признаци на изследвания обект като недвижима културна ценност.“
§ 33. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Издирване и изучаване на недвижимите археологически ценности се извършват от
лица, получили разрешение за извършване на
теренни проучвания по реда на този закон.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Предварителната оценка по чл. 56,
т. 3 на недвижимите културни ценности, с
изключение на разкритите при спасителни
теренни проучвания археологически обекти,
се извършва от НИНКН въз основа на научната оценка на лицата по ал. 1 и 2, по реда
на наредбата по чл. 50, ал. 2.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Предварителната оценка на разкритите
при спасителни теренни археологически проучвания обекти се извършва от експертната
комисия, определена по реда на чл. 159, ал. 2.
Редът за дейността на комисията се определя
с наредбата по чл. 50, ал. 2.“
§ 34. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
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„(1) Декларирането на обекти, които могат
да бъдат определени като недвижими културни
ценности, се извършва със заповед на министъра на културата по предложение на директора
на НИНКН, въз основа на предварителната
оценка по чл. 57, ал. 3 и 4. Предложението
включва предварителна категоризация, класификация и временни режими за опазване
на тези обекти.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
предварителната класификация и категория на
обекта на недвижимото културно наследство
и временните режими за неговото опазване.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите когато от предварителната оценка по чл. 57, ал. 3 се установи, че
изследваният обект не притежава признаци
на недвижима културна ценност, директорът
на НИНКН изготвя мотивирано предложение до министъра на културата за отказ за
деклариране.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 35. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „собствениците на“
се добавя „декларираните“, а след думите
„недвижими обекти“ се добавя „а за археологическите – и директора на съответния
регионален музей“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „е за срок до три години“
се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Декларираните недвижими обекти имат
статут на недвижими културни ценности до
установяването им като такива по реда на
този закон.“
§ 36. В чл. 60 накрая се добавя „и на актовете за прекратяване на временния режим
по чл. 62, ал. 1“.
§ 37. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Дек ларираните недвижими обекти
подлежат на заключителна оценка във връзка
с регистрирането им като културни ценности,
която се извършва от НИНКН при взаимодействие със специализирани институции и
компетентни лица.“
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Със заключителната оценка по ал. 1
се извършва установяване на културната и
научна стойност и обществената значимост
на обекта, неговата автентичност, степен на
съхраненост и взаимодействие със средата и
обществото.
(3) Недвижимите археологически обекти,
на които се предоставя статут на недвижими
културни ценности по реда на този закон,
подлежат на заключителна оценка. Когато
недвижимите археологически обекти се намират на територията на групови археологи-
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чески ценности, те подлежат на заключителна
оценка за предоставянето им на статут като
единични недвижими културни ценности.
(4) За издирени и проучени недвижими
обекти на културното наследство, за които
има достатъчно данни за изготвяне на заключителна оценка, не се прилагат разпоредбите
на чл. 58, ал. 1 и 2 и предоставянето или
отказът за предоставяне на статут на недвижима културна ценност се извършва по реда
на глава пета, раздел ІІІ.
(5) Заключителната оценка на обектите
по ал. 1, 3 и 4 се извършва по ред, определен
с наредбата по чл. 50, ал. 2.“
§ 38. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министърът на културата“ се добавя „след писмено становище
на директора на НИНКН“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато от заключителната оценка по
чл. 61, ал. 3 се установи, че недвижим археологически обект не притежава качества на
културна ценност, статутът му се отнема със
заповед на министъра на културата.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „или 2“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 39. В глава пета наименованието на раздел
ІІІ се изменя така:„Предоставяне на статут
на недвижима културна ценност“.
§ 40. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато от заключителната оценка по
чл. 61, ал. 1, 3 и 4 се установи, че обекти
на недвижимото културно наследство имат
качества на недвижими културни ценности,
директорът на НИНКН прави предложение до
министъра на културата за тяхната класификация, категоризация и режими за опазване
във връзка с предоставянето на статут на
недвижими културни ценности.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Специализираният експертен съвет
изготвя становище до министъра на културата в едномесечен срок от получаване на
предложението по ал. 1.“
§ 41. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 и 3 се изменят така:
„2. групови недвижими културни ценности
с категория „национално значение“ – със заповед на министъра на културата след съгласуване с министъра на регионалното развитие
и благоустройството, а когато в границите
на недвижимата културна ценност попадат
защитени територии по Закона за защитените
територии или защитени зони по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие – и с
министъра на околната среда и водите;
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3. всички останали категории недвижими
културни ценности – със заповед на министъра на културата.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Заповедите на министъра на културата
по ал. 1, т. 2 и 3 се обнародват в „Държавен
вестник“.“
§ 42. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в 14-дневен срок“.
2. В ал. 2 думите „в 7-дневен срок“ се заменят с „в 14-дневен срок“.
3. В ал. 3 думите „чл. 65, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 65, ал. 1, т. 2 и 3“.
§ 43. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 65, т. 1“ се
заменят с „чл. 65, ал. 1, т. 1“.
§ 44. В чл. 68 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информаци я за стат у та на имота
като недвижима културна ценност, описана
с нейния идентификатор съгласно Закона за
кадастъра и имотния регистър, се предоставя
от НИНКН на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Агенцията по геодезия,
картография и кадастър предоставя данните
на Агенцията по вписванията в 14-дневен срок
съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за кадастъра
и имотния регистър.“
§ 45. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Промените на статута на недвижима
културна ценност, както и отписването от
регистъра по чл. 68 се извършват по реда за
деклариране и предоставяне на статут.“
2. В ал. 2 думата „регистриране“ се заменя
с „предоставяне на статут“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Условията и редът за изработването
и поддържането на специализираните карти
регистри на недвижимото културно наследство се определят с наредба на министъра
на културата и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
§ 46. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 и 2
проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При у нищожа ване на недви ж има
културна ценност поради неизпълнение на
задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 лицата по
ал. 1 са длъжни да я възстановят в същия
вид – с оригиналните обемно-пространствени
параметри и архитектурни и художествени
характеристики. Срокът за възстановяване се
определя от министъра на културата.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Собствениците, концесионерите и
ползвателите на недвижим имот, в който е
открит или съществуват данни за наличие на
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недвижим археологически обект, са длъжни да
осигуряват достъп на компетентните органи
за инспектиране на физическото му състояние
и да изпълняват предписанията за неговото
опазване.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Собствениците, концесионерите и
ползвателите на недвижим имот, в който е
съхранена и експонирана недвижима археологическа културна ценност, са длъжни да
осигуряват публичен достъп при условията,
определени с наредбата по чл. 185.“
§ 47. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) При наличие на обстоятелства,
застрашаващи недвижима културна ценност
от увреждане или разрушаване, собственикът,
концесионерът или ползвателят на имота е
длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния
инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на недвижимата
културна ценност и да предприеме незабавни
действия по обезопасяването є.
(2) При възникване на обстоятелствата
по ал. 1 за недвижими археологически културни ценности, включително случаите по
чл. 160, ал. 2, собственикът, концесионерът
или ползвателят на имота, в който се намира
културната ценност, уведомява органите по
ал. 1 и директора на регионалния музей, а за
София-град и София-област – Националния
археологически институт с музей при БАН.
(3) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице и регионалният
инспекторат по опазване на културното наследство дават незабавно съответни указания
за аварийно-временно укрепване и определят
срок за изпълнението им.
(4) При неизпълнение на задълженията
по ал. 1 и 2 и на съответните указания по
ал. 3 в определения срок общината извършва
необходимото обезопасяване и аварийновременно укрепване за сметка на лицето по
чл. 71, ал. 1, в срок до 14 дни след изтичането
на срока по ал. 3.
(5) За наличието на обстоятелствата по
ал. 1, както и за дадените указания по ал. 3
и предприетите мерки ръководителят на регионалния инспекторат незабавно уведомява
министъра на културата.“
§ 48. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от даване на съответното указание по чл. 72, ал. 3 за недвижими
културни ценности, с изключение на археологическите, кметът на общината назначава
комисия, която включва инспектор от регионалния инспекторат по опазване на културното
наследство, представители на НИНКН, на
регионалната дирекция за национален строителен контрол и на общината. За художест-
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вени, етнографски и исторически недвижими
културни ценности в комисията се включва
и представител на съответния по тематичен
обхват музей, а за действащи обекти с религиозно предназначение – и представител на
съответното регистрирано вероизповедание.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Въз основа на констативния протокол
кметът на общината в 14-дневен срок издава
заповед, с която задължава лицата по чл. 71,
ал. 1 за тяхна сметка да извършат в определен
срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности
по проектна документация, съгласувана по
реда на чл. 84, ал. 1 и 2. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира
изпълнението є.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) За археологически недвижими културни ценности се прилагат разпоредбите на
чл. 160, ал. 3.“
§ 49. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Когато комисията по чл. 73, ал. 1
предлага демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата
културна ценност, нейният собственик изготвя
и представя в Министерството на културата
графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията.
След положително становище на министъра
на култ у рата или оправомощени от него
длъжностни лица кметът на общината издава заповед за демонтиране на недвижимата
културна ценност.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването на заповедта не спира
изпълнението є.
(3) Недвижимата културна ценност се реконструира въз основа на представената документация по ал. 1 и инвестиционен проект,
съгласуван по реда на чл. 84.“
§ 50. В чл. 76, ал. 1 след думата „необходимите“ се добавя „проектни“ и думите
„за временно укрепване и последваща“ се
заменят с „или“.
§ 51. В чл. 79 ал. 7 се изменя така:
„(7) Когато в определени зони има данни
за наличие на археологически обекти, министърът на културата може със заповед да ги
обяви по реда на чл. 64 за защитени територии
по смисъла на ал. 6.“
§ 52. В чл. 80 ал. 3 се изменя така:
„(3) Устройствените схеми и планове по
чл. 78 и специфичните правила и нормативи
към тях, заданията за тяхното изготвяне и
скиците с предложенията по чл. 135, ал. 2 от
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Закона за устройство на територията преди
одобряването им се съгласуват по реда на
чл. 84.“
§ 53. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „недвижими“ се добавя „културни“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. дългосрочна и краткосрочни програми
на дейностите по опазване на недвижимата
културна ценност и по прилагане на плана;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Плановете за опазване и управление на
единични или групови недвижими културни
ценности подлежат на обществено обсъждане
по ред, определен с наредбата по ал. 5.“
§ 54. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Плановете за опазване и управление и
заданията за тяхното изготвяне се съгласуват:
1. с министъра на културата по реда на
чл. 84, ал. 1 и 2;
2. със съответната община, когато не е
възложител на плана, както и със заинтересовани институции.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Актовете за приемане по реда на ал. 3
на плановете за опазване и управление на
недвижими културни ценности се обнародват
в „Държавен вестник“.“
§ 55. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Инвестиционните проекти и
искания за намеси в защитени територии за
опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда
на Закона за устройство на територията след
съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2, както
следва:
1. в единични културни ценности и в техните граници:
а) програми, задания, визи за проектиране, инвестиционни проекти за: консервация,
реставрация, адаптация, експониране, реконструкция по автентични данни, пристрояване, надстрояване, конструктивно укрепване,
делба, промяна на предназначението, ремонти
и преустройства, цветови фасадни решения,
художествено осветление, паркоустройство и
благоустройство;
б) визи за проектиране и инвестиционни
проекти по част архитектура за ново основно
и допълващо застрояване, а при наличие на
археологически недвижими културни ценности – и проектите по част конструкции, и
за сградните отклонения за присъединяване
към мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура;
в) искания и документация за извършване
на текущи и аварийни ремонти и укрепителни
работи;
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г) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми,
улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни
и монументално-декоративни елементи, както
и електрически и газификационни табла,
външни климатични съоръжения, антени на
мобилни оператори;
2. в охранителни зони на единични културни
ценности и в границите на групови културни
ценности, ако с режимите за опазване не е
определено друго:
а) визи за проектиране и инвестиционни
проекти по част архитектура за: ново основно
и допълващо застрояване, реконструкция,
надстрояване, пристрояване, ремонти и преустройства с промяна на външния вид на
строежите, а при археологически недвижими
културни ценности – и проектите по част
„конструкции“, и за сградните отклонения за
присъединяване към мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура;
б) визи за проектиране и инвестиционни
проекти за паркоустройство и благоустройство;
в) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми,
улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни
и монументално-декоративни елементи, както
и електрически и газификационни табла,
външни климатични съоръжения, антени на
мобилни оператори;
г) искания и документация за извършване
на външни текущи и аварийни ремонти, при
които се променят архитектурните и/или художествените характеристики на строежите;
3. в охранителни зони на групови културни
ценности, ако с режимите за опазване не е
определено друго – визи за проектиране и
инвестиционни проекти по част архитектура
за: ново основно застрояване, надстрояване и
пристрояване, а при археологически недвижими културни ценности – и проектите по част
„конструкции“, и за сградните отклонения за
присъединяване към мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура.
(2) При намеси в недвижими културни
ценности, в техните граници и охранителни
зони – за категории „световно“ и „национално
значение“, и за археологически недвижими
културни ценности, независимо от категорията им, освен документациите по ал. 1
се съгласуват и проекти на транспортната и
техническата инфраструктура.
(3) Въвеждането в експлоатация на строежи
по ал. 1 и 2, извън случаите по чл. 83а, ал. 2,
се извършва след положително становище на
министъра на културата или на оправомощени
от него длъжностни лица, а екзекутивната
документация по смисъла на Закона за устройство на територията се съгласува по реда
на чл. 84, ал. 1 и 2.
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(4) В случаите когато към подробен устройствен план за територия или за част от
територия на културното наследство няма
съгласу ван работен устройствен план, се
представя и обемно устройствено проучване,
което обхваща имота – обект на проектиране,
и непосредствено съседните му имоти.
(5) Преместване, премахване изцяло или
частично на недвижима културна ценност,
както и премахване на растителност и паркови елементи в недвижими културни ценности – градинско и парково изкуство, се
разрешават по реда на Закона за устройство
на територията след положително становище
и при условия, определени от органа по ал. 3.
Изречение първо се прилага и в случаите по
чл. 59, ал. 4.
(6) Промяна на предназначението на поземлен имот, в чийто обхват попадат недвижими
културни ценности или техни охранителни
зони, се съгласува по реда на чл. 84, ал. 1 и 2.“
§ 56. Създава се чл. 83а:
„Чл. 83а. (1) Не се въвеждат в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията недвижими културни ценности, по които
е изпълнена:
1. фасадна консервация и реставрация;
2. консервация и реставрация на художествени елементи и стенописи в интериор;
3. теренна консервация на археологически
културни ценности.
(2) Приемането на изпълнението на дейностите по ал. 1 се извършва от комисия,
съставът на която се определя в зависимост
от вида и обема на извършените дейности.
Комисията се назначава със заповед на министъра на културата или оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Комисията по ал. 2 проверява представената документация за обекта, установява
качеството на изпълнените консервационни и
реставрационни работи и предлага на министъра на културата да приеме или мотивирано
да откаже приемането на изпълнението.
(4) Министърът на културата издава заповед
за приемане на изпълнените консервационни
и реставрационни дейности в едномесечен
срок след представянето на протокола от
комисията.
(5) Възложителят предава екземпляр от
документацията за обекта в НИНКН за попълване на досието на недвижимата културна
ценност.
(6) В случаите когато комисията по ал. 2
предлага отказ за приемане на изпълнените
работи, с протокола се дават указания и се
определят отговорно лице и срокове за изпълнението им.“
§ 57. Член 84 се изменя така:
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„Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел
се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в
двумесечен срок от датата на постъпване на
съответната документация.
(2) Съгласуването се извършва от министъра на културата или оправомощени от него
длъжностни лица след писмено становище
на НИНКН.
(3) Проектите за планове за опазване и
управление, плановите задания, пилотните
проекти и други по недвижимото културно
наследство, изготвени от НИНКН, се съгласуват по реда на ал. 1 и 2 след становище от
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2.
(4) За съгласуването по ал. 1 и 2 се подава
заявление по образец, утвърден от министъра
на културата.
(5) Отказът за съгласуване се мотивира
писмено.
(6) Отказът по ал. 5 може да бъде обжалван
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 58. В чл. 88, т. 2 след думите „археологически резервати“ се добавя „или части от тях“.
§ 59. В чл. 89 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) В екипите за подготвителни действия
и в комисиите за провеждане на процедурите
за предоставяне на концесии върху недвижими
културни ценности се включва най-малко по
един представител на Министерството на културата, на НИНКН, а когато концесионният
имот включва и археологически недвижими
културни ценности – и представител на Националния археологически институт и музей
при БАН (НАИМ при БАН).
(3) Съгласуването на проектите на решения
за откриване на процедура за предоставяне
на концеси я върх у недви ж ими к ул т у рни
ценности по чл. 103 от Закона за концесиите
се извършва след становище на НИНКН, а
за археологическите недвижими културни
ценности – и становище на НАИМ при БАН.
Едновременно с проектите за решения за
съгласуване се изпращат и:
1. обосновката на концесията с концесионните анализи и приложенията към тях;
2. проектите на документацията за участие
и на концесионен договор.“
§ 60. В чл. 90, ал. 2 изречение първо се
изменя така: „Концесионерът е длъжен да
осигурява ежегодно средства за опазване и
поддържане на недвижимите културни ценности на територията на концесионния имот, а
при наличие на археологически ценности или
данни за археологически обекти – и средства
за археологически проучвания до пълното
проучване на концесионираната зона.“
§ 61. В чл. 91, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. тридесет на сто – за проучване и опазване на недвижими културни ценности;“.
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§ 62. В чл. 92, ал. 2 думите „на територията
на Република България, сред обществото и в
неговата материална среда“ се заменят с „по
реда на глава седма“.
§ 63. В чл. 93, ал. 1 след думата „държавен“
се добавя „регионален“.
§ 64. В чл. 94, ал. 2 след думата „държавен“
се добавя „регионален“.
§ 65. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Идентификацията на културни ценности се извършва от комисия, назначена от
директора на музея. В комисията се включват
трима музейни експерти, като при необходимост може да бъдат включвани и други
експерти от съответната област, вписани в
регистъра по ал. 4, както и лица, вписани в
регистъра по чл. 165.“
2. В ал. 4 думите „образователна и научна
степен „доктор“ се заменят с „образователноквалификационна степен „магистър“.
§ 66. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните, регионалните и общинските музеи задължително извършват идентификация при придобиване на вещ, която
може да се определи като културна ценност.
Идентификацията се извършва по реда на
наредбата по чл. 34, ал. 6.“
2. В ал. 2 след думата „обхват“ се добавя
„държавен или регионален“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които
могат да се определят като културни ценности,
могат да поискат тяхната идентификация от
съответния по тематичен обхват държавен
или регионален музей.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Търговец, получил разрешение за извършване на търговска дейност с културни
ценности, може да извършва идентификация
на културните ценности, предлагани от него
за продажба. Идентификацията се извършва
преди провеждане на обявения аукцион или
друга продажба.“
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Произведения на съвременното изкуство, собственост на техните автори или
на наследниците на авторите, подлежат на
идентификация при условията на този закон
само ако това е поискано от собствениците
или наследниците.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) Не подлежат на идентификация археологически предмети, монети и монетовидни
предмети и произведения на изобразителните
изкуства, внесени на територията на страната,
с произход от други държави, в случаите когато са придружени с документ за произхода
и за способа на придобиването им.“
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7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Към искането за идентификация лицата
по ал. 2, 3 и търговецът по ал. 4 прилагат документ, удостоверяващ правото на собственост
или държане, и декларация за произхода и
способа за придобиването на вещта. За неверни данни деклараторът носи отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
8. Създава се ал. 8:
„(8) Идентификацията по ал. 2, 3 и 4 се
извършва по ред, определен с наредбата по
чл. 107.“
§ 67. В чл. 99 ал. 3 се изменя така:
„(3) Специализираният експертен съвет по
ал. 2 се състои от 11 постоянни членове – трима представители на Министерството на
културата и осем представители на различни
държавни, научни и културни организации по
опазване на културното наследство, от които поне един е специалист с квалификация
„уредник в галерия за изкуства“, с минимален
стаж 5 години в областта на пазара на художествени произведения. При необходимост
се привличат експерти в съответната област.“
§ 68. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на културата се създава и води регистър на движимите културни
ценности, придобили статут на национално
богатство по реда на чл. 100.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В регистъра по ал. 1 се вписват култу рните ценности, национално богатство,
които са:
1. държавна или общинска собственост;
2. колекция;
3. собственост на физически или юридически лица.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В музеите се създават и водят регистри
на идентифицираните от тях движими културни ценности. Информацията от регистрите се
предоставя в Министерството на културата
по реда на наредбата по чл. 107.“
§ 69. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „ал. 2, т. 1“
се заменят с „ал. 1“.
2. В т. 6 думата „съхранение“ се заменя с
„опазване“.
§ 70. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни
ценности лицата по чл. 97, ал. 3 заплащат
държавна такса, определена с тарифата по
чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.“
3. Създава се ал. 4:
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„(4) Когато при идентификацията на културните ценности е възможно да се обособи
група от две или повече културни ценности
с много близки характеристики, изработка,
периодизация или други сходни белези, тя
се разглежда като един предмет за целите
на идентификацията, като за нея се изготвя
едно експертно заключение и се заплаща
единична такса.“
§ 71. В глава шеста наименованието на
раздел III се изменя така: „Колекции“.
§ 72. Създава се чл. 109а:
„Чл. 109а. Държавни органи, ведомства,
юридически лица с нестопанска цел и регис
трирани вероизповедания могат да създават
обществени колекции, които в своята цялост имат обществена значимост, както и да
осигуряват представянето им в експозиции.
Създаването и управлението на обществените
колекции се извършват по ред, определен с
наредба на министъра на културата.“
§ 73. В чл. 111, ал. 1, т. 1 думите „по ред,
определен с наредба на министъра на културата“ се заличават.
§ 74. В чл. 116 се създава ал. 7:
„(7) Условията за съхранение на културните ценности по ал. 2, т. 1 се определят с
наредбата по чл. 127.“
§ 75. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Съхранението на културни ценности и извършването на търговска дейност
с тях не могат да се осъществяват в едни и
същи помещения заедно с други вещи, с които
се търгува, освен в случаите когато вещите
имат сходен характер с културните ценности.“
§ 76. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С каталога се удостоверява извършена идентификация на културните ценности,
като той съдържа информация, определена с
наредбата по чл. 107.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за
културни ценности – национално богатство.“
§ 77. Член 127 се изменя така:
„Чл. 127. Редът за издаване на разрешенията
по този раздел, условията за съхранение на
културните ценности и редът за осъществяване
на търговска дейност, както и за водене на
регистъра по чл. 116 се определят с наредба
на министъра на културата.“
§ 78. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „24 месеца“ се заменят
с „4 години“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 2, т. 1 съответната
финансова гаранция се осигурява чрез застрахователна полица или се поема от държавата
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на културата.“
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§ 79. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. Сертификатът за износ по чл. 128,
ал. 3 се издава от министъра на културата
или от оправомощени от него длъжностни
лица. Условията и редът за издаването му се
определят с наредбата по чл. 130, ал. 4.“
§ 80. В чл. 146 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Археологическ и обекти са всичк и
движими и недвижими материални следи от
човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на
тяхната повърхност, на сушата и под вода, за
които основни източници на информация са
теренните проучвания.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 81. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В методическо отношение теренните
проучвания на археологически ценности са:
1. изди рване на археолог и ческ и обекти – недеструктивен метод и начален етап
от археологическото проучване, чрез който
се разпознават археологическите ценности;
2. археологически разкопки – деструктивен
метод на теренно археологическо проучване,
чрез който се изясняват основните характеристики на археологическите обекти – хронология, вид и граници;
3. археологическо наблюдение – установяване на наличието на археологически структури на дадено място.“
2. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. редовни – планират се за решаване
на определена научна задача и за целите на
интегрираната консервация;“.
§ 82. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на културата“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„(2) Когато теренните проучвания са спасителни или се извършват с цел издирване
на археологически обекти с недеструктивни
методи, разрешението за тях, с изключение на
случаите по ал. 3, се издава от председателя
на Съвета за теренни проучвания. За издаденото разрешение председателят незабавно
уведомява министъра на културата.
(3) Теренни проучвания в Република България, включени в международни научноизследователски проекти или планирани с участието на лице по чл. 150, ал. 2, се одобряват
с разрешение на министъра на културата въз
основа на експертно становище на Съвета за
теренни проучвания.
(4) Средства за извършване на теренни
археологически проучвания се предвиждат
ежегодно със закона за държавния бюджет на
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Република България. Средства за извършване
на теренни археологически проучвания могат
да се предвиждат и в бюджетите на общините
и на ведомства, както и да се осигуряват от
чуждестранни културни, научни или университетски институции при участие в научноизследователски проекти по ал. 3 и в случаите
по чл. 150, ал. 2 или от други източници.
(5) Средствата за спасителни теренни
проучвания до пълното проучване на терена
се предоставят от възложителя, във връзка с
чиято инвестиционна инициатива се извършва
спасителното проучване.“
§ 83. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „трима“ се заменя с „двама“;
б) в т. 2 думата „осем“ се заменя с „четирима“;
в) в т. 6 думата „трима“ се заменя с „двама“.
2. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. становища за сключване на международни договори, свързани с теренни археологически проучвания.“
§ 84. В чл. 150, ал. 1, т. 3 накрая се добавя
„в случаите, когато заявителят не е хабилитирано лице“.
§ 85. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Разрешение за извършване на
теренни проучвания се издава въз основа на
заявление от лице по чл. 150, ал. 1.
(2) За провеждане на археологическо издирване към заявлението се прилагат:
1. документи, удостоверяващи наличието
на изискванията на чл. 150, ал. 1;
2. работна програма за теренното проучване и документ, удостоверяващ неговото
финансиране;
3. искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията
им, както и името на лицето, което ще работи
с тях, или декларация, че не се предвижда
ползване на такива средства.
(3) За провеждане на археологически разкопки към заявлението се прилагат:
1. описание на обекта на проучване и
обосновка;
2. документи, удостоверяващи наличието
на изискванията на чл. 150, ал. 1;
3. работна програма за теренното проучване, документ, удостоверяващ неговото
финансиране, както и за теренна консервация;
4. искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията
им, както и името на лицето, което ще работи
с тях, или декларация, че не се предвижда
ползване на такива средства;
5. писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на имота;
6. декларация, че лицето не участва в
концесия на предвидената за проучване недвижима културна ценност.
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(4) Когато заявлението е за извършване
на спасителни теренни проучвания, заявителят представя и мотивирано становище
на регионалния инспекторат по опазване на
културното наследство или на директора на
съответния музей, а в случаите по чл. 160,
ал. 2 се прилага и одобрен протокол от комисията по чл. 160, ал. 3.
(5) Към заявлението за издаване на разрешение за теренно проучване заявителят
представя и:
1. документ за предаване на археологичес
ките находки от предходни теренни проучвания, издадени на заявителя, в държавен,
регионален или общински музей;
2. удостоверение за предадена теренна
документация по чл. 153, ал. 2;
3. документ, удостоверяващ наличието на
охрана на проучвания обект за периода на
разрешението.“
§ 86. В чл. 152, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „Разрешението се издава за срок от
една година и съдържа“ се заменят с „Разрешението е със срок на действие в рамките
на календарната година, в която е издадено,
и съдържа:“.
§ 87. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. осигури финансово и организационно теренна консервация, чрез която да се
предотврати увреждане и разрушаване на
находките, както и загуба на свързана с тях
информация, която се извършва с участието
на съответен специалист, вписан в регистъра
по чл. 165, ал. 1;
5. осигури възстановяване на външния вид
на археологическия обект, когато теренното
археологическо проучване няма да продължи,
освен в случаите, когато има друго решение,
взето по реда на този закон;“.
2. В ал. 2 след думите „теренната документация“ се поставя запетая и се добавя „включително за проведената теренна консервация“.
§ 88. Създава се чл. 158а:
„Чл. 158а. (1) За приемане на приключили теренни археологически проучвания или
прик лючил техен етап, вк лючително при
възникнала необходимост от временно преустановяване на теренните проучвания върху
целия терен, определен с разрешението по
чл. 148, или върху част от него, министърът
на културата или оправомощено от него длъжностно лице назначава експертна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 се назначава по
искане на ръководителя на проучването или
на директора на съответния музей.
(3) Ръководителят на проучването представя
на комисията по ал. 1 доклад с научна оценка
за разкритите археологически структури. Въз
основа на доклада и на проведения оглед ко-
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мисията по ал. 1 съставя протокол, с който
предлага последващи действия и временни
мерки за опазване.
(4) В зависимост от степента на проученост на археологическия обект комисията
може да предложи с протокола изготвяне на
предварителна оценка по чл. 57, ал. 3 или
заключителна оценка по чл. 61, ал. 1.
(5) При спасителни теренни археологически проучвания комисията въз основа на
доклада с научната оценка на ръководителя
на проучването изготвя предварителна оценка
на разкритите недвижими археологически
структури. Когато от изготвената оценка се
установи, че археологическите структури:
1. притежават признаци на недвижими
културни ценности – с протокола по ал. 3
комисията предлага провеждане на процедура
по деклариране;
2. не притежават признаци на недвижими
културни ценности – с протокола по ал. 3 комисията предлага на министъра на културата
да издаде заповед за отнемане на статута на
обекта по чл. 2а, ал. 1 и освобождаване на
терена.
(6) Протоколът по ал. 3 се одобрява със
заповед от министъра на културата или от
оправомощен от него заместник-министър.
Предложените с протокола действия и временни мерки за опазване на археологическата
ценност са задължителни за изпълнение.
(7) Условията за приемане на теренните
археологически проучвания се определят в
наредбата по чл. 147, ал. 6.“
§ 89. Член 159 се изменя така:
„Чл. 159. (1) Издирени археологическ и
обекти подлежат на деклариране по реда на
чл. 58 и предоставяне на статут на културни
ценности по реда на глава пета, раздел ІІІ.
(2) Режимите за опазване на обектите по
ал. 1 се предлагат от междуведомствена комисия, назначена със заповед на министъра на
културата, и се определят по реда на чл. 64.
В комиси ята се вк лючват представители
на Министерството на културата, НИНКН,
НАИМ при БАН, съответния регионален музей, областните и общинските администрации
и всички заинтересовани ведомства.“
§ 90. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „археологически
обекти“ се поставя запетая и се добавя „както
и антропологични останки“.
2. В ал. 2 думите „и се прилагат съответно
чл. 72 и 73“ се заменят с „и се прилага чл. 72“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) В 14-дневен срок от уведомяването
по чл. 72, ал. 5 министърът на културата
назначава комисия, която да предложи последващи действия. С одобряване на протокола
на комисията министърът на културата дава
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задължителни предписания за необходимите
дейности по проучване и опазване на структурите и находките.“
§ 91. Създава се чл. 161а:
„Чл. 161а. (1) Собствениците и ползвателите на поземлени имоти, в които се намират
археологически обекти, при необходимост
осигуряват достъп на компетентните държавни органи и на лицата, получили разрешение
за извършването на теренно проучване за
осъществяване на дейностите по проучване
и опазване на обектите.
(2) В случаите по ал. 1 държавните органи
или лицето, получило разрешение за извършване на теренно проучване, уведомяват писмено
собственика на имота най-малко 7 дни преди
започване на дейностите. Когато собственикът е с неизвестен адрес или не е намерен
на адреса си, уведомлението се поставя на
видно място в имота и в сградата на общината или кметството, на чиято територия се
намира имотът.
(3) На собствениците и ползвателите на
имотите се дължи обезщетение за времето,
в което са извършвани дейностите по ал. 1,
ако се възпрепятства или преустановява тяхната дейност, извършвана законосъобразно в
имота. Условията за осигуряване на достъпа
по ал. 1 и размерът на обезщетението се определят с писмено споразумение, сключено със
собственика или ползвателя на имота, и е за
сметка на бюджета на теренното проучване.“
§ 92. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 160, ал. 2, както
и при издирени в резултат на теренни проучвания археологически културни ценности
министърът на културата и собственикът на
земята могат да сключат договор за учредяване вещно право на ползване върху земята,
където са открити археологическите културни
ценности.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато с определените по реда на чл. 64
режими за опазване на недвижими археологически културни ценности не се допуска
извършване на строителни, благоустройствени,
селскостопански или други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност
и земната основа, се прилагат разпоредбите
на ал. 1 и 2.“
§ 93. В чл. 163 след думата „реставрация“
се добавя „както и адаптацията“.
§ 94. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „реставрация“ се
добавя „както и по адаптацията на недвижими
културни ценности“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
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„1. специалност в областта на консервацията и реставрацията и имат три години
професионален опит в тази област;“
б) създава се нова т. 2:
„2. специалност „Архитектура“ със специализация по консервация и реставрация в
областта на недвижимото културно наследство и три години професионален опит в тази
област или специалност „Архитекту ра“ и
5 години професионален опит по консервация
и реставрация в областта на недвижимото
културно наследство;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. друга специалност със специализация в
съответната област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на консервация и реставрация и имат най-малко 5 години
професионален опит в същата област.“
§ 95. В чл. 165, ал. 3 думата „14-дневен“ се
заменя с „едномесечен“.
§ 96. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и реставрация“ се заменят с „реставрация и адаптация“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Проектите за консервация и реставрация на художествените културни ценности,
на недвижими културни ценности – парково и
градинско изкуство, и на културния ландшафт
задължително се изготвят от лица, регистрирани за съответната консервационно-реставрационна дейност.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Строителният надзор върху изпълнението на инвестиционните проекти по ал. 1 и 2
се осъществява с участието на лица, включени
в регистъра по чл. 165.“
§ 97. В чл. 177 се създава ал. 4:
„(4) Движими културни ценности, собственост на Българската православна църква и
други регистрирани вероизповедания, се възпроизвеждат в копия, реплики и предмети с
търговско предназначение съгласно каноните
на съответното вероизповедание.“
§ 98. Член 179 се изменя така:
„Чл. 179. (1) Създаването, разпространението и използването на изображения на културни
ценности за лични нужди с представителна,
образователна и научна цел е свободно.
(2) Създаването, разпространението и използването на изображение на културна ценност или на елементи от нея във фотографско,
компютърно, видео- и друго изображение с
търговска цел, включително използването
на изображението или на части от него при
производство на стоки, етикети и дизайнерски
решения или за реклама, се извършват при
условия и по ред, определени с наредбата по
чл. 178 въз основа на договор, сключен със
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собственика на културната ценност, а за музейните културни ценности – с директора на
съответния музей.“
§ 99. В чл. 181 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и логото на
ЮНЕСКО, както и датата на вписване на
културната ценност“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Монтирането на идентификационните
табели в границите или охранителните зони
на културните ценности се извършва след
съгласуване по реда на чл. 84.“
§ 100. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато представянето е
свързано с транспортиране, задължително се
предприемат мерки с оглед застраховането
или осигуряването на държавна гаранция,
специалната опаковка и охраната на движимите културни ценности.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Държавната гаранция за временни
експозиции, представящи движими културни
ценности в страната и в чужбина, се отпуска
с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на културата за всеки
конкретен случай. Въз основа на решението
на Министерския съвет министърът на културата подписва гаранционно писмо.“
§ 101. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При
упражняване на контролната дейност от инспектората по чл. 15, ал. 2 инспекторите:“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. прилагат принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон, както
и за отстраняване на вредните последици от
тях, като:
а) спират строителството, въвеждането
в експлоатация и използването на обекти,
инсталации, уреди и съоръжения;
б) спират други дейности, които създават
опасност или увреждат недвижимо и движимо
културно-историческо наследство;“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Прилагането на принудителните административни мерки по ал. 1, т. 2 се извършва
с разпореждане на инспекторите. Принудителните административни мерки се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по ал. 2 подлежат на предварително
изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
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§ 102. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „При възникнал конфликт
на интереси“ се заменят с „При промяна на
декларираните обстоятелства“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират пред органа по назначаването или пред
работодателя наличието на частен интерес по
конкретен повод във връзка с осъществяване на
свое правомощие или задължение по служба.
Декларацията се подава преди започването или
по време на изпълнението на правомощието
или задължението по служба.“
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Лице по ал. 1 се отстранява от изпълнение на задължение по служба, когато
е налице частен интерес по конкретен повод.
(6) Лице, заемащо публична длъжност,
може да бъде отстранено от изпълнение на
задължение по служба и от органа по назначаването или от работодателя, ако той смята,
че е налице частен интерес по конкретен
повод. Наличието или липсата на конфликт
на интереси се преценява за всеки конкретен
случай.“
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
§ 103. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който не изпълни задължение по чл. 71,
ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6, се наказва с глоба в размер
от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец и
на юридическо лице се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 1500 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 1, т. 4 и 6 и“ се заличават, а след
думите „ал. 2“ се добавя „3 и 4“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се
добавя „2 и 3“.
§ 104. В чл. 199 думите „чл. 72, ал. 4 или
5“ се заменят с „чл. 72, ал. 3“.
§ 105. В чл. 200 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който не изпълни указанията по чл. 83а,
ал. 6, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а
на едноличен търговец и юридическо лице се
налага имуществена санкция в размер от 2000
до 6000 лв., освен ако деянието не съставлява
престъпление.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 106. Създават се чл. 200а, 200б и 200в:
„Чл. 200а. Който унищожи или повреди
културна ценност, освен ако деянието не
съставлява престъпление, се наказва с глоба
в размер от 2000 до 6000 лв., а на едноличен
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търговец или юридическо лице се налага
имуществена санкция в размер от 5000 до
15 000 лв.
Чл. 200б. Длъжностно лице, което разреши
или допусне унищожаването или повреждането
на културна ценност, освен ако деянието не
съставлява престъпление, се наказва с глоба
в размер от 800 до 2000 лв.
Чл. 200в. (1) Който унищожи или повреди
археологически обекти по смисъла на чл. 146,
ал. 1, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 3000
до 10 000 лв., а на едноличен търговец или
на юридическо лице се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
(2) Когато за извършване на нарушението
по ал. 1 са използвани специални технически
средства или земекопна техника, глобата е в
размер от 7000 до 15 000 лв., а имуществената
санкция – в размер от 7000 до 20 000 лв. В тези
случаи използваните специални технически
средства или земекопна техника се отнемат
в полза на държавата.“
§ 107. Създава се чл. 218а:
„Чл. 218а. (1) Който извършва теренни
проучвания на археологически ценности без
разрешение по чл. 148, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в
размер от 5000 до 15 000 лв., а на юридическо
лице или на едноличен търговец се налага
имуществена санкция в размер от 12 000 до
25 000 лв.
(2) Когато за извършване на нарушението
по ал. 1 са използвани специални технически
средства, земекопна техника или транспортни средства, глобата е в размер от 5000 до
15 000 лв., а имуществената санкция – от
15 000 до 30 000 лв. В тези случаи специалните
технически средства и техника се отнемат в
полза на държавата.
(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 глобата е в размер от 12 000
до 25 000 лв., а имуществената санкция – от
15 000 до 30 000 лв.
(4) При повторно извършване на нарушенията по ал. 2 глобата е в размер от 15 000
до 35 000 лв., а имуществената санкция – от
25 000 до 50 000 лв.“
§ 108. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Специалните технически средства –
предмет на нарушението по ал. 1, се отнемат
в полза на държавата.“
§ 109. В чл. 221 след думите „чл. 160“ се
добавя „ал. 1 и 2“ и се поставя запетая.
§ 110. Създава се чл. 221а:

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

„Чл. 221а. (1) Който осъществява инвестиционни проекти в територии по чл. 161,
ал. 1, изречение първо без извършване на
предварително археологическо проучване, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.,
а на едноличен търговец или на юридическо
лице се налага имуществена санкция в размер
от 5000 до 15 000 лв.
(2) Който извършва строителни работи
на археологическ и обекти, разкрити при
археологически проучвания, без провеждане
на теренни археологически проучвания по
чл. 161, ал. 1, изречение второ, се наказва с
глоба в размер от 12 000 до 25 000 лв., а на
едноличен търговец или на юридическо лице
се налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 40 000 лв.
(3) Който извършва строителни дейности без
наблюдение от археолози по чл. 161, ал. 2, се
наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв.,
а на едноличен търговец или на юридическо
лице се налага имуществена санкция в размер
от 10 000 до 25 000 лв.“
§ 111. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато деянието по ал. 1 е довело до
увреждане на културната ценност, глобата е
от 10 000 до 50 000 лв.“
§ 112. Създава се чл. 226а:
„Чл. 226а. Който с търговска цел създава,
използва и разпространява изображения на
културната ценност или на елементи от нея
във фотографско, компютърно, видео- и други
изображения или използва изображението като
търговска марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 от
Закона за марките и географските означения
при производство на стоки, етикети и дизайнерски решения или за реклама без сключен
договор със собственика на културната ценност или на директора на съответния музей,
се наказва с глоба от 5000 до 15 000 лв., а на
едноличен търговец или на юридическо лице
се налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 50 000 лв.“
§ 113. Създават се чл. 228а, 228б и 228в:
„Чл. 228а. (1) Който осъществява дейност
като музей без разрешение по чл. 30, ал. 1,
се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а на
едноличен търговец или юридическо лице
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 1500 лв., а
имуществената санкция – от 1500 до 2000 лв.
Чл. 228б. Който не изпълни приложена
принудителна административна мярка по
чл. 192, ал. 1, т. 2, се наказва с глоба от
2000 до 5000 лв. – за физическо лице, а на
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едноличен търговец или юридическо лице
се налага имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв.
Чл. 228в. За други нарушения на този закон
и на актовете по прилагането му, освен ако
извършеното не съставлява престъпление,
глобата е в размер от 200 до 2000 лв., а на
едноличен търговец или юридическо лице се
налага имуществена санкция в размер от 300
до 5000 лв.“
§ 114. В чл. 229, ал. 2 думите „и чл. 197,
ал. 2“ се заличават.
§ 115. В § 4 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Специални технически средства“ са
геофизична апаратура и други технически
средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни
ценности на сушата и под вода.“
2. Създават се т. 15, 16, 17, 18 и 19:
„15. „Реконструкция по автентични данни“
е дейност по допълване или възпроизвеждане на частично запазена, застрашена от
самосрутване или демонтирана поради други
обстоятелства недвижима културна ценност,
основаваща се на достатъчна графична, текстова и фотодокументация.
16. „Приключил етап от теренни проучвания“ е изчерпан стратиграфски пласт, част
от него или част от определената с разрешението за теренни археологически проучвания
територия.
17. „Признак за идентифициране на обект
като недвижима културна ценност“ са първични данни за наличие на културна и научна
стойност и обществена значимост.
18. „Произведения на изкуството“ по смисъла на чл. 7 са движими вещи с естетически
качества, създадени чрез умението и въображението на своите автори и с възможност
да бъдат споделяни. За произведение на изкуството се смятат и декоративни елементи,
стенописи и други части от сгради със значими
естетически качества, създадени със способите
на изобразителното изкуство.
19. „Адаптация“ е опазване на недвижимите културни ценности чрез осигуряване на
тяхното съвременно използване, съобразено
с консервационната и реставрационната методика.“
§ 116. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 10:
а) в ал. 1 след думата „статут“ се добавя
„и категория“;
б) алинея 2 се отменя.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

2. В § 12, ал. 1 думите „и резервати“ се
заличават.
3. В § 14 думата „двугодишен“ се заменя
с „5-годишен“, след думите „министърът на
културата“ се добавя „и/или кметовете на
общините, които упражняват правото на управление или ползване“ и думата „изготвя“
се заменя с „изготвят“.
§ 117. Създава се приложение към чл. 50,
ал. 3:
„Приложение
към чл. 50, ал. 3
Списък
на археологически резервати

ВЕСТНИК
№
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Наименование, местонахождение

19. Антична крепост „Августа“,
община Козлодуй, област Враца
20. А н т и чен и с ред новековен г ра д „Деултум – Дебелт“,
община Средец, област Бургас
21. Праисторически, антични и средновековни
структури в м. Сборяново и до с. Свещари,
община Исперих, област Разград
22. Праисторически, антични и средновековни
структури в м. Яйлата,
община Каварна, област Добрич
23. Острови „Св. Иван“ и „Св. Петър“,
община Созопол, област Бургас
24. Античен град „Улпия – Ескус“,
община Гулянци, област Плевен

№

Наименование, местонахождение

1.

Антични и средновековни структури на
Момина крепост, Царевец и Трапезица,
община Велико Търново, област Велико
Търново

2.

Старинен град Несебър,
община Несебър, област Бургас

26. Античен град Абритус,
община Разград, област Разград

3.

Ранно средновековен град Плиска,
община Каспичан, област Шумен

27. Античен град Нове,
община Свищов, област Велико Търново

4.

Ранно средновековен град Преслав,
община Преслав, област Шумен

28. Античeн град Никополис ад Нестум,
община Гърмен, област Благоевград

5.

Праисторически, антични и средновековни
структури до Мадара,
общини Шумен и Каспичан, област Шумен

29. Античния град Аполония,
община Созопол, област Бургас

6.

Античен град – Хисар,
община Хисар, област Пловдив

7.

Скални църкви – с. Иваново,
община Иваново, област Русе

8.

Средновековен град – Червен,
община Иваново, област Русе

9.

Пещера „Орлова чука“,
община Две могили, област Русе

10. Средновековна крепост и квартал Вароша,
община Ловеч, област Ловеч
11. Античeн град Марцианополис,
община Девня, област Варна
12. Античeн град Никополис ад Иструм,
община Велико Търново, област Велико
Търново
13. Тракийски и античен град Кабиле,
община Ямбол, област Ямбол
14. Древното селище „Дуросторум – Дръстър“,
община Силистра, област Силистра
15. Античен град Одесос – Варна,
община Варна, област Варна
16. Антична Сердика и Средновековен Средец,
община София, област София-град
17. А н т и чeн и сред новековeн г ра д Пау талия – Велбъжд,
община Кюстендил, област Кюстендил
18. Античен и средновековен град „Августа
Траяна – Верея“,
община Стара Загора, област Стара Загора

25. Антична и средновековната крепост „Калиакра“,
община Каварна, област Добрич

30. А н т и чен г ра д Фи л и попол и С тари нен
Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив
31. Античен, средновековен и възрожденски
град Мелник,
община Сандански, област Благоевград
32. Ранно средновековно селище Кабиюк – община Шумен и община Хитрино, област
Шумен
33. Комплекс от тракийски гробници, община
Казанлък, област Стара Загора

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 118. (1) Лицата, които към влизането в
сила на този закон не отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 2, но имат най-малко
10 години професионален опит в областта на
консервацията и реставрацията на културни
ценности, се вписват в регистъра по чл. 165
по реда на този закон.
(2) При подаване на искане за регистрация
лицата прилагат документи относно обстоятелствата по ал. 1, определени с наредбата
по чл. 165, ал. 1.
(3) За професионален опит по смисъла на
чл. 164, ал. 2 се смята и стажът, придобит
като преподавател, проектант, експерт или
инспектор в областта на опазването на културното наследство във висше училище, в
държавен културен или научен институт или
администрация, специализирани в тази област.

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

§ 119. (1) Регистрираните в Министерството на културата до влизането в сила на този
закон музейни сбирки от културни ценности
получават статут на колекции с обществена
значимост на юридически лица. Неинвентираните вещи от сбирките подлежат на идентификация по реда на чл. 97.
(2) Движимите културни ценности, заведени във фондовете на музеите до влизането в
сила на този закон, подлежат на връщане само
след доказване на собствеността от лицата,
които претендират, че са техни собственици,
с влязло в сила съдебно решение.
§ 120. (1) В двугодишен срок от влизането
в сила на този закон общините предоставят
на Национални я инстит у т за недви ж имо
културно наследство актуалните адреси и
идентификаторите по Закона за кадастъра
и имотния регистър на заварените обявени
и дек ларирани недвижими паметници на
културата, разположени на територията на
съответната община.
(2) В двугодишен срок от влизането в сила
на този закон Националният институт за
недвижимо културно наследство предоставя
на Агенцията по вписванията списък на заварените декларирани и обявени паметници
на културата.
(3) Агенцията по вписванията отбелязва
статута на културна ценност по партидите на
обектите в двумесечен срок от представянето
на списъка по ал. 2.
§ 121. Подадените до влизането в сила
на този закон искания от ведомства и общини за безвъзмездно предоставяне право
на управление на недвижими културни ценности – публична държавна собственост, по
реда на Закона за държавната собственост се
разглеждат по досегашния ред.
§ 122. (1) Актовете за обявяване на резерватите по чл. 50, ал. 3 като исторически,
историко-археологически, археологически и
музейни резервати, с които се регламентират
местонахождение, територии, граници, охранителни зони и предписанията за опазването
им, запазват действието си до приемането на
нови актове.
(2) За археолог и ческ и т е резерват и о т
т. 27 – 31 от приложението по чл. 50, ал. 3
се извършва комплексна оценка и се преразглеждат режимите за опазване в срок от две
години от влизането в сила на този закон.
§ 123. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2001 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и
103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50
и 97 от 2010 г. и бр. 25 от 2011 г.) в чл. 2а се
правят следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Националната стратегия по ал. 1 съдържа и стратегически цели за управление и
опазване на културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за културното
наследство.“
§ 124. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41
и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и
107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от
2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г. и бр. 19
и 35 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ накрая се
поставя запетая и се добавя „както и сгради
в границите и охранителните зони на архео
логическите резервати извън урбанизирани
територии“.
2. В чл. 147 ал. 3 се изменя така:
„(3) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите
по ал. 1 се разрешават след съгласуване по
реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното
наследство.“
3. В чл. 151:
а) в ал. 1 се създават т. 9 и 10:
„9. теренна консервация на недвижими
културни ценности;
10. консервация и реставрация на фасади
и на художествени елементи и стенописи
в интериор на архитектурно-строителни и
художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни
ценности.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За недвижими културни ценности в
техните граници и охранителни зони дейности
те по ал. 1 се изпълняват след съгласуване
по реда на Закона за културното наследство
с изключение на теренната консервация.“
4. В чл. 166 се създава ал. 8:
„(8) За обекти – недвижими културни ценности, консултантската дейност се извършва с
участието на лица, включени в регистъра по
чл. 165 от Закона за културното наследство.“
5. В чл. 196 се създава ал. 8:
„(8) За недвижими културни ценности установяването на състоянието им и последващите
мерки и процедури се извършват по реда на
Закона за културното наследство.“
6. Създава се чл. 232а:
„Чл. 232а. (1) Длъжностно лице, което съгласува, одобри или издаде строителни книжа
или други актове, посочени в този закон, в
територии на културно-историческа защита,
без предварително съгласуване по реда на
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чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното
наследство, се наказва с глоба в размер от
800 до 1500 лв., освен ако в друг закон не е
предвидено по-тежко наказание.
(2) Когато в резултат на нарушението по
ал. 1 е унищожена или повредена недвижима културна ценност, глобата е в размер от
1000 до 3000 лв., освен ако в друг закон не е
предвидено по-тежко наказание.“
7. В § 5 от допълнителните разпоредби
т. 38 се изменя така:
„38. „Строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки,
пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и
адаптация на недвижими културни ценности,
огради, мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, благоустройствени и спортни
съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без
промяна на предназначението.“
§ 125. В Закона за марките и географските
означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр.,
бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от
2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.
и бр. 19 и 80 от 2010 г.) в чл. 11, ал. 1 т. 11
се изменя така:
„11. марка, която се състои от или включва
наименование или изображение на културна
ценност или части от културни ценности,
определени по реда на Закона за културното
наследство.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
8033

РЕШЕНИЕ

за преобразуване на самостоятелния частен
колеж с наименование „Земеделски колеж“
и седалище Пловдив във Висше училище
по агробизнес и развитие на регионите със
седалище Пловдив
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона
за висшето образование
РЕШИ:
1. Преобразува самостоятелния частен
колеж с наименование „Земеделски колеж“
и седалище Пловдив във Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование
на образователно-квалификационните степени
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„бакалавър“ и „магистър“ по специалности от
професионалните направление „Администрация и управление“ и „Икономика“.
2. Имуществото и финансирането на вис
шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно
неговия учредителен акт.
3. Студентите от професионално направление „Растениевъдство“ могат да продължат обучението си по същата или по сходна
специалност в далите съгласие за тяхното
преместване висши училища: Аграрен университет – Пловдив, и Лесотехнически университет – София.
4. Приемането на студенти по т. 3 е над
утвърдения с решение на Министерския съвет
за съответното висше училище брой студенти
за учебната 2011 – 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 6 юли 2011 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8165

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 7 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за структурата, организацията и дейността
на Националния съвет за закрила на детето,
приет с Постановление № 349 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ., бр. 106 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „правилника“ се заменя с „този правилник“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 предлогът „по“ се заменя с „при
разработването и изпълнението на“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. осъществява наблюдение и прави предложения за промени в целите и дейностите
по изпълнение на национални, регионални и
международни програми в областта на закрилата на детето в съответствие с приоритетите
и програмите на Европейския съюз.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Броят на членовете на съвета не
може да бъде повече от 29 лица, включително
председателя.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „образованието“
се поставя запетая и се добавя „младежта“,
а д у ми те „п редседател я т на Държавната
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агенция за младежта и спорта“ се заменят
със „заместник-министър на физическото
възпитание и спорта“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В състава на съвета се включват до
12 представители на юридическ и лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза, свързана със закрила на
децата.“
3. В ал. 5 думите „сдружения по ал. 1 и
2“ се заменят с „организации и след избора
на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) В срок до 2 месеца преди изтичане на мандата на членовете – юридически
лица с нестопанска цел, председателят на
Държавната агенция за закрила на детето
отправя публична покана до юридическите
лица с нестопанска цел за изразяване на интерес за участие в работата на съвета.
(2) В поканата се обявяват срокът и начинът за подаване на заявления за интерес
за участие в работата на съвета, както и документите, които следва да се представят, и
процедурата за избор.
(3) Поканата се публикува на интернет
страницата на Държавната агенция за закрила
на детето и се разгласява и по други подходящи начини, като публикуване в медии и в
информационни интернет портали за граждански организации.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Юридическите лица с нестопанска цел изразяват писмено желанието си
да станат членове на съвета чрез подаване
на заявление за интерес до председателя на
Държавната агенция за закрила на детето. Към
заявлението се прилагат следните документи:
1. решение за първоначална съдебна регистрация;
2. устав или учредителен акт на организацията;
3. карта за идентификация по БУЛСТАТ;
4. удостоверение за актуално състояние,
издадено от компетентния съд не по-рано от 6
месеца от датата на подаване на заявлението;
5. удостоверение за вписване в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел към Министерството на правосъдието за
осъществяване на дейност в обществена полза;
6. кратък отчет за осъществяваната дейност
през последните три години, подписан от представляващия кандидатстващата организация.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 се представят в заверен от представляващия организацията препис.
(3) Изискванията за кандидатстване на
юридически лица за членове на съвета са:
1. да са регистрирани отпреди минимум
3 години;
2. да имат предмет на дейност в областта
на услугите за деца и семейства и/или в областта на правата на децата;
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3. да осъществяват дейност в обществена
полза.
(4) Председателят на Държавната агенция
за закрила на детето издава заповед, с която
определя състава на комисията за избор на
юридическите лица с нестопанска цел за
членове на съвета и сроковете за извършване
на работата є.
(5) Комисията по ал. 4 извършва преглед
на заявленията за интерес и на документите
за съответствието им с изискванията за кандидатстване и съставя протокол с допуснатите
за участие в избора организации.
(6) След приключване работата на комисията председателят на Държавната агенция
за закрила на детето уведомява всички кандидатстващи организации за допускането им/
недопускането им за участие в процедурата
по избор и публикува общ списък с допуснатите за участие в избора организации на
интернет страницата на Държавната агенция
за закрила на детето.“
§ 6. Създават се чл. 7а – 7г:
„Чл. 7а. (1) В 14-дневен срок от публикуване
на списъка с одобрени организации по чл. 7,
ал. 6 се извършва избор на юридически лица
с нестопанска цел за членове на съвета.
(2) Изборът по ал. 1 се извършва чрез
гласуване, като се попълва изборна листа по
образец, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
(3) Изборната листа се изпраща до секретариата на съвета по пощата или по електронен път.
(4) Право да участват в избора имат организациите, включени в списъка по чл. 7, ал. 6,
като всяка организация с право на глас може
да гласува най-много за 12 организации, в т. ч.
и за собствената си кандидатура.
(5) Валидни са само изборни листи, които
са в съответствие с утвърдения образец и са
изпратени в рамките на 14-дневния срок за
гласуване.
Чл. 7б. (1) Комисията по чл. 7, ал. 4 извър
шва преброяването на гласовете и класирането
на участниците.
(2) За участие в работата на комисията
като наблюдатели се канят представители на
юридически лица с нестопанска цел, които
не са сред участващите в процедурата по
избор и се ползват с добро име и авторитет
в гражданския сектор.
(3) Комисията по чл. 7, ал. 4 приключва
работата си с изготвянето на протокол с класиране на организациите.
Чл. 7в. (1) Първите 12 организации, получили най-много гласове, се включват в
заповедта на председателя на Държавната
агенция за закрила на детето по чл. 5, ал. 5.
(2) Мандатът на юридическите лица с
нестопанска цел като членове на съвета е
две години.
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Чл. 7г. Членовете на съвета участват в
заседанията и осигуряват необходимата за дейността му информация и експертна помощ по
конкретни въпроси от тяхната компетентност.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съветът може да взема решения за
създаване на работни групи за решаване на
отделни въпроси от неговата компетентност,
както и да осъществява контрол върху тяхната дейност.“
2. В ал. 2 думата „сдружения“ се заменя
с „организации“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Членовете на съвета участват в работата му лично, а в случаите, когато това
е невъзможно – чрез упълномощен от тях
представител.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При неучастие на член на съвета в
повече от две заседания, както и при констатирана трайна невъзможност за участие
в заседания председателят на съвета отправя
писмено предложение до ведомството или
организацията, излъчили представителя, за
замяната му с друг представител.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Секретариатът на съвета се
състои от служители на Държавната агенция
за закрила на детето, определени със заповед
на председателя на агенцията.
(2) Секретариатът на съвета:
1. подпомага председателя на съвета в
неговата работа;
2. осигурява дейността на съвета в логистично, информационно, аналитично, админис
тративно и техническо отношение;
3. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на съвета на
интернет страницата на Държавната агенция
за закрила на детето;
4. осигурява оперативното взаимодействие
на съвета с други администрации на изпълнителната власт и др.;
5. организира и подготвя провеждането на
заседанията;
6. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
7. води отчетност за становищата и решенията на съвета;
8. организира и координира изпълнението
на взетите решения на съвета;
9. обезпечава осъществяването на междуинституционалния обмен на информация и
експертните становища по въпроси, които са
предмет на обсъждане по време на заседанията на съвета;
10. осъществява координация между членовете на съвета и други институции в страната;
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11. организира и подпомага дейността на
работните групи, създадени с решение на
съвета;
12. съхранява документацията на съвета;
13. изготвя резюме от протокола на всяко
заседание на съвета, което включва информация за участниците в заседанието, разглежданите въпроси, взетите решения, сроковете и
отговорниците за тяхното изпълнение;
14. публикува резюмето по т. 13 на интернет
страницата на съвета.“
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „секретаря“ се заменя
със „секретариата“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Членовете на съвета са длъжни да
потвърдят участието си в заседанието на
съвета най-малко до 3 работни дни преди
провеждането му, както и да уведомят своевременно за невъзможността си да участват
в насроченото заседание.“
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Председателят на съвета представя получените писмени становища по ал. 1, които
взема предвид при гласуването на съответните
решения.“
§ 12. Член 14 се отменя.
§ 13. В чл. 15 ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) За всяко заседание на съвета се съставя
протокол, който се подписва от председателя
и от служител на секретариата, определен в
заповедта по чл. 11, ал. 1.“
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Оригиналните протоколи се
номерират съобразно поредността на заседанията и се съхраняват от секретариата заедно
с всички материали.
(2) Членовете на съвета получават копия
от протоколите до 14 дни след провеждане
на заседанието.
(3) Разрешения за извлечения от протоколите и материалите от заседанията се дават
от председателя на съвета.“
Преходна разпоредба
§ 16. Мандатът на представителите на юридически лица с нестопанска цел – настоящи
членове на Националния съвет за закрила на
детето, се продължава до влизане в сила на
заповедта по чл. 5, ал. 5, с която се определя
поименният състав на съвета.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8154

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 7 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78,
83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40,
48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5,
85 и 99 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложение № 23
към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната администрация на Софийска област и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
3
в т.ч.:
заместник областни управители
3
Главен секретар
1
Обща администрация
21
дирекция „А дминистративно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“,
в т.ч. директор
21
Специализирана администрация
30
дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
30
Обща численост на персонала в областната
администрация
56“.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 7 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с Постановление
№ 158 на Министерския съвет от 1997 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 1997 г.; изм., бр. 51 от 2005 г. и
бр. 14 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) За регистриране на наименованието на
артистичната група се подава писмено или
по електронен път заявление до министъра
на културата от участниците в групата или
от упълномощено от тях длъжностно лице.
В случаите, когато заявлението се подава по
електронен път, се спазват изискванията на
Закона за електронния документ и електронния
подпис, а документите по ал. 3 се прилагат
във вид на сканирани копия, подписани с
универсален електронен подпис.“
2. В ал. 2, т. 1 думата „латиница“ се заменя
с „друга азбука“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „пълномощното по“
се добавя „ал. 1 и“;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. декларация, че наименованието, чиято
регистрация се иска, не е предмет на спор
между заявителите и трети лица;
4. документ за платена такса.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Когато заявлението не отговаря на изискванията по чл. 3, министърът на
културата уведомява заявителите за отстраняване на нередовностите, като посочва срок за
това и указание, че неотстраняването им ще
предизвика прекратяване на производството.
(2) Ако заявителите не отстранят нередовностите в срока, посочен по реда на ал. 1,
заявлението за регистрация не се разглежда.“
§ 3. В чл. 5, ал. 2 думата „едномесечен“ се
заменя с „14-дневен“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 след думата „заявителя“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 5. В чл. 10, т. 2 думите „чл. 83, ал. 3“ се
заменят с „чл. 83, ал. 4“.
§ 6. В чл. 11 думите „се обжалват по реда на
Закона за административното производство“
се заменят с „подлежат на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс“.
Преходна разпоредба
§ 7. Образуваните преди влизането в сила
на постановлението административни производства се довършват по досегашния ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8156
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 7 ЮЛИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на здравеопазването за нуждите на Център „Фонд за
лечение на деца“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. допълнителни бюджетни кредити в размер до
4 000 000 лв. по бюджета на Министерството
на здравеопазването за нуждите на Център
„Фонд за лечение на деца“.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет въз
основа на фактически извършените разходи,
свързани с дейността на Център „Фонд за
лечение на деца“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Неприключилите към момента на влизане в сила на това постановление процедури
се довършват по досегашния ред.
§ 2. В Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център
„Фонд за лечение на деца“ (обн., ДВ, бр. 96 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 27 от
2010 г. и бр. 38 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Фондът извършва финансиране и съфинансиране до стойността на трикратния
размер на съответния вид трансплантация,
заплащана в Република България. Максималният размер на финансиране от фонда, който
може да получи едно лице в рамките на една
година, е 180 000 лв.“;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
2. В чл. 6, ал. 2 думите „по чл. 2, ал. 4“ се
заменят с „по чл. 2, ал. 5“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на здравеопазването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8157
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 8 ЮЛИ 2011 Г.

за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
и за нуждите на националната сигурност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Единна елект ронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната
администрация и за нуждите на националната
сигурност.
(2) Единната електронна съобщителна
мрежа включва съществуващите Национална
мрежа на държавната администрация (НМДА)
към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“.
(3) Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“ управлява, експлоатира, поддържа и
развива ЕЕСМ.
(4) Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“ чрез ЕЕСМ осъществява всички съществуващи към момента на влизане в сила на
постановлението дейности на НМДА и ЕСМ.
Чл. 2. За осигуряване функционирането
на ЕЕСМ:
1. Министерският съвет определя политиката за развитие на ЕЕСМ;
2. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
а) ръководи изграждането на ЕЕСМ на
държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност;
б) осигурява свързаност чрез ЕЕСМ между
органите на изпълнителната власт и техните
администрации на територията на Република
България.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 67 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 15, 25, 30, 74 и 88 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 15, 25, 31 и 43 от
2011 г.), т. 10 се изменя така:
„10. изпълнява функциите на национален
координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите
членки – sTESTA;“.
§ 2. В чл. 7 от Устройствения правилник
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г.), се създават
т. 13 и 14:
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„13. ръководи изграждането на Единната
електронна съобщителна мрежа на държавната
администрация и за нуждите на националната
сигурност;
14. осигурява свързаност чрез Единната
електронна съобщителна мрежа между органите на изпълнителната власт и техните
администрации на територията на Република
България.“
§ 3. В 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. и бр. 40 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управл ява Единната
електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на
държавната администрация и за нуж дите
на националната сигурност, която е част от
Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и
въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или
положение на война.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) При изпълнение на своите функции
агенцията няма право да осъществява чрез
ЕЕСМ електронни съобщения за нуждите на
лица и организации извън обхвата на чл. 3,
ал. 1.“
2. В чл. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. организира дейността на агенцията
по изграждането, поддръжката, развитието,
експлоатацията и управлението на ЕЕСМ;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. осигурява използването на ЕЕСМ при
бедствия по смисъла на Закона за защита
при бедствия и за нуждите на националната сигурност при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“ по смисъла на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;“
в) в т. 12 след думата „заповеди“ се добавя
„и решения“.
3. В чл. 6:
а) в ал. 1 думите „звено по сигурността
на информацията“ се заменят със „звено по
сигурността на информацията и отбранителномобилизационна подготовка (ОМП)“;
б) в ал. 2 числото „589“ се заменя с „573“.
4. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Звено по сигурността
на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка“.
5. В чл. 12:
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а) в ал. 4 в основния текст думите „Звеното
по сигурността на информацията“ се заменят
със „Звеното по сигурността на информацията
и ОМП“;
б) създава се ал. 5:
„(5) В областта на отбранително-мобилизационната подготовка звеното по сигурността
на информацията и ОМП:
1. поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на агенцията в готовност за работа
при бедствия и при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“;
2. изготвя съвместно с Главна дирекция
„Единна електронна съобщителна мрежа на
държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност“ обосновани и актуализирани разчети по военновременните
запаси, необходими за осъществяване на електронни съобщения, осигурявани от агенцията
при бедствия и при обявяване на режими
„положение на война“, „военно положение“
или „извънредно положение“;
3. организира оповестяването на личния
състав на агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия и при обявяване
на режими „положение на война“, „военно
положение“ или „извънредно положение“;
4. организира и контролира изпълнението
на Инструкцията за охраната и пропускателния
режим в СОСП и складовите бази от състава
на Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
и за нуждите на националната сигурност“;
5. организира работата на пунктовете за
управление на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната
власт, разпределени на агенцията с акт на
Министерския съвет.“
6. В чл. 16, ал. 2 думите „Електронна съобщителна мрежа за националната сигурност“ се
заменят с „Единна електронна съобщителна
мрежа на държавната администрация и за
нуждите на националната сигурност“.
7. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната
администрация и за нуждите на националната сигурност“ подпомага изпълнителния
директор, като:
1. изгражда, поддържа, развива, експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и
за нуждите на националната сигурност, която
се състои от електронна съобщителна инфраструктура, комутационни и преносни системи,
инженерно-технически системи, съобщителни
обекти със специално предназначение и други
елементи на изградената ЕЕСМ, включително
инсталираните мощности за военно време;
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2. анализира и осигу рява сигу рността,
надеждността, независимостта и качеството
на електронните съобщения, предоставяни
от ЕЕСМ;
3. осигурява възможност на потребителите
на ЕЕСМ да осъществяват наблюдение и управление на собствените им комуникационни
и информационни системи по предоставената
им преносна среда, като отговорностите на
страните се регламентират в споразумения;
4. планира необходимите материали и съоръжения за резерв и дейностите по сервизното
обслужване на ЕЕСМ;
5. създава и поддържа актуална информация
за инфраструктурата, системите и потребителите на ЕЕСМ;
6. изготвя и актуализира правила за използване на ЕЕСМ;
7. осигурява среда за нуждите на информационните и комуникационните системи
на държавната администрация;
8. проучва и изготвя експертни становища
за техническите възможности за включване
на нови потребители към ЕЕСМ;
9. провежда мероприятия по защита на
ЕЕСМ от нерегламентиран достъп;
10. участва в създаването, поддръжката
и актуализацията на планове, програми и
инструкции за подготовка и привеждане на
Главна дирекция „Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
и за нуждите на националната сигурност“
в готовност за работа при бедствия и при
обявяване на режими „положение на война“,
„военно положение“ или „извънредно положение“;
11. участва в разработването на План за
използване на пощенските и електронните
съобщителни мрежи при обявяване на война,
военно положение и извънредно положение;
12. изготвя становища при съгласуване на
инвестиционни проекти, свързани с инфраструктурата на ЕЕСМ;
13. участва в изготвянето на разчети за
актуализиране на военновременните запаси,
необходими за осъществяване на електронни
съобщения, осигурявани от агенцията при
бедствия и при обявяване на режими „положение на война“ или „военно положение“;
14. осигурява електронни съобщения при
бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или
„извънредно положение“;
15. осигурява поддръжката и методически
подпомага експлоатацията на пунктове за
управление на централните и териториалните
органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната
власт, разпределени на агенцията с акт на
Министерския съвет;
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16. оповестява личния състав на агенцията
при привеждане в готовност за работа при
бедствия и при обявяване на режими „положение на война“, „военно положение“ или
„извънредно положение“.“
8. В приложението към чл. 6, ал. 3:
а) в наименованието числото „589“ се
заменя с „573“;
б) ред „Звено по сигурността на информацията“ се изменя така:
„Звено по сигурността на информацията
и ОМП
5“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„41“ се заменя с „39“;
г) на ред „дирекция „Човешки ресурси,
правно, административно и информационно
обслужване“ числото „18“ се заменя със „17“;
д) на ред „дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“ числото
„11“ се заменя с „10“;
е) на ред „Специализирана администрация“
числото „539“ се заменя с „523“;
ж) ред „Главна дирекция „Електронна съобщителна мрежа за националната сигурност“
се изменя така:
„Главна дирекция „Единна електронна
съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната
сигурност“
505“;
з) на ред „в т. ч. териториални звена“ числото „493“ се заменя с „470“.
§ 4. 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. и доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15,
56, 64 и 89 от 2010 г. и бр. 40 от 2011 г.) на ред
„Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
числото „589“ се заменя с „573“.
§ 5. Постановление № 12 на Министерския
съвет от 2002 г. за преобразуване на редакция „Нормативни актове“ (обн., ДВ, бр. 9 от
2002 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; отм., бр. 78 от
2009 г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 17 от 2011 г.)
се отменя.
§ 6. (1) Министър-председателят със заповед
определя комисия, която в 4-месечен срок от
влизането в сила на постановлението:
1. изготвя протоколи-описи за предаване
на активите на НМДА;
2. организира и извършва предаването на
активите по т. 1;
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3. изготвя опис и предава документацията
на НМДА;
4. организира и извършва предаването на
управлението на НМДА;
5. извършва и други необходими дейности,
свързани с интегрирането на НМДА и ЕСМ.
(2) Членове на комисията са представители
на администрацията на Министерския съвет,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“.
(3) В срока по ал. 1 представители на Министерския съвет и Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ осъществяват съвместно
управление и наблюдение на НМДА.
(4) Председателят и поименният състав
на комисията, както и представителите по
ал. 3 се определят в заповедта по ал. 1 по
предложение на главния секретар на Министерския съвет, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“.
(5) Комисията и представителите по ал. 3
се определят в 14-дневен срок от влизането
в сила на постановлението.
§ 7. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2011 г. средства
в размер 1 850 000 лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за финансиране
интегрирането на ЕСМ и НМДА.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет въз основа на фактически извършените разходи по
интеграцията на ЕСМ и НМДА.
§ 8. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 6 от Закона за електронните съобщения, чл. 55 от Закона за администрацията
и чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 10. Постановлението влиза в сила от
1 август 2011 г. с изключение на разпоредбата
на § 5, която влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8306
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 8 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 70 на Министерския съвет от 2010 г. за
координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г.
и бр. 25 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът по управление на средствата от Европейския съюз:
1. действа като централен представител
на Република България пред Европейската
комисия и другите европейски институции по
въпросите на програмирането, управлението
и наблюдението на средствата от ЕС;
2. формулира и предлага приоритети и мерки за изпълнението на целите и приоритетите
на стратегическите и програмните документи
за управлението на средствата от ЕС;
3. осъществява цялостната координация във
връзка с участието на Република България
в процеса на вземане на решения на ЕС в
областта на Кохезионната политика;
4. ръководи участието на Република България в подготовката на Общата стратегическа
рамка, изготвянето и преговорите по Партньорския договор за развитие и инвестиции
и по оперативните програми за програмния
период 2014 – 2020 г. с Европейската комисия,
както и по съответните стратегически документи в областта на Общата селскостопанска
политика и Общата политика в областта на
рибарството;
5. ръководи изготвянето на нормативните
актове за изпълнение на програмите, финансирани със средства от Европейския съюз, за
периода 2014 – 2020 г. и ръководи процеса по
изграждане на съответната институционална
уредба;
6. координира изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка и
провежда преговорите с Европейската комисия
за нейното актуализиране;
7. координира и контролира управлението на:
а) предприсъединителните програми на ЕС;
б) преходния финансов инструмент;
в) инструмента за предприсъединителна
помощ;
г) инструмента „Шенген“;
д) оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС;
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е) програмите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд за рибарство и Европейския фонд за гарантиране
на земеделието;
ж) програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва;
8. отговаря за Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
Норвежкия финансов механизъм и Програмата
за сътрудничество „България – Швейцария“;
9. п ред лага на Европейската комиси я
промени в документа по т. 6 и съгласува промените в документите по т. 7 и 8, в т. ч. за
преразпределение на средствата от ЕС между
оперативни програми;
10. координира действията на одитния
и сертифициращите органи на програмите,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския
фонд за рибарство, във връзка с изготвянето
на годишните обобщения за проведените одити
и издадените декларации за сертифицирани
разходи по смисъла на чл. 53b (3) от Регламент
1605/2002 на Съвета (ЕО, Евратом) относно
Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности (ОВ, L
248 от 16.09.2002);
11. информира министър-председателя за
хода на изпълнението на програмите, финансирани от ЕС, и при необходимост предлага
коригиращи мерки;
12. предлага на Министерския съвет проекти на стратегически документи и оперативни
планове, свързани с управление на средствата
от Европейския съюз;
13. дава методически указания във връзка
с управлението на програмите по т. 7;
14. осъществява ком у никаци ята с Европейската комисия и другите европейски
институции по отношение на хоризонталните въпроси, свързани с програмирането,
управлението, наблюдението, отчитането и
контрола на средствата от ЕС;
15. осъществява координация на дейностите
по финансовите инструменти на Европейската
комисия JEREMIE, JESSICA и JASPERS, в
т.ч. на подготовката, изпълнението и отчитането на годишните планове за действие на
JASPERS в Република България;
16. съгласувано със съответните министри и други органи на изпълнителната власт
създава междуведомствени работни групи,
както и постоянни експертни работни групи
за решаване на въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС и донорските
програми по т. 8;
17. отговаря за прилагането на хоризонталните политики във връзка с усвояването
на средствата от ЕС, в т. ч. следи за спазване
принципа на допълняемост на националните
средства със средствата от ЕС;

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

18. координира изпълнението на одитни
препоръки с хоризонтален характер, посочени
от национални и европейски контролни органи
във връзка с управлението и изпълнението
на програмите по т. 7 и 8;
19. координира техническата помощ, предоставена от меж ду народните финансови
институции за постигане на ефективност при
подготовката, изпълнението и управлението
на проекти, финансирани от ЕС;
20. координира дейностите за подобряване
на административния капацитет на централно,
регионално и местно ниво при усвояването
на средствата от ЕС и донорските програми
по т. 8;
21. координира ефективното прилагане на
мерките за публичност и прозрачност при
усвояването на средствата от ЕС;
22. съгласува проектите на индикативните
годишни работни програми на оперативните
програми и годишния график за периоди
на прием на заявления за подпомагане по
Програмата за развитие на селските райони
и одобрява промените в тях;
23. участва или определя представител на
Централното координационно звено, както и
съгласува участието на лица, които да представляват Република България пред Европейската
комисия по хоризонтални въпроси, свързани с
програмирането, управлението, наблюдението,
отчитането и контрола на средствата от ЕС;
24. ръководи цялостния процес на развитие
и управление на Информационната система
за управление и наблюдение на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България;
25. ръководи цялостния процес на развитие
и управление на Единния информационен
портал за обща информация за управлението
на Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България,
създаден с Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България (ДВ, бр. 10 от 2007 г.).“
2. Създават се ал. 3 – 10:
„(3) За изпълнение на функциите по ал. 1
и 2 министърът по управление на средствата
от Европейския съюз:
1. получава предварителните и окончателните доклади от одитите, извършени от
Одитния орган по оперативните програми,
включително по Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“, и от Сертифициращия орган по Програмата за развитие
на селските райони – от органа, който ги е
изготвил;
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2. може да изиска от Одитния орган по
оперативните програми и Сертифициращия
орган по Програмата за развитие на селските
райони извършването на извънредни одити;
3. получава на четиримесечна база от Сертифициращите органи по оперативните програми, включително по Оперативна програма
„Развитие на сектор рибарство“, както и от
Разплащателната агенция по Програмата за
развитие на селските райони информация за:
а) прогноза за плащанията;
б) сертифицирани/декларирани към Европейската комисия разходи;
в) очаквани постъпления на база предходни
сертифицирани/декларирани разходи;
г) разполагаемия финансов ресурс.
(4) Министърът по управление на средствата
от Европейския съюз изпълнява функцията
по ал. 2, т. 19, като:
1. следи за припокриване между техническите помощи, предоставяни от международните финансови институции за постигане на
ефективност при подготовката, изпълнението
и управлението на проекти, финансирани от
ЕС, и други налични източници на техническа помощ;
2. съгласува областите на интервенции и
дейностите за оказване на подкрепа и следи
за тяхното изпълнение.
(5) Министърът по управление на средствата
от Европейския съюз координира дейностите
по инструмента на Европейската комисия
JASPERS, като:
1. съгласува план за действие за JASPERS
за съответната година, проектни фишове към
него и отчет за изминалата година и ги внася
за разглеждане от Министерския съвет в срок
до 30 март;
2. контролира изпълнението на плана за
действие по т. 1;
3. координира провеждането на срещи с
представителите на Европейската комисия
и инициативата JASPERS за отчитане на
напредъка в изпълнението на плана за текущата година и планирането на мерките за
следващата година.
(6) Срещите по ал. 5, т. 3 се провеждат
най-малко два пъти годишно.
(7) За изпълнение на функциите по ал. 5, т. 1
в срок до 20 февруари всяка година ресорните
министерства предоставят на министъра по
управление на средствата от Европейския съюз
индикативен план за действие за съответния
сектор и проектни фишове съгласно изискванията на инициативата за конкретната година
и информация за изпълнението на плана за
действие по сектори за предходната година.
(8) За изпълнение на функцията по ал. 2, т. 7,
буква „ж“ Министерството на регионалното
развитие и благоустройството предоставя на
тримесечна база на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз инфор-
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мация за техническия и финансов напредък
в изпълнението на всяка от програмите за
териториално сътрудничество.
(9) За изпълнение на функцията по ал. 2,
т. 8 по отношение на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм министърът
по управление на средствата от Европейския
съюз координира подготовката на единни национални правила относно изпълнението им.
(10) При изпълнение на функциите по
ал. 1 – 9 министърът по управление на средствата от Европейския съюз се подпомага от
Централното координационно звено.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Към министъра по управление на
средствата от Европейския съюз се създава
Съвет за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз за координация на мерките за изпълнение на правителствената политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната,
финансирани със средства от ЕС, наричан
по-нататък „Съвета“.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „подпомага
Министерския съвет, като“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. обсъжда въпроси във връзка с реформите на Кохезионната политика и Общата
селскостопанска политика и Общата политика
в областта на рибарството за програмен период
2014 – 2020 г., разглежда работни варианти на
документите по чл. 1, ал. 2, т. 4 и осигурява
тяхната взаимна съгласуваност;“
в) точки 2 – 5 се отменят;
г) досегашната т. 6 става т. 2 и се изменя
така:
„2. разглежда проектите на индикативни
годишни работни програми на оперативните
програми;“
д) точки 7 и 8 се отменят;
е) досегашната т. 9 става т. 3 и в нея думите „по т. 1“ се заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 7,
буква „д“;
ж) досегашната т. 10 става т. 4 и в нея
думата „съгласува“ се заменя с „разглежда
предложения за“, а думите „по т. 1“ се заменят
с „по чл. 1, ал. 2, т. 4“;
з) досегашната т. 11 става т. 5 и в нея
думите „и взема решения по“ се заличават;
и) досегашната т. 12 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В изпълнение на своите фу нк ции
Съветът изготвя становища и предложения.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Членове на съвета са заместник-министър на вътрешните работи, заместникминистър на финансите, заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на регионалното развитие
и благоустройството, заместник-министър на
труда и социалната политика, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър
на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните и заместник-министър на образованието, младежта
и науката – отговорни за управлението на
програмите по чл. 1, ал. 2, т. 7. Когато няма
отговорен заместник-министър за управлението на програма по чл. 1, ал. 2, т. 7, в състава
на съвета участва съответният министър или
определено от него лице.“
2. В ал. 3 след думата „министри“ се поставя
запетая и се добавя „заместник-министри“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 – 3“ се
заменят с „по ал. 1“.
§ 6. В чл. 6, ал. 1 думите „веднъж в месеца“
се заменят с „шест пъти годишно“.
§ 7. В чл. 7, ал. 1, изречение второ думите
„определен от тях заместник-министър“ се
заменят с „определено от тях лице“.
§ 8. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) Секретарят на съвета се определя
със заповед на министъра по управление на
средствата от Европейския съюз.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. организира изпълнението на решенията
на съвета;“.
2. Точки 3 и 4 се отменят.
3. Досегашната т. 5 става т. 3 и се изменя
така:
„3. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му от
председателя на съвета.“
§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Функциите на Централното координационно звено се изпълняват от дирекциите
„Програмиране на средствата от Европейския
съюз“, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ и „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет съобразно техните функции, определени
в Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, приет с
Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 78 от 2009 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 6 на Министерския
съвет от 2007 г. за създаване на Единен ин-
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формационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България (ДВ, бр. 10 от 2007 г.)
думите „министъра на финансите“ се заменят
с „министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 12. В чл. 4 от Постановление № 182 на
Министерския съвет от 2006 г. за създаване
на комитети за наблюдение на Националната с т рат ег и ческ а референ т на рам к а и
оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз (ДВ, бр. 62 от 2006 г.)
думите „дирекция „Мониторинг на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „дирекциите в администрацията на Министерския
съвет, определени за Централно координационно звено“.
§ 13. В чл. 12, ал. 2, 3 и 4 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за
създаване на Съвет за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз след думите
„дирекцията по чл. 9“ се добавя „и министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз“.
§ 14. Член 29а от Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз (ДВ,
бр. 45 от 2007 г.) се изменя така:
„Чл. 29а. В случаите на проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 на
Съвета за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999
(ОВ, L 210 от 31.07.2006 г.) договарящият орган изпраща копие от решението по чл. 27,
ал. 1, т. 1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или становището по
чл. 27, ал. 5, т. 5 и предава на Централното
координационно звено копие от документите
за одобрените проекти, оформени съгласно
изискванията на Регламент № 1828/2006 на
Европейската комисия относно реда и начина
за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006
(ОВ, L 371 от 07.12.2006 г.) за изпращане на
комисията.“
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8307

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Комисията
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, наричана по-нататък „комисията“, както и структурата, организацията на
работата, функциите и числеността на нейната
администрация.
Чл. 2. (1) Комисията е специализиран, независим, постоянно действащ държавен орган
за проверка и установяване на конфликт на
интереси по отношение на лицата по чл. 3
ЗПУКИ.
(2) Комисията е юридическо лице със седалище София, първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.
(3) Дейността на комисията се осъществява на принципите на законност, публичност,
прозрачност и политически неутралитет.
Чл. 3. Дейността на комисията се подпомага от администрация.
Чл. 4. Председателят и членовете на комисията, служителите и експертите са длъжни
добросъвестно да изпълняват своите задължения.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Статут и правомощия на комисията
Чл. 5. Комисията е колегиален орган, който
се състои от петима членове, включително
председател, избрани и назначени по реда на
чл. 22а ЗПУКИ. Мандатът на председателя и
членовете на комисията е 5 години с право на
не повече от 2 пълни последователни мандата.
Чл. 6. Членовете на комисията:
1. са равнопоставени;
2. осъществяват дейността си съобразно
функциите, определени им от закона.
Чл. 7. Комисията:
1. осъществява законовите си правомощия
съгласно чл. 26 – 31 ЗПУКИ;
2. води и поддържа регистрите по чл. 22и
ЗПУКИ;
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3. приема образци на декларации за конфл и к т на и н т ереси и нес ъвмес т и мос т в
съответствие с разпоредбите на ЗПУКИ с
изключение на декларацията по чл. 12, т. 2
от закона;
4. у твърж дава вът решните правила за
работа и инструкция за документооборота в
комисията и нейната администрация;
5. приема вътрешни правила за организация
на работната заплата;
6. приема правила/споразумения за взаимодействие с други държавни органи за
постигане на целите на ЗПУКИ;
7. поддържа публично достъпна интернет
страница;
8. изразява становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със
законодателството и принципите за предотвратяването и установяването на конфлик
та на интереси, както и дава препоръки за
приемане, отменяне, изменение и допълнение
на нормативни актове, имащи отношение
към предотвратяването и установяването на
конфликта на интереси;
9. изразява становище и предлага мерки за
съответствие на българското законодателство,
свързано с предотвратяването и установяването на конфликта на интереси, с правото на
ЕС и международноправните актове;
10. осъществява и други правомощия, предвидени в закон и в този правилник.
Чл. 8. При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с решения.
Чл. 9. (1) Комисията ежегодно изготвя и до
31 март на следващата година предоставя на
Народното събрание доклад за дейността си.
(2) Докладът се публикува на страницата
на комисията в интернет.
Чл. 10. Председателят, членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват информацията, представляваща служебна тайна.
Чл. 11. Публични изявления по въпроси,
свързани с дейността на комисията, се правят от председателя или упълномощен от
него член.
Чл. 12. (1) Членовете на комисията следва
да отговарят на условията по чл. 22б ЗПУКИ.
(2) Времето, през което членовете на комисията изпълняват своите функции, се зачита
за юридически стаж.
Раздел ІІ
Организация на работа на комисията
Чл. 13. Организацията на работа на комисията се осъществява съгласно разпоредбите на
закона, на правилник и вътрешните правила,
приети от нея.
Чл. 14. Комисията разглежда и решава
въпросите от своята компетентност на заседания, свикани от председателя по негова
инициатива или по писмено искане от друг
член на комисията.
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Чл. 15. (1) Заседанията на комисията се
считат за редовни, ако на тях присъстват
най-малко трима от членовете на комисията.
(2) Материалите по дневния ред на заседанията се предоставят на членовете на
комисията от служител към кабинета на
председателя не по-късно от два работни дни
преди заседанията. По изключение този срок
може да се променя.
(3) По решение на комисията с оглед фактическата или правна сложност на преписката
в заседанията є може да участва служител
от администрацията, който докладва пред
комисията и не участва в гласуването.
(4) Заседанията на комисията се водят от
председателя, а когато той отсъства – от определен от него член на комисията.
(5) Заседанията на комисията започват
с установяване на необходимия кворум за
приемане на решения.
(6) Комисията се произнася с решения,
приети с явно гласуване, с мнозинство повече
от половината от всички членове. Правата
на отсъстващ член не могат да се делегират
на друг член. Решенията по чл. 27 ЗПУКИ
се приемат с тайно гласуване с единодушие.
Решенията по чл. 27 ЗПУКИ се мотивират.
(7) Решенията на комисията се подписват
от всички членове, участвали в гласуването.
Неподписване на решение от член от комисията при спазване на необходимия кворум
и мнозинство не се отразява на валидността
на решението.
(8) Член на комисията, който не е съгласен
с решението, го подписва с особено мнение.
Особеното мнение се мотивира в срок от три
работни дни от приемане на решението и се
прилага към него.
(9) За заседанията на комисията се води
стенографски протокол, в който се отразяват
разискванията и гласуването на всеки от
членовете на комисията. Протоколите от заседанията на комисията се изготвят най-късно
до три дни след провеждане на заседанието
и се подписват от членовете на комисията,
присъствали на заседанието, и от стенограф.
Раздел IІІ
Дейност на комисията във връзка с производствата по предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси
Чл. 16. (1) Основанията за откриване на
производство за установяване на конфликт
на интереси са:
1. писмен сигнал, подаден до комисията;
2. решение на комисията;
3. писмено искане на лице, заемащо публична длъжност.
(2) Едно производство може да се образува
въз основа на две основания по ал. 1, когато
те имат идентичен предмет и страни.
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Чл. 17. (1) Сигна ли по чл. 24, а л. 1 и
2 ЗПУКИ се подават от физически и/или
юридически лица. Към сигнала може да се
прилагат писмени доказателства.
(2) Сигнали по чл. 24, ал. 3 ЗПУКИ се подават от органа по избора или назначаването
или от съответната комисия по чл. 25, ал. 2,
т. 1 и 3 ЗПУКИ незабавно след узнаване на
съответния факт. Към сигнала се прилагат
заверени копия от документите, относими
към сигнала.
(3) Сигналът по ал. 1 и 2 се подава в писмена форма и съдържа:
1. трите имена и адрес, ЕГН, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани;
2. трите имена и адрес, личния номер – за
чужденец или гражданин на Европейския
съюз, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, ЕИК, съответно БУЛСТАТ
номер, седалището, последни я посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес, както и трите имена
и ЕГН на лицето, което представлява юридическото лице;
4. наименование на органа по избора, назначаването или на съответната комисия по
чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 ЗПУКИ, включително
трите имена и ЕГН на лицето, подаващо
сигнала;
5. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, заеманата от него длъжност
и месторабота;
6. данни за твърдяното нарушение, с които
разполага лицето, подаващо сигнала;
7. дата и подпис.
Чл. 18. (1) Анонимни сигнали не се разглеждат.
(2) В случаите, при които физическо или
юридическо лице подава сигнал под чуждо
име, комисията сезира съответните органите.
Чл. 19. (1) Исканията на лица, заемащи
публична длъжност, за установяване липсата
или наличието на конфликт на интереси във
връзка с изпълнение на правомощията или
задълженията им по служба съдържат:
1. имената на лицето, заеманата от него
длъжност и месторабота;
2. изложение на обстоятелствата, на които
се основава искането;
3. дата и подпис.
(2) Към искането се представят писмени
доказателства.
Чл. 20. (1) В случаите на чл. 20, ал. 1 ЗПУКИ
комисията се произнася по жалби срещу писмени актове за отстраняване по конкретен
повод от изпълнение на правомощия или на
задължения по служба, които съдържат:
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1. трите имена, ЕГН, актуален адрес и
телефон на жалбоподателя;
2. означение на оспорения акт по чл. 20,
ал. 1 ЗПУКИ;
3. описание на относими факти по случая;
4. искане за установяване наличие или
липса на конфликт на интереси.
(2) Жалбите се подават от отстраненото
лице до комисията, която изисква от съответния орган по избора или назначаване всички
относими доказателства. Органът комплектува
и изпраща преписката незабавно на комисията.

Чл. 22. Кабинетът към председателя го
подпомага при изпълнение на функциите му,
предвидени в закона и в този правилник, като:
1. подготвя и организира срещи на комисията, свързани с изпълнение на правомощията є;
2. подготвя заседанията и изготвя проект
на дневен ред;
3. следи за изпълнение на разпорежданията на председателя и сроковете за тяхното
изпълнение.

Раздел ІV
Председател и кабинет към председателя

Чл. 23. Дирекция „Правна“ е на пряко
подчинение на председателя на комисията,
ръководи се от директор и осигурява юридическото обслужване на комисията, като
осъществява следните функции:
1. правно-нормативно обслужване и осъществяване на процесуално представителство
на комисията;
2. подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на комисията;
3. обработва преписките и подготвя проекти
на индивидуални административни актове и
актове по реализирането на административнонаказателна отговорност по ЗПУКИ заедно с
мотивите към тях;
4. извършва проверки и събира информация
за наличие на несъвместимост и конфликт
на интереси по глави втора, трета, четвърта
и пета ЗПУКИ;
5. поддържа регистрите по чл. 22и ЗПУКИ.
6. следи за законосъобразността на процедурите по възлагането на обществените
поръчки в комисията;
7. осъществява взаимодействието на комисията със съответните органи на други
държави;
8. организира сътрудничеството на комисията с международни организации;
9. събира, обработва, анализира и предоставя информация за двустранното и многостранното сътрудничество на комисията;
10. съвместно с други служби извършва
подготовка, анализ и оценка на международните споразумения от името на комисията и
предлага сключването им;
11. съгласува международната дейност на
комисията с други държавни органи;
12. извършва и други дейности, възложени
є от комисията и/или председателя.

Чл. 21. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията или упълномощава друг член, който да я представлява;
2. организира и ръководи дейността;
3. определя дневния ред и свиква заседанията;
4. публикува решенията и докладите за
дейността на комисията на страницата є в
интернет;
5. внася в Народното събрание годишния
доклад за дейността на комисията;
6. контролира и отговаря за изпълнението
на бюджета;
7. контролира спазването на решенията
на комисията;
8. обменя информация за целите на дейността на комисията със съответните органи
в други държави и с международни организации; взема отношение по международни
актове и международни договори, касаещи
дейността на комисията, които са в сила за
Република България;
9. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите в
администрацията;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори със служителите от администрацията; издава актове по смисъла на Закона за
държавния служител;
11. сключва и прекратява гражданските
договори с външни експерти;
12. командирова членовете на комисията,
служителите от администрацията и външните
експерти в страната и в чужбина;
13. възлага изработването на становища по
законопроекти и по проекти за подзаконови
нормативни актове, изготвени от органите
на властта;
14. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово
осведомяване;
15. издава наказателни постановления за
налагане на административни наказания,
предвидени в глава девета ЗПУКИ.
(2) Правилата за командироване и отчитане
на председателя се определят с решение на
комисията.

Раздел V
Дирекция „Правна“

Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА
Чл. 24. (1) Численият състав на комисията
и нейната администрация е 25 души съгласно
приложението.
(2) Дейността на комисията се осъществява
с помощта на главен секретар, на администрация, която е организирана във функционални
дирекции, вътрешен одитор и финансов кон-
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трольор. По решение на комисията могат да
се създават, преобразуват и закриват отдели
и сектори в рамките на дирекциите.
Раздел I
Главен секретар
Чл. 25. (1) Главният секретар се назначава
от председателя на комисията и се отчита за
дейността си пред комисията. Главен секретар
може да бъде само лице с висше икономическо
или юридическо образование.
(2) Главният секретар ръководи административното осигуряване на комисията, като:
1. организира и координира задачите между
отделните звена на администрацията;
2. организира и координира дейност та
между различните звена и комисията;
3. докладва на председателя и комисията
постъпилите жалби и сигнали;
4. обезпечава работата в отделните звена
на комисията;
5. организира и отговаря за управлението
на ползваните за административни нужди
недвижими имоти и движими вещи, предоставени на комисията;
6. изпълнява и други задачи, възложени
му от комисията и председателя.
(3) При отсъствие на главния секретар
той се замества от лице от администрацията,
определено от председателя.
Раздел ІІ
Финансов контрольор и вътрешен одитор
Чл. 26. (1) Финансовият контрольор се
назначава съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор
(ЗФУКПС) и е на пряко подчинение на председателя на комисията.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 ЗФУКПС.
Чл. 27. Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно ЗФУКПС по ред,
определен от председателя на комисията, в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Чл. 28. (1) Вътрешният одитор е на пряко
подчинение на председателя на комисията
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Вътрешният одитор осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в комисията
и нейната администрация в съответствие с
чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Вътрешният одитор докладва директно
на председателя на комисията.
(4) Вътрешният одитор:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
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кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от председателя;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консул т и ра п редседател я по негово
искане, като дава съвети, мнения, провежда
обучения и др. с цел да се подобрят процесите
на управление на риска и контролът, без да
поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на
комисията и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на председателя
на комисията годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел IІІ
Дирекция „Финансово-стопански дейности и
административно обслужване“
Чл. 29. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и административно обслужване“
подпомага технически дейността на комисията
и на дирекция „Правна“.
Чл. 30. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и административно обслужване“ се
ръководи от директор и е на пряко подчинение
на главния секретар, като:
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1. отговаря за организацията на финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол,
счетоводството и отчетността в комисията в
съответствие с разпоредбите на закона;
2. организира отчитането на приходите и
разходите на комисията по единната бюджетна
класификация в съответствие с определения
бюджет;
3. изготвя годишен проект за разпределение
на бюджета на комисията;
4. съставя месечни и годишни отчети за
изпълнение бюджета на комисията;
5. изготвя ежемесечни оборотни ведомости,
както и годишния счетоводен баланс;
6. изготвя месечни ведомости за заплатите
на служителите;
7. отговаря за ремонтните работи на сградата на комисията, както и за поддържането,
застраховането и съхранението на материалната база;
8. организира транспортното обслужване,
регистрира и застрахова превозните средства
на комисията, поддръжка, ремонт и прегледи;
9. приема, съхранява и предоставя на членовете на комисията данни за материалите,
постъпили във и от звената на администрацията, съобразно вътрешните правила за
дейността на комисията;
10. подготвя справки за държавни органи.
11. подпомага комисията при управлението
на човешките ресурси;
12. организира провеждането на кадровия
процес в съответствие с устройството и управлението на администрацията на комисията;
13. осъществява централизирано методическо ръководство по подбора, изучаването
и развитието на служителите;
14. планира и организира професионалната
подготовка на служителите;
15. разработва и предлага за утвърждаване
проекти на структурата, щата и поименното
щатно разписание;
16. изготвя договори и заповеди във връзка
с възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения;
17. разработва и предлага за утвърждаване
методика за атестиране;
18. организира и подпомага процеса по
атестиране;
19. образува, води и съхранява служебните
досиета на служителите в комисията;
20. разглежда жалби и молби на служители
по кадрови въпроси и изготвя предложения
за решаването им;
21. организира процедури по възлагане на
обществени поръчки и изготвя необходимата
документация;
22. издава удостоверителни документи;
23. организира и поддържа деловодната
система и архива на комисията съобразно вътрешните правила за дейността на комисията;
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24. изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на
създадените автоматизирани информационни
фондове;
25. осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на
други държавни органи и институции;
26. изготвя проекти на вътрешноведомствени актове на комисията в областта на
и нформа ц ион но -а на л и т и ч ната дей нос т и
компютърните информационни технологии;
27. организира и контролира служебната
кореспонденция на комисията, както и изпълнението на нормативните изисквания за
работа с документи и други информационни
носители на класифицирана информация;
28. изграж да, поддържа и актуализира
страницата на комисията в интернет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 31. (1) Главният секретар, директорът
на „Финансово-стопански дейности и административно обслужване“ и директорът на
дирекция „Правна“ ръководят, организират,
контролират, координират, отчитат и носят
отговорност за дейността на администрацията
и за изпълнението на задачите на съответните
дирекции.
(2) Лицата по ал. 1:
1. докладват на председателя на комисията
или на комисията въпросите, включени във
функциите им;
2. участват в съвещания и заседания на
комисията при условията, предвидени в този
правилник и във вътрешните правила за
работа;
3. насочват и подписват документи по въпроси, включени във функциите на ръководените
от тях дирекции, съгласно предоставените им
правомощия;
4. разпределят задълженията, работата и
преписките между служителите в дирекциите
и контролират движението на преписките;
5. в рамките на утвърдения от комисията
числен състав и бюджетни средства определят
конкретните задачи и функционалните връзки
на звената в дирекциите;
6. изготвят проекта на годишния бюджет
на съответната дирекция и отчета на неговото
изпълнение и ги представят на председателя
на комисията;
7. упражняват контрол и осъществяват
организация по спазването на вътрешните
актове на комисията.
(3) Лицата по ал. 1 представят в срок до
31 януари на текущата година отчет за работата на съответната дирекция за преходната
година.
(4) Лицата по ал. 1 изпълняват и други задачи, възложени им от комисията или нейния
председател в кръга на дейността им.
Чл. 32. Служителите на комисията изпълняват възложените им задачи и отговарят
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пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си
характеристики.
Чл. 33. Председателят, членовете и служителите на комисията са длъжни да не
разгласяват обстоятелства и факти, станали
им известни при или по повод изпълнение
на служебните им задължения.
Чл. 34. (1) При изпълнение на своята
дейност комисията изисква и получава информация от органите на държавна власт,
органите на местно самоуправление, другите
институции, както и от юридическите и физическите лица.
(2) При осъществяване на правомощията
си членовете на комисията и служителите
в администрацията є удостоверяват това си
качество със служебна карта. Видът на служебната карта се определя от председателя
на комисията.
(3) Пропускателният режим, противопожарната охрана и другите специфични разпоредби, свързани с организацията на работа на
администрацията на комисията, се определят
със заповед на председателя на комисията.
Чл. 35. Редът за образуване, разпределяне и
ползване на средствата за работната заплата,
на допълнителните трудови възнаграждения
и допълнителното материално стимулиране
на комисията и на нейната администрация се
определя с вътрешни правила за организация
на работната заплата, които се приемат с
решение на комисията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът е приет
на основание чл. 22а, ал. 5 ЗПУКИ от Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
Председател: Ф. Златанов
Приложение
към чл. 24, ал. 1
Численост на персонала в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси – 25 щатни бройки
Обща численост на администрацията,
в това число:

25

1. Председател
1
1.1. Членове
4
2. Главен секретар
1
3. Вътрешен одитор
1
4. Обща администрация, обособена в дирекция 8
„Финансово-стопански дейности и административно обслужване“
5. Специализирана администрация, обособена 10
в дирекция „Правна“
8121
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 5
от 6 юли 2011 г.

за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени
продукти от лекари и лекари по дентална
медицина и снабдяването им с лекарствени
продукти
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за получаване на
разрешение за съхранение и продажба на
лекарствени продукти от лекари и лекари по
дентална медицина;
2. условията и редът за снабдяване с лекарствени продукти от лекари и лекари по
дентална медицина;
3. лекарствените продукти, които могат да
се съхраняват и продават от лекари и лекари
по дентална медицина.
(2) В населено място, където няма разкрита
аптека, право да съхраняват и продават лекарствени продукти по реда на тази наредба
имат лечебни заведения за извънболнична
помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2,
буква „а“ от Закона за лечебните заведения,
регистрирани по Търговския закон, след получаване на разрешение по чл. 2.
Раздел II
Условия и ред за получаване на разрешение
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти от лекари и лекари по дентална
медицина
Чл. 2. Разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и
лекари по дентална медицина се издава от
директора на Регионалната здравна инспекция
(РЗИ), на чиято територия е регистрирано
лечебното заведение за извънболнична помощ
по чл. 1, ал. 2.
Чл. 3. За получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 подават
заявление до директора на съответната РЗИ
по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 4. (1) В 7-дневен срок от подаване на
заявлението по чл. 3 комисия, назначена от
директора на РЗИ, извършва проверка относно
съответствие с изискванията на чл. 8.
(2) В 3-дневен срок от приключване на
проверката по ал. 1 директорът на РЗИ издава разрешение за съхранение и продажба на
лекарствени продукти по образец съгласно
приложение № 2 или прави мотивиран отказ. Препис от разрешението се връчва на
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лицето, подало заявлението, и се уведомява
директорът на Изпълнителната агенция по
лекарствата (ИАЛ).
(3) Разрешението на директора на РЗИ
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти се поставя на видно място в помещението, където се съхраняват и продават
лекарствените продукти.
(4) При неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови
лекарствени продукти директорът на РЗИ
по предложение на контролните органи по
глава тринадесета от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)
прекратява със заповед съгласно приложение
№ 3 издаденото разрешение.
(5) Издаденото разрешение се прекратява и
когато на основание чл. 229а ЗЛПХМ в РЗИ
се получи копие от издадено разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, открита на територията на същото
населено място.
(6) Издаденото разрешение може да бъде
прекратено и по молба на лицето по чл. 1, ал. 2.
Чл. 5. (1) В регионалната здравна инспекция
се води регистър на издадените разрешения
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти от лекари и лекари по дентална
медицина, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото разрешение;
2. данни за номер, партида, том и страница,
под който лечебното заведение е вписано в
регистъра на съответната РЗИ;
3. адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ;
4. дата на прекратяване на разрешението
и основанието за това;
5. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) Регистърът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на съответната РЗИ.
Чл. 6. При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства лицата по чл. 1, ал. 2
са длъжни в 7-дневен срок да уведомят РЗИ.
Чл. 7. (1) Лекарите и лекарите по дентална
медицина, получили разрешение по чл. 4, ал. 2,
могат да съхраняват и продават разрешени за
употреба в страната готови лекарствени продукти съгласно приложение № 4 в количества,
необходими за 5-дневен курс на лечение.
(2) Лицата по ал. 1 не могат да продават
лекарствени продукти, изписвани по реда на
чл. 56 от Закона за здравното осигуряване.
(3) Лицата по ал. 1 не могат да продават
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3,
ал. 2 на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП), както и
лекарствени продукти, приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура в аптека.
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(4) Лицата по ал. 1 могат да закупуват,
съхраняват и отпускат лекарствени продук
т и, съд ържащ и нарко т и чни вещест ва о т
приложения 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, необходими само за оказване на
спешна медицинска помощ съгласно Наредба
№ 28 от 2001 г. за условията и реда, при които
лечебните заведения, в които няма аптека,
могат да закупуват, съхраняват и отпускат
наркотични вещества (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).
Чл. 8. (1) Лекарствените продукти се съхраняват на обособено за целта място в шкаф
със секретно заключване, в който има отделен
сектор за отровни лекарствени продукти и
лекарствени продукти по чл. 7, ал. 4.
(2) Горими и леснозапалими лекарствени
продукти се съхраняват в отделен метален
шкаф.
(3) Термолабилните лекарствени продукти
се съхраняват в хладилник при съблюдаване
на изискванията за съхранение, указани на
опаковката или в листовката.
(4) В помещението и в хладилника по ал. 3
следва да се поддържат оптимална температура
и влажност, чиито показатели ежедневно се
вписват в дневник.
Чл. 9. Лекарите и лекарите по дентална
медицина продават лекарствените продукти
на цена не по-висока от утвърдената съгласно
Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с Постановление № 295 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2010 г.).
Раздел ІІІ
Условия и ред за снабдяване с лекарствени
продукти от лекари и лекари по дентална
медицина
Чл. 10. Лекарите и лекарите по дентална
медицина, получили разрешение по чл. 4,
ал. 2, закупуват лекарствените продукти от
търговци, притежаващи разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или
удостоверение за регистрация за търговия на
едро с лекарствени продукти.
Чл. 11. (1) При закупуване на лекарствени
продукти по реда на тази наредба платежният документ следва да съдържа следната
информация:
1. име и адрес на продавача;
2. номер и дата на притежаваното от
продавача разрешение за търговия на едро
с лекарствени продукти или удостоверение
за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти;
3. име и адрес на купувача;
4. наименование и количество на закупените лекарствени продукти;
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5. партиден номер на закупените лекарствени продукти;
6. срок на годност на закупените лекарствени продукти;
7. сертификат за освобождаване на партидата.
(2) Платежните документи по ал. 1 се
съхраняват за срок от 5 години.
Раздел IV
Отчетност и контрол
Чл. 12. (1) Лекарите и лекарите по дентална
медицина, закупили лекарствени продукти по
реда на раздел III, съхраняват и предоставят
при необходимост на контролните органи
платежните документи по чл. 11.
(2) Лицата по ал. 1 задължително съхраняват и информация, осигуряваща проследяването на стоковите наличности по асортименти и
партиди, която се използва и при получаване
на уведомление за блокиране и изтегляне на
лекарствените продукти.
Чл. 13. Лекарствените продукти по чл. 7,
ал. 4 се отчитат на инспекторите по наркотичните вещества към съответната РЗИ по реда на
Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към
документацията и отчетността при извършване
на дейности с наркотични вещества и техните
препарати (обн., ДВ, бр. 86 от 2000 г.; доп.,
бр. 55 от 2005 г.).
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Чл. 14. (1) Контролът по изпълнение на
наредбата се осъществява от ИАЛ и съответната РЗИ.
(2) При установяване на нарушения по чл. 4
ал. 4 директорът на ИАЛ уведомява писмено
директора на съответната РЗИ.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 207, ал. 1, т. 6 и чл. 232, ал. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за
реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от
лекари и фелдшери и за лекарствени продук
ти, които могат да се съхраняват от лекари,
стоматолози, фелдшери и медицински сестри
(ДВ, бр. 11 от 2001 г.).
§ 2. Лечебните заведения за извънболнична помощ, получили разрешение по реда на
Наредба № 6 от 2001 г. за реда за получаване
на разрешения за съхранение и продажба на
лекарствени продукти от лекари и фелдшери и
за лекарствените продукти, които могат да се
съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери
и медицински сестри привеждат дейността си
в съответствие с изискванията на тази наредба
в едномесечен срок от влизането є в сила.
За министър: Г. Павлова
Приложение № 1
към чл. 3
ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ
ГР.

ЗАЯ В Л Е Н И Е
От.......................................................................................................................................................................................
с удостоверение за регистрация №
....................................................................................
гр.

код

община:
ул./бул.

№

п.к.

тел.
представлявано от ..............................................................................................................................................
Л.К. №
на

изд. от
ЕГН

адрес:
гр.
община:

код
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С Т Р. 3 9
п.к.

тел.
Моля, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на
разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
и снабдяването им с лекарствени продукти
да бъде издадено разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
във:
гр.

код

община:
ул./бул.

№

п.к.

тел.
Лекарствените продукти ще се съхраняват и продават от:
трите имена
Л.К. №

изд. от

на

ЕГН

адрес:
гр.

код

община:
ул./бул.

№

п.к.

тел.
образователно-квалификационна степен:............................................................................................
№ на дипломата

от дата

издадена от
А

Кратко
описание
на сградата:

...........................................................
(магазинни помещения,
...........................................................
самостоятелна сграда,
...........................................................
апартамент в жилищна сграда)

С Т Р.
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В

Описание на размерите на помещенията, в които е разкрито лечебното заведение за
извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ или по т. 2, буква „а“ от Закона
за лечебните заведения:
1. обща площ............................................................m(2)
2. лекарски кабинет.................................................m(2)
3. чакалня..................................................................m(2)
4. манипулационна ……………………................………...m(2)
5. санитарен възел...................................................m(2)
6. други помещения ................................................m(2)
7. място за съхранение на лекарствата ……...…….m(2)

град..............

подпис:......................................................................................
(печат)

дата..............

...................................................................................................
(трите имена на лицето)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. …………………………
РАЗРЕШЕНИЕ
№ …...………….
гр........................./…………г.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
и снабдяването им с лекарствени продукти и във връзка със заявление вх. № ……………………...................
..................................................., подадено от: …………………………………………………………………........................................
..........................................................................................................................................................................................,
в качеството му на: .....................................................................................................................................................
РАЗРЕШАВАМ:
на: ...................................................................................................................................................................................,
(наименование на лечебното заведение)
представлявано от: ……………………………………………………………….........................................…………….............................,
(трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина)
с адрес: ..........................................................................................................................................................................,
регистрирано в РЗИ с рег. № .............................., том ................., партида …...................................................,
да съхранява и продава лекарствени продукти в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5 от 2011 г.
за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.
Настоящото разрешение подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд гр. ……………………...
Настоящото разрешение да се връчи на: ……………................................................................................................
……………………………………………
Директор на регионална здравна инспекция
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Приложение № 3
към чл. 4, ал. 4
ЗАПОВЕД
№ ......................................
Гр……………., ................. г.
На основаниe чл. 4, ал. 4 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
и снабдяването им с лекарствени продукти и протокол за установяване неспазването на условията
за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти № ........................................../
.............................г.
ПРЕКРАТЯВАМ:
Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти № .........................../............................. г.
на …………………......................................................…………………………………….............................................................………,
(наименование на лечебното заведение)
представлявано от: ……………………………………….................……...…………..….....................................................................,
на адрес:
Мотиви: …………….........................................................................…………………………………………………………………..……………
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд гр. ……………………...
Настоящата заповед да се връчи на .......................................................................................................................
……………………………………………
Директор на регионална здравна инспекция

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 1
Списък на лекарствените групи съгласно анатомотерапевтично-химична класификация, от които
могат да съхраняват и продават лекарствени продукти лекарите и лекарите по дентална медицина
A
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B
B01
B02
B03
B05
B06
C
C01
C02
C03
C04

Храносмилателна система и метаболизъм
Стоматологични лекарствени продукти
Антиацидни лекарствени продукти
Лекарствени продукти при функционални стомашно-чревни заболявания
Антиеметични и противоповръщащи
Лекарствени продукти за лечение на жлъчни и чернодробни заболявания
Очистителни и лаксативни лекарствени продукти
Антидиарични, чревни противовъзпалителни/антиинфекциозни лекарствени продукти
Лекарствени продукти при затлъстяване, с изключение на диетични продукти
Лекарствени продукти, повлияващи храносмилането, включително и ензими
Антидиабетни лекарствени продукти
Витамини
Минерални добавки
Тоници
Анаболни лекарствени продукти за системно приложение
Апетитостимуланти
Други лекарствени продукти, повлияващи храносмилателната с-ма и метаболизма
Кръв и кръвотворни органи
Антитромботични лекарствени продукти
Антихеморагични лекарствени продукти
Антианемични лекарствени продукти
Кръвозаместители и инфузионни р-ри
Други хематологични продукти
Сърдечно-съдова система
Лекарствени продукти за лечение на сърдечни заболявания (терапия на сърцето)
Антихипертензивни
Диуретици
Периферни вазодилататори

С Т Р.
C05
C07
C08
C09
C10
D
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
G
G01
G02
G03
G04
H
H01
H02
H03
H04
H05
J
J01
J02
J04
J05
J06
J07
L
L01
L02
L03
L04
M
M01
M02
M03
M04
M05
M09
N
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
P
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Вазопротектори
Бета-блокери
Блокатори на калциевите канали
Лекарствени продукти, повлияващи ренин-ангиотензиновата система
Липидопомодулиращи лекарствени продукти
Дерматологични
Антимикотични лекарствени продукти за дерматологична употреба
Омекчаващи и предпазващи кожата лекарствени продукти
Лекарствени продукти за лечение на рани и язви
Противосърбежни, включително и антихистамини, анестетици и др.
Антипсориатични лекарствени продукти
Антибиотици и химиотерапевтици за дермално приложение
Кортикостероиди за дермално приложение
Антисептици и дезинфектанти
Превръзки с лекарствено вещество
Лекарствени продукти за лечение на акне
Други дерматологични лекарствени продукти
Пикочно-полова система и полови хормони
Гинекологични, антиинфекциозни лекарствени продукти и антисептици
Други гинекологични лекарствени продукти
Полови хормони и лекарствени продукти, регулиращи половата с-ма
Урологични лекарствени продукти
Системни хормонални лекарствени продукти с изключение на половите хормони и инсулините
Хипофизни хормони и хормони на хипоталамуса и техни аналози
Кортикостероиди за системно приложение
Лекарствени продукти за лечение на заболявания на щитовидната жлеза
Панкреатични хормони
Лекарствени продукти, повлияващи калциевата обмяна
Антиинфекциозни лекарствени продукти за системно приложение
Антибактериални лекарствени продукти за системно приложение
Антимикотични лекарствени продукти за системно приложение
Антимикобактериални лекарствени продукти
Противовирусни лекарствени продукти за системно приложение
Имунни серуми и имуноглобулини
Ваксини
Противотуморни и имуномодулиращи лекарствени продукти
Антинеопластични
Лекарствени продукти за ендокринна терапия
Имуностимуланти
Имуносупресори
Мускулно-скелетна система
Противовъзпалителни и противоревматични лекарствени продукти
Лекарствени продукти за локално приложение при ставна и мускулна болка
Мускулни релаксанти
Лекарствени продукти за лечение на подагра
Лекарствени продукти за лечение на костни заболявания
Други лекарствени продукти при заболявания на мускулно-скелетната система
Нервна система
Анестетици
Аналгетици (с изключение на лекарствените продукти по приложения № 2 и 3 от ЗКНВП);
Антиепилептици (с изключение на лекарствените продукти по приложение № 2 и 3 от ЗКНВП)
Антипаркинсонови лекарствени продукти (с изключение на лекарствените продукти по
приложения № 2 и 3 от ЗКНВП);
Психолептици (с изключение на лекарствените продукти по приложения № 2 и 3 от ЗКНВП);
Психоаналептици
Други лекарствени продукти, повлияващи нервната система (с изключение на лекарствените
продукти по приложения № 2 и 3 от ЗКНВП)
Антипаразитни, инсектициди и репеленти
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Антипротозойни лекарствени продукти
Антихелминтни лекарствени продукти
Лекарствени продукти за лечение на ектопаразитни заболявания, включително скабициди,
инсектициди и репеленти
Дихателна система
Назални лекарствени продукти
Лекарствени продукти за лечение на заболявания на устната кухина и фаринкса
Лекарствени продукти за лечение на обструктивни дихателни заболявания
Лекарствени продукти за лечение на кашлица и простудни заболявания
Антихистамини за системно приложение
Други лекарствени продукти, повлияващи дихателната с-ма, за системно приложение
Сензорни органи
Офталмологични лекарствени продукти
Отологични лекарствени продукти
Офталмологични и отологични лекарствени продукти
Други лекарствени продукти
Алергени
Всички други лекарствени продукти
Диагностични продукти
Лечебни храни
Всички други нелекарствени продукти
Контрастни вещества
Диагностични радиофармацевтични продукти
Терапевтични радиофармацевтични продукти
Хирургични превръзки

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания (ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Всеки собственик на сграда за обществено обслужване, за която са изпълнени
изискванията за достъпност на наредбата, поставя международния символ за достъпност (фиг. 5)
на видно място на входа на сградата.
(2) Собственикът на сграда за обществено обслужване по ал. 1, който поддържа електронна
страница, обявява на нея информация за хората с намалена подвижност с кратко описание на
изградената достъпна архитектурна среда и снимков материал.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Срокът за изпълнение на изискванията по чл. 37а е 31 декември 2011 г. Този срок се отнася за собствениците на сгради за обществено обслужване, които са изпълнили изискванията
за достъпност до влизането в сила на тази наредба.
8115

Министър: Р. Плевнелиев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

1

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ЗАПОВЕД № ЧР-з-300
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 3 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ утвърждавам
класификатор на длъжностите в Държавна агенция
„Национална сигурност“ съгласно приложението.
Отменям Заповед рег. № ЧР-з-849 от 10.12.2009 г.
(ДВ, бр. 101 от 2009 г.).
Заповедта влиза в сила, считано от датата на
издаването є.
Председател: К. Казаков
Приложение
Класификатор на длъжностите в ДАНС
№

1
А.

Длъжностни на- Минимална
именования
образователна
степен
2

3

Необходим
ранг
4

Държавни служители

А.1 Държавни служители с висше образование
1.

Главен
секретар

Магистър

Държавен
агент
I степен

2.

Директор на спе- Магистър
циализирана дирекция

Държавен
агент
II степен

3.

Директор на спе- Магистър
циализирана дирекция (служител
по сигурността на
информацията)

Държавен
агент
II степен

3

4

4.

Директор на спе- Магистър
циализирана адм и н ис т р ат и вн а
дирекция

Държавен
агент
II степен

5.

Директор на те- Магистър
ри ториа лна дирекция „Национална сигурност“

Държавен
агент
II степен

6.

З а м е с т н и к- д и - Магистър
ректор на специализирана дирекция

Специален агент
I степен

7.

З а м е с т н и к- д и - Магистър
р ек т ор на спе циализирана адм и н ис т р ат и вн а
дирекция

Специален агент
I степен

8.

Директор на те- Магистър
ри ториа лна дирекция „Национална сигурност“

Специален агент
II степен

9.

Началник на
отдел

Магистър

Специален агент
II степен

10. Главен вътрешен Магистър
одитор

Специален агент
II степен

11. Задграничен
представител
I степен

Магистър

Специален агент
II степен

12. Началник на
сектор

Бакалавър

Главен
агент
I степен

13. Вътрешен одитор Бакалавър

Главен
агент
I степен

14. Задграничен
представител
II степен

Бакалавър

Главен
агент
I степен

15. Финансов
контрольор

Бакалавър

Главен
агент
I степен

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-726
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба с вх. № 94С-131 от 30.06.2011 г. от Стефан Стоянов Георгиев
да бъде извършена промяна на служебния адрес
изменям Заповед № ЛС-04-72/2006 г. (ДВ, бр. 16
от 2006 г.) в частта є относно служебния адрес на
синдика Стефан Стоянов Георгиев, като вместо „гр.
София 1000, ул. Цар Асен 5, ет. 1, ап. 8“ да се чете
„гр. София 1301, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6“.
За министър: Д. Машева
8116

2

16. Началник на сек- Бакалавър
тор

Главен
агент
II степен

17.

Главен
агент
II степен

Вътрешен одитор Бакалавър

18. Задграничен
представител
II степен

Бакалавър

Главен
агент
II степен

19. Финансов
контрольор

Бакалавър

Главен
агент
II степен

20. Главен експерт

Бакалавър

Старши
агент
I степен
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21. Главен експерт

Бакалавър

Старши
агент
IІ степен

12. Специалист

22. Главен експерт

Бакалавър

Старши
агент
IІІ степен

13. С пец и а л ис т по средно обра- Сътрудохраната
зование
ник
IIІ степен

23. Главен експерт

Бакалавър

Старши
агент
IV степен

14. Водач на специ- средно обра- Сътрудален автомобил зование
ник
IІ степен
IIІ степен

24. Експерт

Бакалавър

Младши
агент
I степен

Б.

25. Експерт

Бакалавър

Младши
агент
II степен

26. Експерт

Бакалавър

Младши
агент
III степен

27. Експерт

Бакалавър

Младши
агент
IV степен

А.2 Държавни служители със средно
образование
1.

Командир на
отделение

2.

Водач на специ- средно обра- Главен
ален автомобил зование
сътрудник
I степен
I степен

3.

№

средно обра- Главен
зование
сътрудник
I степен

средно обра- Сътрудзование
ник
IIІ степен

Лица, работещи по трудово правоотношение
Длъжностни
наименования

КОД по НКПД

Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
I.

Образователноквалификационна
степен магистър
или бакалавър

1.

Заместник-председател

1112

7093

2.

Експерт

2422

6056

3.

Сис т ем- орга н изатор

2529

6006

4.

Счетоводител

2411

6004

5.

С пец и а л ис т по
информационни
източници

2522

6004

II.

Специалисти със
средно специално
образование

Гла вен спец иа- средно обра- Главен
лист
зование
сътрудник
I степен

Първа група
1.

Механик по автотранспорта

3115

3005

2.

Механик по технически контрол
на МПС

3115

3045

4.

Гла вен спец иа- средно обра- Главен
лист
зование
сътрудник
IІ степен

5.

Гла вен спец иа- средно обра- Главен
лист по охраната зование
сътрудник
II степен

3.

Счетоводител

3313

3001

6.

Водач на специ- средно обра- Главен
ален автомобил зование
сътрудник
I степен
II степен

4.

Техник на телефонна и свързочна техника

3522

3007

7.

Специалист

III. Специалисти със
средно образование

8.

С пец и а л ис т по средно обра- Сътрудохраната
зование
ник
I степен

9.

средно обра- Сътрудзование
ник
I степен

Водач на специ- средно обра- Сътрудален автомобил зование
ник
II степен
I степен

10. Специалист

Първа група
1.

Уп р а в и т е л
стол

на

1412

3007

2.

Отчетник, счетоводство

4311

2004

Втора група

средно обра- Сътрудзование
ник
II степен

1.

3513

3002

11. С пец и а л ис т по средно обра- Сътрудохраната
зование
ник
II степен

Систем-оператор
(национални системи)

2.

Управител на
склад

4321

2021
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Отчетник на МТИ

4322

2002

2015

IV. Помощен персонал със средно образование
Първа група
1.

Снабдител

4321

2.

Домакин

4321

3022

3.

Систем-оператор

3513

3003

4.

Машинописец
I категория

4131

2001

Втора група
1.

Технически
сътрудник

5412

3003

2.

Машинописец
II категория

4131

2002

Трета група
1.

Продавач

5212

0001

2.

Бюфетчик

5131

2002

3.

Сервитьор

5131

2004

4.

Касиер

5230

1001

5.

Калкулант

4311

2001

V.

Квалифицирани
работници

1.

Бояджия

7131

1001

2.

Бръснар

5141

2002

3.

Водопроводчик

7126

2002

4.

Дърводелец

7115

2002

5.

Електромонтьор

7412

2009

6.

Майстор-готвач

3434

2001

7.

Готвач

5120

2001

8.

Майстор-сладкар

7512

2008

9.

Майстор-т ранжoр

7511

1019

10. Монтьор на МПС

7231

2005

11. Монтьор на отоплителна инсталация

7127

2003

12. Монтьор на технически средства

7233

2031

13. Строителен
работник

9312

0003

14. Огняр

8182

2004

1.

Общ работник

9622

0001

2.

Работник в кухня

9412

0003

3.

Работник по озеленяване

9214

0015

4.

Пазач

5414

0014

9112

0004

5. Чистач
8114

ЗАПОВЕД № РД-09-816
от 26 април 2011 г.
С цел подобряване дейността и взаимодействието между отделните звена на Столичната общинска
администрация в сферата на устройственото планиране, както и с оглед изменение на разпоредбата
на чл. 129, ал. 2 ЗУТ в ДВ, бр. 17 от 2009 г. и на
основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 13 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1 и § 1, ал. 3 от допълнителните разпоредби
на ЗУТ допълвам и изменям своя Заповед № РД09-3345 от 29.05.2008 г., изменена и допълнена със
заповеди № РД-09-4338 от 2.12.2008 г., РД-09-1020
от 10.07.2009 г., РД-09-660 от 19.04.2010 г. и РД09-2018 от 23.11.2010 г., както следва:
1. В раздел ІV, т. 6 след думата „предписание“
се добавя „или да отказват“.
2. В раздел ІV, т. 7 след думата „планове“ се
добавя „в обхват до три квартала“, а цифрите
„128“ и „3“ се заменят съответно със „129“ и „2“.
3. В раздел ІV, т. 7.3 съюзът „и“ се замества с
„или“, а в края на изречението се добавя „освен
улици“.
Заповедта да се връчи на оправомощените с
нея длъжности лица – за сведение и изпълнение,
и да се публикува на интернет страниците на
Столична община и Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
8147

VI. Неквалифицирани
работници
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4

Трета група
1.

ВЕСТНИК

Кмет: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-64-52
от 21 юни 2011 г.
В район „Младост“ – СО, е постъпило заявление вх. № към УТ-15-12-7000-1/11 от 07.06.2011 г.
от „Артекс Инженеринг“ – АД, представлявано
от Пламен Младенов Мирянов, за одобряване на
проект за изменение на подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-5762, 5741, кв. 1д и УПИ
VІІІ-5666, 5668, кв. 1е – обединяване в нов УПИ
VІ-98, 102, кв. 1д, местност ж.к. Младост 2. За
изработването на проекта е издадено допускане
от главния архитект на Столична община със
Заповед № РД-09-50-733 от 27.05.2011 г. Проектът
се процедира при условията на чл. 128, ал. 13 ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните дружества: „Софийска вода“ – АД, „Улично осветление“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„Топлофикация София“ – ЕАД. Изпълнени са
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 129, ал. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, Заповед № РД09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на Столична
община, чл. 128, ал. 13 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ;
т. 3 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО от
ЗУТ и протокол на РЕСУТ № 6 от 17.06.2011 г.,
т. 21, одобрявам:
1. Изменение на плана за регулация за УПИ
VІ-5762, 5741, кв. 1д и УПИ VІІІ-5666, 5668, кв.
1е, местност ж.к. Младост 2 – образуване на нов
УПИ VІ-98, 102, кв. 1д – по зелените и кафяви
линии и цифри, съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на
новообразуван УПИ VІ-98, 102, кв. 1д, местност
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ж.к. Младост 2 – по червените линии, цифри и
текст, съгласно приложения проект.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130, ал. 2 ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщението є.
За кмет: Б. Къдрева
8148

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 879
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8,
т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109
ЗУТ и протокол № 09/2011 г. на ОЕСУТ, т. 7,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за мобилна
асфалтова база за имот 000502, местност Под
костело, с. Опицвет, община Костинброд, зона
предимно промишлена с (Пп) кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 50 %, Конт 1,0, озеленяване
50 % и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател: В. Михайлов
8325

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 674
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 2, протокол на
ОЕСУТ № 7 от 23.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатор 48489.4.518
по кадастралната карта на гр. Монтана с трайно
предназначение земеделска земя за изграждане
на „Склад и сервиз за селскостопанска и строителна техника“.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател: Св. Николов
8129
РЕШЕНИЕ № 675
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 3, протокол на
ОЕСУТ № 7 от 23.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ на
ПИ с идентификатор 48489.1.946 по кадастралната
карта на гр. Монтана с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – „За друг вид производствен, складов
терен, предвиж дащ изграж дане на „Силозно
стопанство и склад за калибриране, третиране
и пакетиране на семена за посев“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Линиите на застрояване, устройствените показатели се одобряват по графичната и текстовата част на проекта, който е неразделна част
от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател: Св. Николов
8130

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1094
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление 08-00452 от 28.12.2009 г. и заявление № 08-00-452 от
16.02.2010 г., приет от ОЕСУТ проект за изменение
на план за регулация и акт за постъпили възражения от 20.04.2010 г. Общинският съвет – гр. Стара
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: „Улица
Августа Траяна-изток“, гр. Стара Загора, в обхват,
както следва:
обособяване на нова улица от съществуваща
о.т. 262 (на ул. Иван Вазов) – нова о.т. 8014 – нова
о.т. 8015 – нова о.т. 8016 – нова о.т. 8017 – нова
о.т. 8018 – нова о.т. 8019 – нова о.т. 8020 – нова
о.т. 8021 до нова о.т. 8022 (на ул. Хан Тервел);
промяна на улична регулационна линия на
улица с о.т. 4000 – о.т. 4001 – о.т. 4002 – о.т.
4003 – о.т. 4004 – о.т. 4005 (кв. Самара-3);
обособяване на нова улица от съществуваща
о.т. 1 (на ул. Родопи) – нова о.т. 8023 – нова о.т.
8024 – нова о.т. 8025 – нова о.т. 8026 – нова о.т.
8027 – нова о.т. 8028 – нова о.т. 8029 – нова о.т.
8030 – нова о.т. 8031 до нова о.т. 8032 (на околовръстен път) по плана на гр. Стара Загора.
Възлага на кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за продължаване
процедирането на подробния устройствен план
по реда на Закона за устройство на територията
в изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател: Т. Руканов
8086

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 483
от 9 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии на
трасе с дължина 895 м през ПИ № 248001, 000837
и 000855 от землището на с. Сборище, община
Твърдица, и ПИ № 000337, 000338 от землището
на с. Оризари, община Твърдица, на обект „Присъединяване към мрежа 20 kV – кабел 20 kV“ за
нуждите на Фотоволтаична централа“, разположена в ПИ № 103011, ПИ № 104004, местност
Дюсказал, землище с. Оризари, община Твърдица.

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
Председател: Хр. Сосеров
8109
8. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е
издал на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ Заповед № 32 от 30.06.2011 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС-22
от 29.06.2009 г. и Заповед № 33 от 30.06.2011 г.
за допълване на разрешение за строеж № РС59 от 18.11.2008 г. за обект: „Реконструкция и
електрификация на жп линия по коридор ІV и
ІХ „Пловдив – Свиленград“. Фаза 2: „Първомай – Свиленград“ от км 202+300 до км 298+800.
Участък от гара Първомай до гара Караджалово
от км 202+300 до км 207+650. Участък от гара
Караджалово до гара Димитровград от км 209+150
до км 231+560. Изграждане на шумозаглушителни
огради. Заповедите могат да бъдат обжалвани в
14-дневен срок след обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8108
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-29 от 14.06.2011 г. за допълване
на разрешение за строеж № РС-9 от 18.05.2005 г.
за обект „Хидровъзел „Цанков камък“, част
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„ВЕЦ „Цанков камък“, подобект „Резервоар за
техническо и противопожарно водоснабдяване
на „ВЕЦ „Цанков камък“ – промяна местоположението и конструкцията на резервоара. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародване на обявлението.
8131
15. – Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж на основание
чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове със свое решение по
т. 5 от протокол № 4 от 28.06.2011 г. утвърждава
промяна в списъците на посредниците и арбит
рите към Националния институт за помирение
и арбитраж (ДВ, бр. 88 от 2009 г.), както следва:
1. Заличава от Списъка на посредниците към
Националния институт за помирение и арбитраж
посредниците: № 13 Камелия Николаева Цолова,
№ 40 Кирчо Костадинов Танов, № 19 Мира Стефанова Величкова, № 31 Снежанка Александрова
Тодорова, № 33 Стойко Добрев Атанасов.
2. Заличава от Списъка на арбитрите към
Националния институт за помирение и арбитраж
арбитрите: № 39 Валентина Цветкова Илиева,
№ 13 Диана Димитрова Ангелова, № 19 Красимира Йорданова Стоянова, № 21 Лиляна Маркова
Колева, № 35 Тихомир Миланов Цветков.
8105
895. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет
на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за
висшето образование обнародва за периода
1.05.2010 г. – 30.04.2011 г.:

Институционално акредитирани висши училища в Република България,
техните основни звена и филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

Дата на получена акредитация
и оценка

Срок на
валидност
на акредитацията

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

2.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 29.06.2006 г. 29.06.2012 г.
Факултет „Музикална педагогика“
много добра
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

3.

Академия на Министерство на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

4.

Американски университет в България – Благоевград
20.07.2006 г. 20.07.2012 г.
Академично направление „Естествени науки и математика“
много добра
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Европеистика, история и политика“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американски университет в България – Благоевград, със
седалище в гр. София

02.11.2006 г. 02.11.2012 г.
много добра

03.10.2007 г. 03.10.2013 г.
много добра
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5.

Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика, технически и природни науки
Център по хуманитарни науки

6.

27.07.2006 г. 27.07.2012 г.
Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Стопански факултет
много добра
(преименуван във Факултет „Международна икономика и администрация“ с решение на Академичен съвет от 18.06.2010 г.)
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в гр. Смолян

7.

Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Педагогически колеж – Плевен
Педагогически колеж – Враца

29.06.2006 г. 29.06.2012 г.
добра

8.

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация

27.04.2006 г. 27.04.2012 г.
много добра

9.

Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство

29.09.2005 г. 29.09.2011 г.
добра

04.05.2006 г. 04.05.2012 г.
добра

10. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
22.06.2006 г. 22.06.2012 г.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
добра
Факултет „Техника, технология и управление в транспорта“
(преименуван във Факултет „Транспортен мениджмънт“ с решение на
Академичен съвет от 03.06.2009 г.)
Факултет „Транспортна инфраструктура“
(преименуван във Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в
транспорта“ с решение на Академичен съвет от 03.06.2009 г.)
11. Висше училище по застраховане и финанси – София
27.03.2008 г. 27.03.2014 г.
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“
добра
Академична програма „Бизнес, мениджмънт и маркетинг“ – решение
на Настоятелството от 21.01.2010 г.
12. Висше училище „Земеделски колеж“ – Пловдив
23.04.2009 г. 23.04.2015 г.
Катедра по технологии
добра
Департамент по икономически и общообразователни науки
Филиал – Русе
Филиал – Велико Търново
Положително оценен проект на 10.02.2011 г. за преобразуване на Вис
ше училище „Земеделски колеж“ – Пловдив, във Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите
13. Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент за езиково обучение

16.02.2006 г. 16.02.2012 г.
много добра
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14. Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив
Катедра „Икономика“
Катедра „Администрация и управление“
Катедра „Математика и информатика“
Катедра „Чужди езици“

18.09.2008 г. 18.09.2014 г.
много добра

15. Европейски политехнически университет – Перник

Открит с
Със статут
решение на
на акреНародното
дитирано
събрание от висше учи10.06.2010 г.
лище до
10.06.2012 г.

16. Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Колеж по туризъм

09.02.2006 г. 09.02.2012 г.
много добра

17. Колеж по икономика и администрация – Пловдив
Катедра „Икономика“
Катедра „Туризъм“
Катедра „Администрация и управление“
(решение на Академичен съвет от 27.06.2009 г.)

01.07.2010 г.
добра

18. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Икономика и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Информатика и чуждоезиково обучение“

02.03.2006 г. 02.03.2012 г.
добра

19. Колеж по телекомуникации и пощи – София
Катедра „Телекомуникационна техника“
Катедра „Безжични комуникации и разпръскване“
Катедра „Мениджмънт в съобщенията“
Катедра „Фундаментална подготовка“

01.03.2007 г. 01.03.2013 г.
добра

20. Колеж по туризъм – Благоевград

Отказана
В ход проинституцедура
ционална
за нова
акредитаинституциция – Про- оналнa актокол № 9 от редитация
06.03.2008 г.

21. Лесотехнически университет – София
Факултет по горско стопанство
Факултет по горска промишленост
Факултет по стопанско управление
Агрономически факултет
Факултет по ветеринарна медицина
Факултет по екология и ландшафтна архитектура

06.07.2006 г. 06.07.2012 г.
добра

01.07.2016 г.

22. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 06.04.2006 г. 06.04.2012 г.
Факултет по медицина
много добра
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
23. Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

19.03.2009 г. 19.03.2015 г.
много добра
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24. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

09.02.2006 г. 09.02.2012 г.
много добра

25. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Департамент по езиково обучение и студентски спорт
Медицински колеж „Й. Филаретова“– София
Филиал – Враца

27.07.2006 г. 27.07.2012 г.
много добра

26. Висше училище „Международен колеж Албена“
Катедра „Туризъм“
Катедра „Икономика и управление“

03.08.2006 г. 03.08.2012 г.
добра

27. Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика и управление“

09.03.2006 г. 09.03.2012 г.
добра

28. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали

11.05.2006 г. 11.05.2012 г.
много добра

29. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
24.11.2005 г. 24.11.2011 г.
Факултет „Общовойскови“
много добра
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и
информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
30. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо 23.02.2006 г. 23.02.2012 г.
Сарафов“ – София
много добра
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“
31. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

05.07.2007 г. 05.07.2013 г.
много добра

32. Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии

13.07.2006 г. 13.07.2012 г.
много добра

33. Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства

20.04.2006 г. 20.04.2012 г.
много добра

34. Нов български университет – София
Факултет базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет

22.06.2006 г. 22.06.2012 г.
добра
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35. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет „Икономически и социални науки“
Факултет „Математика и информатика“
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян

04.01.2007 г. 04.01.2013 г.
много добра

36. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград

26.01.2006 г. 26.01.2012 г.
много добра

37. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
20.07.2006 г. 20.07.2012 г.
Исторически факултет
много добра
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Химически факултет – положително оценен проект на 07.04.2011 г.
за преобразуване на Химически факултет във Факултет по химия и
фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
38. Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Колеж по икономика и управление – Свищов

06.04.2006 г. 06.04.2012 г.
много добра

39. Театрален колеж „Любен Гройс“

26.01.2006 г. 26.01.2012 г.
добра
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40. Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по електроника
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Факултет по морски науки и екология
Департамент за обучение по математика и езиково обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич

31.07.2008 г. 31.07.2014 г.
много добра

41. Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Стопански факултет
Департамент за езиково и специализирано обучение

16.02.2006 г. 16.02.2012 г.
добра

42. Технически университет – София
22.12.2005 г. 22.12.2011 г.
Факултет „Автоматика“
много добра
Електротехнически факултет
Енергомашиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации (решение на Академичен съвет от 2008 г.
за преименуване от Факултет „Комуникационна техника и технологии“)
Факултет „Компютърни системи и управление“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет „Приложна математика и информатика“
Функционални факултети:
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Технически университет – филиал Пловдив:
Факултет по машиностроене и уредостроене – филиал Пловдив
Факултет по електроника и автоматика – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Колеж по енергетика и електроника
Колеж – Сливен
Технически колеж „Джон Атанасов“ – Пловдив (ПМС № 269 на МС от
13.11.2009 г. за закриване, в сила от 01.10.2010 г.)
43. Тракийски университет – Стара Загора
13.07.2006 г. 13.07.2012 г.
Аграрен факултет
много добра
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Медицински колеж – Стара Загора
Положително оценен проект на 14.04.2011 г. за откриване на филиал
в гр. Хасково
Технически колеж – Ямбол
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
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44. Университет за национално и световно стопанство – София
22.06.2006 г. 22.06.2012 г.
Общоикономически факултет
много добра
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Факултет „Отрасловоикономически“ (преименуван в Бизнес факултет
с решение на Академичен съвет от 05.03.2008 г.)
45. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

08.02.2007 г. 08.02.2013 г.
много добра

46. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

13.04.2006 г. 13.04.2012 г.
много добра

47. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение

17.05.2007 г. 17.05.2013 г.
добра

48. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
(Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни
технологии – София – преобразувано в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София)
Факултет по библиология, информационни системи и обществени
комуникации
Факултет „Информационни науки“
Департамент по общообразователни дисциплини

Решение на Със статут
Народното
на акресъбрание от дитирано
29.09.2010 г. висше учи(обн., ДВ,
лище до
бр. 78 от
05.10.2013 г.
05.10.2010 г.).

49. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки
Технологичен колеж – София

09.02.2006 г. 09.02.2012 г.
много добра

50. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
05.03.2009 г. 05.03.2015 г.
Факултет по хуманитарни науки
много добра
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

БРОЙ 54
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

51. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически колеж

С Т Р. 5 5
Дата на получена акредитация
и оценка

Срок на
валидност
на акредитацията

09.03.2006 г. 09.03.2012 г.
много добра

Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии за
периода 01.05.2010 г. – 30.04.2011 г.
Области на
Професионални
висше образонаправления,
вание
специалности
от регулираните
професии
2. Хуманитар- 2.1. Филология
ни науки

Висше училище

Оценка от
програмната
акредитация

Акредитация до:

Университет „Проф. д-р Асен Злата- задоволителна
ров“ – Бургас

09.03.2014 г.

3. Социа лни, 3 . 4 . С о ц и а л н и Технически университет – Варна
с т о п а н с к и и дейности
Медицински университет – Варна
правни науки
Медицински университет – Плевен
3.5. Обществени УНСС
ком у никации и Бургаски свободен университет
информационни
науки

добра
добра
много добра

28.07.2016 г.
23.06.2016 г.
16.03.2017 г.

добра
много добра

02.03.2017 г.
16.03.2017 г.

3.6. Право – спе- Нов български университет – специал- добра
циалност от ре- ност от регулираните професии Право
гулираните професии

08.07.2016 г.

3.8. Икономика

Тракийски университет – Стара Загора добра
Технически университет – Габрово
добра

11.01.2017 г.
13.07.2016 г.

5. Технически 5.1. Машинно ин- Тракийски университет – Стара Загора добра
науки
женерство
– Технически колеж – Ямбол

16.07.2016 г.

5.2. Електротех- Университет „Проф. д-р Асен Злата- добра
ника, електрони- ров“ – Бургас
ка и автоматика Тракийски университет – Стара Загора добра
– Технически колеж – Ямбол

02.07.2016 г.

5.3. Комуникаци- Университет „Проф. д-р Асен Злата- добра
онна и компю- ров“ – Бургас
търна техника

22.05.2016 г.

5.4. Енергетика

Тракийски университет – Стара Загора много добра
– Технически колеж – Ямбол

24.09.2016 г.

5.5. Тра нспор т, Технически университет – Варна – спе- много добра
корабоплаване и циалност от регулираните
авиация – специ- професии Корабоводене
алност от регулираните професии

20.05.2016 г.

5.11. Био т ех но - Русенски университет „Ангел Кънчев“ много добра
логии
– Филиал Разград

28.01.2017 г.

5.12. Хранителни Русенски университет „Ангел Кънчев“ много добра
технологии
– Филиал Разград

10.12.2016 г.

25.06.2016 г.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

Области на
Професионални
висше образонаправления,
вание
специалности
от регулираните
професии

ВЕСТНИК

Висше училище

5.13. Общо инже- Технически университет – София
нерство
Технически университет – Габрово
Тракийски университет – Стара Загора
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Национален военен университет „Васил
Левски“
Химикотехнологичен и металургичен
университет
Лесотехнически университет – София
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков“
Аграрен университет – Пловдив
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технически университет – Варна
Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

БРОЙ 54
Оценка от
програмната
акредитация

много
много
много
много
много

добра
добра
добра
добра
добра

Акредитация до:

10.12.2016
10.12.2016
10.12.2016
10.12.2016
10.12.2016

г.
г.
г.
г.
г.

много добра

10.12.2016 г.

много добра
много добра

10.12.2016 г.
10.12.2016 г.

много добра

10.12.2016 г.

добра
добра

10.12.2016 г.
10.12.2016 г.

добра
добра

10.12.2016 г.
10.12.2016 г.

добра

10.12.2016 г.

6 . А г р а р н и 6.1. Растениевъд- Технически университет – Варна
задоволителна 19.10.2013 г.
науки и вете- ство
ринарна меди6.2. Растителна Шуменски университет „Епископ Кон- не се дава акре- До 18 мецина
защита
стантин Преславски“
дитация
сеца считано
от
01.06.2010 г.
предприемане на
мерки за
отст ран яване на слабостите и за
подаване на
ново искане
в НАОА за
о т к ри ва не
на процедура за програмна акредитация
7. Здравеопаз- 7.2. Стоматоло- Медицински университет – Варна – спе- добра
ване и спорт г и я – с п е ц и а л - циалност от регулираните професии
ност от регули- Дентална медицина
раните професии
7.5. Здравни грижи – специалности от регулираните професии

Медицински университет – София
Инспектор по обществено здраве
Рехабилитатор
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Зъботехник
Медицински университет – Варна
Инспектор по обществено здраве
Зъботехник
Медицински лаборант
Помощник-фармацевт
Медицински университет – Пловдив
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Рехабилитатор
Инспектор по обществено здраве
Медицински лаборант
Зъботехник

03.06.2016 г.

много добра
добра
много добра
добра
много добра

27.01.2017 г.
27.01.2017 г.
03.02.2017 г.
10.03.2017 г.
17.03.2017 г.

добра
много добра
много добра
добра

24.06.2016 г.
29.07.2016 г.
29.07.2016 г.
29.07.2016 г.

много
много
добра
много
много
много

20.05.2016 г.
03.06.2016 г.
03.06.2016 г
24.06.2016 г.
15.07.2016 г.
30.09.2016 г.

добра
добра
добра
добра
добра

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

Области на
Професионални
висше образонаправления,
вание
специалности
от регулираните
професии
8. Изкуства

ВЕСТНИК

Висше училище

С Т Р. 5 7
Оценка от
програмната
акредитация

8.3. Музикално и Пловдивски университет „Паисий Хи- много добра
танцово изкуство лендарски“

9. Сигурност и 9.1. Национална Шуменски университет „Епископ Кон- добра
отбрана
сигурност
стантин Преславски“

Акредитация до:

01.07.2016 г.
08.12.2016 г.

Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните
професии за периода 01.05.2010 г. – 30.04.2011 г.
Области на
висше образование
3. Социални,
стопански и
правни науки

Професионално направление, специалност от регулираните професии

Висше училище

Оценка
(решение на АС и
ПК)1

Статут на акредитация
до:

3.7. Администрация и уп- А г рарен у ниверси- положителна
3 г. след откриравление
тет – Пловдив
(ПК – 28.09.2010 г.) ване на професионалното
направление
3.2. Психология

Шуменски универси- отрицателна
тет „Еп. Константин (ПК – 09.06.2010 г.)
Преславски“

7. Здравеопазва- 7.3. Фармация – специал- С о фи йск и у н и вер - положителна
3 г. след открине и спорт
ност от регулираните про- ситет „Св. Климент (АС – 07.04.2011 г.) ване на специфесии Фармация
Охридски“
алността
7.5. Здравни грижи – спе- Университет „Проф. положителна
2 г. след открициалност от регулираните д - р А с е н З л а т а - (АС – 16.12.2010 г.) ване на специпрофесии „помощник-фар- ров“ – Бургас
алността
мацевт“
специалност от регулира- Университет „Проф. положителна
2 г. след открините професии „медицин- д - р А с е н З л а т а - (АС – 07.10.2010 г.) ване на специска сестра“
ров“ – Бургас
алността
специалност от регулира- С о фи йск и у н и вер - положителна
2 г. след открините професии „медицин- ситет „Св. Климент (АС – 21.10.2010 г.) ване на специска сестра“
Охридски“
алността
специалност от регулира- Русенски универси- положителна
2 г. след открините професии „медицин- тет „Ангел Кънчев“ (АС – 11.11.2010 г.) ване на специска сестра“
алността
специалност от регулира- Русенски универси- положителна
2 г. след открините професии „акушерка“ тет „Ангел Кънчев“ (АС – 11.11.2010 г.) ване на специалността
9. Сигурност и 9.1. Национална сигурност Университет по биб- положителна
3 г. след откриотбрана
лиотекознание и ин- (ПК – 29.09.2010 г.) ване на профеформационни техносионалното
логии – София
направление
1

Акредитационен съвет (АС); Постоянна комисия по област на висшето образование (ПК).

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по научни специалности във
висшите училища за периода 01.05.2010 г. – 30.04.2011 г.
Научна специалност

Акредитирана до:

Аграрен университет – Пловдив
Неорганична химия

07.04.2017 г.

Зоология

28.10.2016 г.

Механизация и електрификация на растениевъдството

10.09.2016 г.

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Конституционно право на НРБ

10.06.2016 г.

Гражданско и семейно право

10.06.2016 г.

Международно частно право

не се дава акредитация

Международно право и международни отношения

10.06.2016 г.

Криминалистика

10.06.2016 г.

Криминология

10.06.2016 г.
Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“

Педагогическа и възрастова психология

09.02.2017 г.

Социална психология

09.02.2017 г.

Политология

16.02.2017 г.
Висше транспортно училище ,,Тодор Каблешков“

Технология и механизация на строителното производство

08.04.2017 г.

Земна основа, фундиране и подземно строителство

08.04.2017 г.

Строителни материали и изделия и технология за производството им

08.04.2017 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Физиология на животните и човека

10.06.2016 г.

Анатомия, хистология и цитология

31.03.2017 г.

Неврология

27.01.2017 г.

Психиатрия

27.01.2017 г.

Дерматология и венерология

31.03.2017 г.

Медицинска радиология и рентгенология

31.03.2017 г.

Ото-рино-ларингология

27.01.2017 г.

Офталмология

27.01.2017 г.

Обща хирургия

24.03.2017 г.

Ортопедия и травматология

31.03.2017 г.

Неврохирургия

24.03.2017 г.

Урология

24.03.2017 г.

Гръдна хирургия

24.03.2017 г.

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

31.03.2017 г.

Медицинска психология

09.02.2017 г.
Медицински университет – Плевен

Генетика

15.07.2016 г.

Физиология на животните и човека

не се дава акредитация

Медицински университет – Пловдив
Анатомия, хистология и цитология

30.09.2016 г.

Патофизиология

30.09.2016 г.

Клинична лаборатория

30.09.2016 г.

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Научна специалност

С Т Р. 5 9
Акредитирана до:

Неврология

16.12.2016 г.

Дерматология и венерология

16.12.2016 г.

Педиатрия

16.12.2016 г.

Терапевтична стоматология

25.11.2016 г.

Детска стоматология

25.11.2016 г.

Ортопедична стоматология

25.11.2016 г.

Хирургична стоматология

25.11.2016 г.

Международно висше бизнес училище – Ботевград
Икономика и управление (индустрия, туризъм)

06.07.2016 г.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Минна аерология

23.07.2016 г.

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

23.07.2016 г.

Национална академия за театрално и филмово изкуство
Театрознание и театрално изкуство

07.07.2016 г.

Кинознание, киноизкуство и телевизия

07.07.2016 г.

Национален военен университет ,,Васил Левски“
Пътни и строителни машини

22.06.2016 г.

Автомобили, трактори и кари

22.06.2016 г.

Комуникационни мрежи и системи

10.12.2016 г.

Техника и технология на взривните работи

22.06.2016 г.

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

10.12.2016 г.

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на
науката

10.12.2016 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Музикознание и музикално изкуство

21.07.2016 г.

Национална спортна академия
Теория и методика на обучението на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)

08.07.2016 г.

Нов български университет
Информатика

22.07.2016 г.

Съвременни философски учения (семиотика)

08.12.2016 г.

Стара история (вкл. праистория) – Археологически изследвания и археометрия

19.01.2017 г.

Гражданско и семейно право

08.07.2016 г.

Наказателно право

08.07.2016 г.

Методика на обучението по съвременни езици

23.11.2016 г.

Кинознание, киноизкуство и телевизия (екранни изкуства и масови комуникации)

08.12.2016 г.

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
Музикознание и музикално изкуство

01.07.2016 г.

Русенски университет ,,Ангел Кънчев“
Диференциални уравнения

03.02.2017 г.

Информатика

03.02.2017 г.

Математическо моделиране и приложение на математиката

03.02.2017 г.

Приложна механика (вкл. трибология)

18.02.2017 г.

Механика на деформируемото твърдо тяло

18.02.2017 г.

Материалознание и технология на машиностроителните материали

18.02.2017 г.

Технология на машиностроенето

18.02.2017 г.
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Научна специалност

БРОЙ 54
Акредитирана до:

Рязане на материалите и режещи инструменти

18.02.2017 г.

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

18.02.2017 г.

Теоретични основи на комуникационната техника

25.03.2017 г.

Металознание и термична обработка на металите

03.12.2016 г.

Ергономия и промишлен дизайн

03.12.2016 г.

История на България

01.12.2016 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Антропология

не се дава акредитация

Зоология

08.11.2016 г.

Ботаника

08.11.2016 г.

Молекулярна биология

04.11.2016 г.

Генетика

25.11.2016 г.

Биофизика

04.11.2016 г.

Биохимия

04.11.2016 г.

Хидробиология

08.11.2016 г.

Микробиология

04.11.2016 г.

Вирусология

04.11.2016 г.

Ентомология

08.11.2016 г.

Физиология на растенията

25.11.2016 г.

Физиология на животните и човека

08.11.2016 г.

Клетъчна биология

04.11.2016 г.

Технология на биологичноактивните вещества

25.11.2016 г.

Екология и опазване на екосистемите

25.11.2016 г.

Технология за пречистване на водите

не се дава акредитация

История на философията

23.02.2017 г.

Логика

23.02.2017 г.

Естетика

23.02.2017 г.

Етика

23.02.2017 г.

Философия на науката

23.02.2017 г.

Философия на историята

23.02.2017 г.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

Онтология

23.02.2017 г.

Икономика и управление (индустрия)

09.11.2016 г.

Теория на възпитанието и дидактика

23.11.2016 г.

Методика на обучението по биология

25.11.2016 г.

Методика на обучението в детската градина и началното училище по български
език и литература, по математика и информационни технологии, по физическо
възпитание и спорт, по родинознание и природознание, по техника и технологии,
по чужд език; методика на обучението по музика; методика на обучението по
изобразително изкуство

28.04.2017 г.

Специална педагогика

23.11.2016 г.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.
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Научна специалност

С Т Р. 6 1
Акредитирана до:

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Наукознание

26.01.2017 г.
Технически университет – Варна

Организация и управление на производството (индустрия)

02.07.2016 г.

Технически университет – София
Стандартизация

17.09.2016 г.

Теория на възпитанието и дидактика – ИПФ Сливен

03.02.2017 г.

Тракийски университет – Стара Загора
Народно стопанство (регионална икономика и история на народното стопанство)

11.01.2017 г.

Икономика и управление (селско стопанство)

11.01.2017 г.

Организация и управление на производството (селско стопанство)

11.01.2017 г.

Университет за национално и световно стопанство
Икономика и управление (предприемачество)

15.02.2017 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии
и комуникации)

02.03.2017 г.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Теоретична механика

15.04.2017 г.

Строителна механика, съпротивление на материалите

15.04.2017 г.

Водноелектрически централи и хидроенергийни устройства

11.03.2017 г.

Теория и история на архитектурата

17.03.2017 г.

Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата

17.03.2017 г.

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

17.03.2017 г.

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

17.03.2017 г.

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

17.03.2017 г.

Обща, висша и приложна геодезия

04.01.2017 г.

Картография (вкл. тематично географско картографиране)

04.01.2017 г.

Фотограметрия и дистанционни методи

04.01.2017 г.

Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижими имоти)

04.01.2017 г.

Технология и механизация на строителното производство

15.04.2017 г.

Строителни конструкции (стоманобетонни конструкции, стоманени, дървени и
пластмасови конструкции)

15.04.2017 г.

Строителни материали и изделия и технология на производството им

15.04.2017 г.

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
(в строителството)

04.01.2017 г.

Организация и управление на производството (строителство)

15.04.2017 г.

Строителни конструкции (мостове)

15.04.2017 г.

Хидротехническо строителство

11.03.2017 г.

Водоснабдяване и канализация

11.03.2017 г.

Хидромелиоративно строителство

11.03.2017 г.

Речно и морско строителство

11.03.2017 г.

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

11.03.2017 г.

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

03.12.2016 г.

Технология на захарта и захарните изделия

03.12.2016 г.

Технология на млякото и млечните продукти

03.12.2016 г.

Технология на месните и рибните продукти

03.12.2016 г.

С Т Р.
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Научна специалност

Акредитирана до:

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

03.12.2016 г.

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

17.12.2016 г.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

17.12.2016 г.

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла
и парфюмерийно-козметичните препарати

17.12.2016 г.

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

17.12.2016 г.

Хладилна технология на хранителните продукти

17.12.2016 г.

Технология на продуктите за обществено хранене

17.12.2016 г.

Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти
и на смесите

03.12.2016 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални
материали

22.10.2016 г.

Технология на природните и синтетичните горива

22.10.2016 г.

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)

22.10.2016 г.

Технология за пречистване на водите

22.10.2016 г.

Химикотехнологичен и металургичен университет
Ергономия и промишлен дизайн

24.09.2016 г.
Шуменски университет

Обща висша и приложна геодезия

29.04.2017 г.

Картография (вкл. тематично географско картографиране)

29.04.2017 г.

Фотограметрия и дистанционни методи

29.04.2017 г.

Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти)

29.04.2017 г.

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – Благоевград
Математически анализ

07.10.2016 г.

Изследване на операциите

07.10.2016 г.

Математическо моделиране и приложение на математиката

07.10.2016 г.

История на философията

08.12.2016 г.

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по научни специалности
в организациите по чл. 47 ЗВО за периода 01.05.2010 г. – 30.04.2011 г.
Институт

Научна специалност

Акредитирана до:

Българска академия на науките

1

Институт за държавата и правото

Международно частно право

28.10.2016 г.

Правна социология. Правна информатика

28.10.2016 г.

Институт по биология и имунобиология Развъждане на селскостопанските жина размножаването
вотни и биотехника на размножаването

07.12.2016 г.

Институт по ядрени изследвания и Ядрени реактори
ядрена енергетика

25.06.2016 г.

Институт по информационни техно- Приложение на принципите и методите
логии
на кибернетиката в различни области на
науката

25.06.2016 г.

Институт по управление и системни Приложение на принципите и методите
изследвания
на кибернетиката в различни области на
науката

25.06.2016 г.

Институт по компютърни и комуника- Приложение на принципите и методите
ционни системи
на кибернетиката в различни области на
науката

25.06.2016 г.
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Научна специалност

С Т Р. 6 3
Акредитирана до:

Централна лаборатория по биомеди- Биоавтоматика
цинско инженерство
Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни области на
науката

25.06.2016 г.

Институт за изследване на изкуствата Теория и история на архитектурата

28.10.2016 г.

25.06.2016 г.

Синтез на архитектурата с другите из- не се дава акредикуства, интериор и архитектурен дизайн
тация
Опазване, реставрация и адаптация на
паметниците на архитектурата

28.10.2016 г.

Архитектура на сградите, конструкции,
съоръжения и детайли

28.10.2016 г.

Териториално и ландшафтно устройство
и градоустройство

28.10.2016 г.

Наименованията на институтите на БАН са съгласно подадените искания за програмна акредитация на
ОНС „доктор“.
1

Селскостопанска академия
Земеделски институт – гр. Шумен

Селекция и семепроизводство на културните растения

06.07.2016 г.

Институт по овощарство – гр. Пловдив Селекция и семепроизводство на културните растения

27.07.2016 г.

Растителна защита

27.07.2016 г.

Овощарство

27.07.2016 г.

Институт по растителни и генетични Селекция и семепроизводство на културресурси – гр. Садово
ните растения

27.07.2016 г.

Растениевъдство
Институт по тютюна и тютюневите Почвознание
изделия – с. Марково, Пловдив

27.07.2016 г.
не се дава акредитация

Селекция и семепроизводство на културните растения

19.04.2017 г.

Растителна защита (вкл. фитопатология,
вирусология, хербология и др.)

19.04.2017 г.

Земеделски институт – гр. Стара Загора Развъждане на селскостопански животни,
биология и биотехника на размножаването

15.06.2016 г.

Говедовъдство и биволовъдство

15.06.2016 г.

Овцевъдство и козевъдство

15.06.2016 г.

Специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО)
Онкология
8089
17. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 189, ал. 1 ЗСВ обявява следните конкурси:
1. Обявява конкурс за повишаване в длъжност
и за преместване за назначаване на 10 щатни
бройки „съдия“ в административните съдилища,
както следва:
1.1. Административен съд София град – 5 щатни бройки;
1.2. Административен съд Бургас – 2 щатни
бройки;
1.3. Административен съд Варна – 2 щатни
бройки;
1.4. Административен съд Хасково – 1 щатна
бройка.

24.03.2017 г.
2. Обявява конкурс за повишаване в длъжност
и за преместване за назначаване на 33 щатни
бройки „съдия“ в окръжните и военните съдилища, както следва:
2.1. Окръжен съд Благоевград – 2 щатни
бройки;
2.2. Окръжен съд Бургас – 1 щатна бройка;
2.3. Окръжен съд Варна – 4 щатни бройки;
2.4. Окръжен съд Велико Търново – 1 щатна
бройка;
2.5. Окръжен съд Видин – 2 щатни бройки;
2.6. Окръжен съд Враца – 1 щатна бройка;
2.7. Окръжен съд Габрово – 1 щатна бройка;
2.8. Окръжен съд Монтана – 1 щатна бройка;

С Т Р.
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2.9. Окръжен съд Плевен – 1 щатна бройка;
2.10. Окръжен съд Пловдив – 1 щатна бройка;
2.11. Окръжен съд Русе – 1 щатна бройка;
2.12. Окръжен съд Сливен – 2 щатни бройки;
2.13. Окръжен съд Шумен – 1 щатна бройка;
2.14. Софийски градски съд – 10 щатни бройки;
2.15. Софийски окръжен съд – 2 щатни бройки;
2.16. Военен съд Пловдив – 1 щатна бройка.
3. Обявява конкурс за повишаване в длъжност
и за преместване за назначаване на 70 щатни
бройки „прокурор“ в окръжните и военните
прокуратури, както следва:
3.1. Окръжна прокуратура Благоевград – 4 щатни бройки;
3.2. Окръжна прокуратура Бургас – 5 щатни
бройки;
3.3. Окръжна прокуратура Варна – 7 щатни
бройки;
3.4. Окръжна прокуратура Видин – 1 щатна
бройка;
3.5. Окръжна прокуратура Враца – 1 щатна
бройка;
3.6. Окръжна прокуратура Велико Търново – 5 щатни бройки;
3.7. Окръжна прокуратура Добрич – 4 щатни
бройки;
3.8. Окръжна прокуратура Кюстендил – 1 щатна бройка;
3.9. Окръжна прокуратура Ловеч – 1 щатна
бройка;
3.10. Окръжна прокуратура Монтана – 1 щатна
бройка;
3.11. Окръжна прокуратура Перник – 2 щатни
бройки;
3.12. Окръжна прокуратура София – 4 щатни
бройки;
3.13. Окръжна прокуратура Пловдив – 3 щатни
бройки;
3.14. Окръжна прокуратура Пазарджик – 1 щатна бройка;
3.15. Окръжна прокуратура Плевен – 3 щатни
бройки;
3.16. Ок р ъж на п рок у рат у ра С тара За г о ра – 2 щатни бройки;
3.17. Окръжна прокуратура Хасково – 1 щатна
бройка;
3.18. Окръжна прокуратура Кърджали – 1 щатна бройка;
3.19. Окръжна прокуратура Русе – 2 щатни
бройки;
3.20. Окръжна прокуратура Търговище – 1 щатна бройка;
3.21. Окръжна прокуратура Шумен – 3 щатни
бройки;
3.22. Софийска градска прокуратура – 17 щатни бройки.
4. Обявява конкурс за повишаване в длъжност
и за преместване за назначаване на 26 щатни
бройки „съдия“ в районните съдилища, както
следва:
4.1. Софийски районен съд – 3 щатни бройки;
4.2. Районен съд Бургас – 1 щатна бройка;
4.3. Районен съд Айтос – 1 щатна бройка;
4.4. Районен съд Малко Търново – 1 щатна
бройка;
4.5. Районен съд Несебър – 1 щатна бройка;
4.6. Районен съд Варна – 2 щатни бройки;
4.7. Районен съд Провадия – 1 щатна бройка;
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4.8. Районен съд Дупница – 1 щатна бройка;
4.9. Районен съд Кърджали – 1 щатна бройка;
4.10. Районен съд Пазарджик – 1 щатна бройка;
4.11. Районен съд Велинград – 1 щатна бройка;
4.12. Районен съд Перник – 1 щатна бройка;
4.13. Районен съд Плевен – 2 щатни бройки;
4.14. Районен съд Червен бряг – 1 щатна бройка;
4.15. Районен съд Кнежа – 1 щатна бройка;
4.16. Районен съд Пловдив – 1 щатна бройка;
4.17. Районен съд Асеновград – 1 щатна бройка;
4.18. Районен съд Русе – 1 щатна бройка;
4.19. Районен съд Сливен – 1 щатна бройка;
4.20. Районен съд Смолян – 1 щатна бройка;
4.21. Районен съд Стара Загора – 1 щатна
бройка;
4.22. Районен съд Казанлък – 1 щатна бройка.
5. Обявява конкурс за повишаване в длъжност
и за преместване за назначаване на 56 щатни
бройки „прокурор“ в районните прокуратури,
както следва:
5.1. Районна прокуратура Гоце Делчев – 2 щатни бройки;
5.2. Районна прокуратура Белоградчик – 1 щатна бройка;
5.3. Районна прокуратура Враца – 1 щатна
бройка;
5.4. Районна прокуратура Оряхово – 1 щатна
бройка;
5.5. Районна проку рат у ра Лом – 2 щатни
бройки;
5.6. Районна прокуратура Перник – 2 щатни
бройки;
5.7. Районна прокуратура Радомир – 1 щатна
бройка;
5.8. Районна прокуратура Брезник – 1 щатна
бройка;
5.9. Районна прокуратура Пирдоп – 1 щатна
бройка;
5.10. Районна прокуратура Костинброд – 1 щатна
бройка;
5.11. Районна прокуратура Своге – 1 щатна
бройка;
5.12. Районна прокуратура София – 3 щатни
бройки;
5.13. Районна прокуратура Пловдив – 4 щатни
бройки;
5.14. Районна прокуратура Карлово – 1 щатна
бройка;
5.15. Районна прокуратура Пазарджик – 1 щатна бройка;
5.16. Районна прокуратура Велинград – 1 щатна бройка;
5.17. Районна прокуратура Казанлък – 1 щатна
бройка;
5.18. Районна прокуратура Раднево – 1 щатна
бройка;
5.19. Районна прокуратура Чирпан – 1 щатна
бройка;
5.20. Районна прокуратура Харманли – 1 щатна бройка;
5.21. Районна прокуратура Свиленград – 1 щатна бройка;
5. 2 2 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а Д и м и т р о в град – 2 щатни бройки;
5.23. Районна прокуратура Момчилград – 1 щатна бройка;
5.24. Районна прокуратура Смолян – 1 щатна
бройка;
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5.25. Районна прокуратура Павликени – 1 щатна бройка;
5.26. Районна прокуратура Плевен – 1 щатна
бройка;
5.27. Районна прокуратура Кнежа – 1 щатна
бройка;
5.28. Районна прокуратура Левски – 1 щатна
бройка;
5.29. Районна прокуратура Троян – 1 щатна
бройка;
5.30. Районна прокуратура Луковит – 1 щатна
бройка;
5.31. Районна прокуратура Варна – 1 щатна
бройка;
5.32. Районна прокуратура Добрич – 1 щатна
бройка;
5.33. Районна прокуратура Шумен – 1 щатна
бройка;
5.34. Ра йон на п рок у рат у ра Вел и к и Преслав – 1 щатна бройка;
5.35. Районна прокуратура Нови пазар – 1 щатна бройка;
5.36. Районна прокуратура Разград – 2 щатни
бройки;
5.37. Районна прокуратура Силистра – 1 щатна
бройка;
5.38. Районна прокуратура Бургас – 3 щатни
бройки;
5.39. Районна прокуратура Карнобат – 1 щатна
бройка;
5.40. Районна прокуратура Несебър – 1 щатна
бройка;
5.41. Районна прокуратура Средец – 1 щатна
бройка;
5.42 Районна прокуратура Царево – 1 щатна
бройка;
5.43. Районна прокуратура Елхово – 1 щатна
бройка;
5.44. Районна прокуратура Тополовград – 1 щатна бройка.
6. 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 обнародването в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС
заявление за участие в конкурса (по образец),
към което се прилага: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща
наличие на стаж по чл. 164 ЗСВ; нотариално
заверено копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; кадрова
справка (по образец) от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
7. Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането
на законите.
8. 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.
7862
18. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт и
решение по протокол № 24 от 07.07.2011 г. обявява свободните бройки за административни
ръководители в органите на съдебната власт,
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както следва: 1. административен ръководител – председател на Апелативен специализиран
наказателен съд – вакантна; 2. административен
ръководител – председател на Специализиран
наказателен съд – вакантна. В 14-дневен срок от
датата на обнародване на свободната длъжност в
„Държавен вестник“ кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по
образец – чл. 36, ал. 1 от Наредба № 2 от 2011 г.
за конкурсите и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт – ДВ,
бр. 35 от 2011 г.), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 от Закона
за съдебната власт.
8166
4. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия за професори по: научна специалност Хидротехническо строителство
(Язовири и хвостохранилища) към катедра „Хидротехника“ – един; научна специалност Обща,
висша и приложна геодезия (Висша геодезия)
към катедра „Висша геодезия“ – един; научна
специалност Хидромелиоративно строителство
(Водостопански изследвания и напоителни системи и съоръжения) към катедра „Хидромелиорации“ – един; научна специалност Инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство
(Инженерна хидрология) към катедра „Хидравлика и хидрология“ – един; научна специалност
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство (Водно дело) към катедра „Хидравлика и
хидрология“ – един; научна специалност Синтез
на архитектурата с другите изкуства, интериор
и архитектурен дизайн към катедра „Интериор
и дизайн в архитектурата“ – един, със срок 2
месеца; научна специалност Земна основа, фундиране и подземни съоръжения (Земна механика
и фундиране) към катедра „Геотехника“ – двама; научна специалност Строителна механика,
съпротивление на материалите (Съпротивление
на материалите) към катедра „Техническа механика“ – един; научна специалност Строителни конструкции (Обследване и изпитване на
строителни конструкции и съоръжения) към
катедра „Масивни конструкции“ – един; научна специалност Проектиране, строителство и
поддържане на улици, автомобилни пътища и
съоръжения към катедра „Пътища“ – двама;
научна специалност Строителни конструкции
(Стоманобетонни конструкции) към катедра
„Масивни конструкции“ – един; научна специалност Строителна механика, съпротивление на
материалите (Строителна механика) към катедра
„Строителна механика“ – един, със срок 3 месеца; доценти по: научна специалност Строителни
конструкции (Стоманобетонни конструкции) към
катедра „Масивни конструкции“ – един; научна
специалност Строителни материали и изделия
и технология за производството им към катедра
„Строителни материали и изолации“ – един, със
срок 3 месеца; научна специалност Инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство (Ин-
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женерна хидрология) към катедра „Хидравлика
и хидрология“ – един, със срок 2 месеца; главни
асистенти по: професионално направление 4.5
Математика, научна специалност Математическо
моделиране и приложения в математиката към
катедра „Математика“ – един; професионално направление 4.1 Физически науки, научна
специалност Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя към катедра
„Физика“ – един; професионално направление
5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Проектиране, строителство и
поддържане на улици, автомобилни пътища и
съоръжения към катедра „Пътища“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Христо
Смирненски 1, сграда ректорат, стая № 224, тел.
02 963-52-45, вътр. 419 и 449.
8132
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за:
професор по 03.01.19 неврология, професионално
направление 7.1. Медицина; доцент по 03.01.27
имунопатология и алергология, професионално
направление 7.1. Медицина; Педагогическия факултет за: професор по 05.07.03 методика на обучението по математика, професионално направление
1.2. Педагогика; Аграрния факултет за: професори по: 04.02.08 свиневъдство, професионално
направление 6.3. Животновъдство – един; 01.06.12
микробиология, професионално направление 4.3.
Биологически науки – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за МФ – във факултета, ул. Армейска
11, тел. 042/664-468; за ПФ – във факултета, ул.
Армейска 9, тел. 042/613-778; за АФ – във факултета, Студентски град, тел. 042/699-466.
8133
338. – Тракийският университет – Стара Загора, отменя обявения конкурс за Департамента
за информация и повишаване квалификацията
на учителите за доцент по 05.07.03 методика на
обучението по информатика и информационни
технологии, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … – един (ДВ, бр. 43
от 2011 г., стр. 113).
8134
11. – Медицинският университет, Медицински
факултет – София, Катедра по неврология, обявява два конкурса за доценти с научно направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.19
неврология за нуждите на Клиниката по нервни
болести при УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД,
както следва: 1. доцент по неврология за Отделението по перифернонервни и невродегенеративни
заболявания с направление детска неврология;
2. доцент по неврология за Отделението по заболявания на централната нервна система. Документи – в УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД,
К линика по нервни болести, ул. Св. Георги
Софийски 1, канцелария на клиниката, от 8 до
16 ч., тел. 92-30-484, Иванова. Срок за приемане
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
8153
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327. – Фармацевтичният факултет на Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.3.
„Фармация“ за професор по научна специалност Неорганична химия за нуждите на катедра
„Химия“, със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите
могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98
74, http://mu-sofia.bg/.
7787
325. – Фармацевтичният факултет на Медицинския университет – София, обявява конкурси
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.3. „Фармация“ за: доценти по: научна специалност Фармакология (вкл. Фармакокинетика и
химиотерапия) за нуждите на преподаването по
Фармакология към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ – един; научна специалност Фармакология (вкл. Фармакокинетика
и химиотерапия) за нуждите на преподаването по
„Фармакотерапия“ към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ – един; научна
специалност „Токсикология“ за нуждите на преподаването по „Токсикология“ към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ – един;
професори по: научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация“ за нуждите
на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ – един; научна специалност
Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) за нуждите на катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ – един; научна
специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите
на катедра „Фармацевтична химия“ – един; главен
асистент по научна специалност Органична химия
за нуждите на преподаването по Органична химия към катедра „Химия“, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав
2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02
987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
7788
709. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурс за
професор по направление 4.3. биологически науки,
физиология на растенията, специалност 01.06.16
физиология на растенията за нуждите на секция
„Експериментална алгология“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70, 979-26-06.
8090
83. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей
при БАН – София, обявява конкурси по 04.03.
биологически науки за: професор по 01.06.26 морфология за нуждите на секция „Експериментална
морфология“ и доцент по 01.06.26 морфология
за нуждите на секция „Патология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25,
ет. 2, стая 209, тел. 872-24-26.
8117
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91. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през юни 2011 г. са продадени следните общински обекти:
1. спортен комплекс (спортна зала) с УПИ
II, гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, продаден на
„ИРН – плод“ – ООД, представлявяно от Асгар
Форузеш, за 313 000 лв., върху които е начислен
ДДС в размер 15 067, 82 лв.; общата цена по
договора възлиза на 328 067,82 лв., изплатени
изцяло от купувача;
2. помещение към трафопост, ж.к. Дружба 1,
до бл. 160, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, продадено на Христо
Младенов Христов за 5000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
3. помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев,
ул. Бадемова гора, до бл. 41А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“,
продадено на Филип Александров Рокоманов за
6000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
4. помещение към трафопост, ж.к. Дружба 1,
до бл. 59 (и бл. 57), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, продадено на
Антон Гаврилов Стефанов за 158 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
5. помещение № 3, кв. Илиянци, ул. Махония и бул. Рожен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продадено на
Пламен Василев Василев за 16 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
6. помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев,
до бл. 58, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, продадено на Костадин
Димитров Костадинов за 4000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
7. помещение, ж.к. Левски Г, до бл. 5, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, продадено на Боримир Ангелов Ангелов за
23 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
8. помещение към трафопост, ж.к. Дружба 1,
до бл. 104, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, продадено на Димитър
Николов Пеков за 4000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС);
9. помещение (кафе), м. Студентски град,
бл. 5 (ниско тяло), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, продадено на
„Демирстрой“ – ООД, представлявано от Серхан
Ахмедов Мустафов, за 115 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
10. помещение № 1 към трафопост, ж.к. Връбница 1 (стар ж.к. Надежда – 5 част), до бл. 535,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Връбница“, продадено на Е. и К. „Лигъл
Адвайзърс“ – ДЗЗД, представлявано от Краси-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

мир Иванов Апостолов, за 79 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
8152
36. – Столичната община на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 1.3
от 26.V.2011 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ са приети помощен план и план на
новообразуваните имоти в територията по § 4 за
землището на с. Войняговци (ЕКАТТЕ 11884),
район „Нови Искър“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ заинтересованите могат да подадат
писмени възражения по плановете и придружаващата ги документация в деловодството на район
„Нови Искър“ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8107
27. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 във връзка с ал. 2 ЗУТ съобщава, че е коригиран в частта на м. Долни Богров и м. Горни
Богров изработеният проект за парцеларен план
за канални колектори, водопроводи, площадка за
пречиствателна станция, площадки за помпени
станции и обслужващи мрежи и съоръжения за
част от селищата на район „Кремиковци“ и район
„Панчарево“ с трасета през землищата на Кремиковци, Сеславци, Челопечене, Ботунец, Долни
Богров, Горни Богров, Яна, Бухово, Кривина и
Казичане, който е изложен в район „Кремиковци“
и район „Панчарево“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по коригирания проект на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
чрез район „Кремиковци“.
8122
81. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на квартали
46-А-част; 57-част; 58, 59, 60, 64, 63, 62-част, 61част, и 55, м. Стърната – юг, район „Банкя“.
Плановете са изработени по реда на чл. 16 ЗУТ
и са изложени в район „Банкя“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“. Плановете по ал. 2 подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в експертните съвети
по устройство на територията.
8123
84. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на квартали: 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43, м.в.з. Клисура – Лаловец,
район „Банкя“. Плановете са изработени по реда
на чл. 16 ЗУТ и са изложени в район „Банкя“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Сто-
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личната община чрез район „Банкя“. Плановете
по ал. 2 подлежат на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди внасянето им в
експертните съвети по устройство на територията.
8124
85. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на квартали:
51, 52, 53, 55 и 56, м. Михайлово – Рибарника,
район „Банкя“. Плановете са изработени по реда
на чл. 16 ЗУТ и са изложени в район „Банкя“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“. Плановете
по ал. 2 подлежат на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди внасянето им в
експертните съвети по устройство на територията.
8125
86. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
за техническата инфраструктура на квартали 53,
57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63, м. Михайлово – Равнище.
Плановете са изработени по реда на чл. 16 ЗУТ
и са изложени в район „Банкя“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Банкя“. Плановете по ал. 2 подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в експертните съвети
по устройство на територията.
8126
87. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура за квартали 80, 81,
82 и 83, м. Зона за отдих „Кукурданица“, землище
на с. Иваняне. Плановете са изработени по реда
на чл. 16 ЗУТ и са изложени в район „Банкя“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“. Проектите
за подробен устройствен план по ал. 2 подлежат
на обществено обсъждане по реда на чл. 121,
ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети
по устройство на територията.
8127
111. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект в условията на чл. 16 ЗУТ на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на м. Студентски град, квартали 101 и
102, с придружаващите го схеми и материали
в граници: улици от о.т. 205 до о.т. 201; от о.т.
201 до о.т. 366; от о.т. 366 до о.т. 334; от о.т. 334

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

до о.т. 333; от о.т. 333 до о.т. 205. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез район „Студентски“ – Столична община.
8128
5. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
на водопровод за минерална вода от сондаж
Мс 17 до поземлен имот 072012 в землището на
с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
8137
97. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Зад Будилица в землището на с. Люлин,
община Перник, приет с протокол № 11-9 от
23.06.2011 г. на комисията, назначена със заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на Община Перник,
за имот пл. № 133.176. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник. За
справки: ет. 12, стая 12.
8135
5. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план, за трасе за външно ел. захранване
до обект: „Дърводелски цех“, в имот № 000278,
м. Средно поле, землище с. Рупите, с трасе и
сервитути към него, 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: № 011045,
000134, 000310 – землище с. Рупите. Проектът се
намира в сградата – кметството на с. Кърналово,
община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8091
16. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на канал за отпадни води за
имот № 097020 в м. Нишан таши, землище на
гр. Сандански. Каналът започва от имота на инвеститора, преминава през имот № 097010 – частна
собственост, пресича път ІV клас и достига до
съществуващата канализация. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8136

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител против Решение № 1153, прието на
заседание, проведено на 20.ІV.2011 г., и отразено
в протокол № 54 от 20.ІV.2011 г., на Общинския
съвет – гр. Созопол. По жалбата е образувано
адм. дело № 1123/2011.
8104
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД-01/1227 от 13.04.2011 г.
на кмета на Община Русе, с която е одобрен план
за регулация и застрояване, работен устройствен
план на кв. 424 за урегулиран поземлен имот
ХVІІІ-4780 по плана на гр. Русе, по което оспорване
е образувано адм. дело № 250/2011 по описа на
Административния съд – Русе, 6-и състав, насрочено за 14.09.2011 г. от 14 ч. Оспорваща страна по
делото е Светла Симеонова Георгиева от Русе, ул.
Александровска 50. Съдът на основание чл. 218,
ал. 1 във връзка с ал. 4 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че могат да се конституират като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване чрез подаване на
заявления до съда, които съдържат: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
8138
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 141/2011, насрочено за 19.09.2011 г. от
9 ч., по оспорване от Стефан Руменов Кущилов
от Пловдив, ул. Васил Левски 95, ет. 6, ап. 46,
на Заповед № 60 от 14.02.2011 г. на кмета на
Община Баните, издадена на основание чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ по заявление от Атанас Йорданов Пеев, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за кв.
24 по плана на с. Давидково, община Баните,
област Смолян, с който от ПИ № 285, отреден
в действащия устройствен план за блоково жилищно строителство, се обособяват три УПИ:
І-285, ІІ-285 и ІІІ-285, за малкоетажно жилищно
застрояване. Пешеходната пътека между О.Т. 231
и О.Т. 341 отпада, а транспортното обслужване
на новообразувания УПИ І-285 се осъществява
от разкрита улица, граничеща от североизток с
имота с габарит 6 м от О.Т. 341 до О.Т. 336, за-
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вършваща с тупик с размери 12/8 м, а на УПИ
ІІ-285 и УПИ ІІІ-285 транспортното обслужване
се осъществява от главната улица, граничеща от
югозапад с имота с габарит 12 м между О.Т. 230
и О.Т. 342. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административния съд – Смолян, по номера
на образуваното адм. дело, което да съдържа: 1.
трите имена, адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв, за българските граждани;
2. трите имена, личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал.; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението да се
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заявителя като заинтересовано
лице. Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадената жалба.
8093
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. дело № 3240 по
описа за 2011 г., І троен състав, по оспорване
на чл. 51, ал. 5 от Наредбата за организацията
на движението на територията на Столичната
община и приложение № 11 към този член, приети с Решение № 419, протокол № 70, точка 31,
от 22.VІІ.2010 г. на Столичния общинския съвет,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.10.2011 г. от 11 ч.
8092
Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, ІІІ състав, уведомява Киприанос Гоната,
роден на 19.09.1978 г., гражданин на Република
Кипър, живущ в Никозия, в момента с неизвестен
адрес, че срещу него е заведено дело с правно
основание чл. 62, ал. 4 СК от Венета Димчева
Цветкова като майка и законна представителка на
малолетното дете Александра Киприанос Гоната
и че същият следва да се яви в канцеларията на
Окръжния съд – Сливен, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея. Ако въпреки обнародването не се яви в съда,
за да получи преписи от ИМ и доказателствата,
съдът ще му назначи особен представител.
8094
Софийският градски съд, І гр. отделение, 9 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 10353/2009
по иск за заплащане на сумата 126 688,30 лв. ведно
със законните лихви, заведен от „Файненшъл
Консулт“ – ООД, срещу Звездалин Михайлов
Симов с последен адрес Варна, м. Траката, ул.
Първа 20, който като ответник в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
8095
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Районният съд – гр. Гоце Делчев, съобщава
на Ариф Ахмет Налбант от гр. Гоце Делчев, ул.
Екзарх Йосиф 3, че има заведено гр.д. № 466/2011
по описа на съда с правно основание чл. 49, ал. 1
СК и че трябва да се яви в съда, за да получи
препис от искова молба и документи и да даде
отговор в едномесечен срок. Ответникът да посочи съдебен адрес, противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
8096
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва съдебно
заседание за 17.11.2011 г. в 9 ч. по гр.д. № 462/2010,
образувано по искане на КУИППД – БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Стоян Кушлев с
адрес за призоваване София, ул. Г. С. Раковски
112, против: 1. Иван Тодоров Терзиев с постоянен
адрес София, район „Витоша“, ул. Поточе 5, с
адрес за призоваване Сливен, ул. Панайот Хитов
2; 2. Тодорка Данева Терзиева с постоянен адрес
Сливен, ул. Панайот Хитов 2, и настоящ адрес
Казанлък, ул. Граф Игнатиев 1, вх. А, ет. 1, ап. 8;
3. Мариана П. Миндева с адрес за призоваване
Сливен, ул. Орешака 42; „Маргарита“ – ЕООД,
ЕИК 128562672, представлявано от Данчо Михайлов Стоянов, с адрес за призоваване Ямбол, ул.
Пирин 26; 4. Коста Я. Коронов с адрес за призоваване Сливен, кв. Слънчев бряг, ул. Алеите 1,
ап. 5; 5. Радостин Д. Радев с адрес за призоваване
Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 6, вх. В, ап. 53; 6.
Виолета Видева Радева с адрес за призоваване
Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 6, вх. В, ап. 53; 7.
Симеон Стоянов Миндев с адрес за призоваване
Сливен, ул. Орешака 42, за постановяване на
решение, с което да бъде наложено отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 1 700 043 лв.:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2
ЗОПДИППД от Иван Тодоров Терзиев и Тодорка
Данева Терзиева, като сумите са по пазарни стойности към момента на отчуждаване:
– Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5177 ЕВ,
цвят сив, рама № OLТ556646, придобито с договор
за покупко-продажба на МПС от 24.06.1996 г.
– Лек автомобил, марка ВАЗ 21013, с номер
на рама 4930726, № на двигател 9944053, с ДК
С 3959 АГ.
– Пътнически автомобил, марка „Мерцедес“
190, рег. № СН 1133 НН, рама № WDB2010241A6825522,
двигател № 10296212173203.
– Лек а вт омоби л, марк а и модел „Мер ц ед е с С 32 0 Ц Д И“ с р е г. № С 6 556 НС ,
р а м а № W D B 2 2 0 0 2 61 A 2 1 5 3 7 3 , д в и г а т е л
№ 61396030049506, цвят тъмносин.
– Лек автомобил, марка и модел „Мерцедес Е
230“ с рег. № С 0456 ВВ, рама № WDB2100371A189594,
двигател № 11197000012815.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 132, т. І, дело 41/2006 от
22.03.2006 г. за покупко-продажба на недвижим
имот, в размер 42 530 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 24, т. VІ, дело 751/2007 г. от
27.06.2007 г. за покупко-продажба на недвижим
имот, в размер 237 600 лв.

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 141, т. V, дело 334/2007 г. от
19.04.2007 г. за покупко-продажба на недвижим
имот, в размер 63 800 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 160, т. ХVІІІ, дело 3675/1996 г.
от 05.03.1996 г. за покупко-продажба на недвижим
имот, в размер 220 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 67, т. ХІ, дело 1627/2006 г. от
15.12.2006 г. за покупко-продажба на недвижим
имот, в размер 13 100 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил,
марка „Волво“ F12, модел седлови влекач, рег.
№ СЛ 0396 ТК, двигател № TD122FX100X136931,
цвят син, рама № V2H2B5A9JB425089, в размер
10 648 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил,
марка „Волво“ F12, модел влекач, рег. № СЛ 0397
ТК, двигател № TD121FX328X128097, цвят червен,
рама № YV2H2A3A1JB062445, в размер 40 000 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил, марка „Волво“ F12, модел влекач, рег. № СЛ
0399 ТК, двигател № TD122FX100X136226, цвят
червен – сив, рама № Y V2H2B5A5JB423937, в
размер 40 000 лв.
– Сумата от продажбата на товарно полуремарке, рег. № СЛ 5178 ЕВ, цвят сив, рама
№ OLV5566102, в размер 9000 лв.
– Сумата от продажбата на товарно полуремарке, вид бордово, рег. № СЛ 5176 ЕВ, цвят сив,
рама № OLV5566114, в размер 9000 лв.
– Сумата от продажбата на товарно полуремарке, рег. № СЛ 5179 ЕВ, цвят сив, рама
№ OLV5566125, в размер 5315 лв.
– Сумата от продажбата на товарен автомобил,
марка „Волво“ F12, модел влекач, вид товарен, рег.
№ СЛ 0398 ТК, двигател № TD122FX100X138268,
цвят червен – сив, рама № YV2H2B5A6JB426605,
в размер 40 000 лв.
– С у мата от прода жбата на лек автомо бил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с ДК
№ СН 9025 НС, двигател № ABD290058, рама
№ WVWZZZ1HZRP171999, в размер 2700 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка и модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“ с рег. № Е
8282 АН, рама № WD820221331A711679, двигател
№61196030053174, в размер 10 800 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил,
марка и модел „Мерцедес Ц 320 ЦДИ“ с рег.
№ СН 0909 НН, рама № WDВ2200251A335720,
двигател №64896030006991, в размер 14 200 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД от
Иван Тодоров Терзиев:
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
BG56UBBS83814013600410 в „ОББ“ – АД, с титуляр Иван Тодоров Терзиев.
– Наличната сума ведно с лихвите по банкова сметка BG56UBBS92001410738507, открита в
„ОББ“ – АД, с титуляр Иван Тодоров Терзиев.
– Наличната сума ведно с лихвите по банкова сметка BG58BUIN7002-4085310508, открита
в „А лианц България“ – А Д, с титуляр Иван
Тодоров Терзиев.
– Наличната сума ведно с лихвите по банкова сметка BG58BUIN7002-4485310502, открита
в „А лианц България“ – А Д, с титуляр Иван
Тодоров Терзиев.
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– Наличната сума ведно с лихвите по банкова сметка BG05BPBI79362177355701, открита в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр
Иван Тодоров Терзиев.
– 49 900 броя поименни акции с поминал на
1 акция 1 лев от капитала на „Рафтис“ – АД, с
ЕИК 829091319, рег. по ф.д. № 1316/1994 по описа
на ОС – Сливен, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Панайот Хитов 2, пощ. код
8800, в размер 49 900 деноминирани лв.
– 100 дружествени дяла по 50 лв. всеки дял
от капитала на „Еуроауто – С“ – ЕООД, с ЕИК
200042204, вписано в търговския регистър, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Търговска 16, ет. 3, ап. 1, в размер 5000 лв.
– Сумата от продажбата на 41 015 дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки
един от тях, представляващи 100 % от капитала
на „Рафтис“ – ЕООД, с ЕИК 838134207, рег. по
ф.д. № 2435/1992 по описа на ОС – Ямбол, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. България, бл. 4, вх. 2, ет. 3,
ап. 10, в размер 410 150 лв.
На основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Тодорка Данева Терзиева:
– Недвижим имот в Сливен, кв. Колю Фичето, бл. 5, а именно: магазин (бивш за плодове и
зеленчуци), състоящ се от основно помещение
с квадратура 44 кв.м, две складови помещения
и една хладилна камера с обща застроена площ
69 кв.м, при граници на магазина: изток – магазин-сервиз, запад – външен зид, север – външен
зид, стълбище и котелно, юг – външен зид, ведно със съответстващите му идеални части от
общите части на сградата и всички подобрения
в имота, придобит с нотариален акт № 189, т. І,
дело 134/2004 г. от 8.03.2004 г. за продажба на
недвижим имот.
На основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД предявяваме иск за обявяване на недействителност по
отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице и съпругата му са отчуждили
с нотариален акт № 85, т. І, дело 49/2008 г. от
12.03.2008 г. за покупко-продажба на недвижим
имот собствения си недвижим имот, а именно:
– Сграда с идентификационен № 67338.528.2.1
по кадастралната карта на гр. Сливен с административен адрес ул. Панайот Хитов 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, със
застроена площ 158 кв.м, на 3 етажа, състояща се
от: западна част, включваща: подземен етаж – 2
складови помещения с площ 44,60 кв.м и 4,47 кв.м;
първи етаж – помещение за хоби от 35 кв.м, баня,
тоалетна, коридор; трети етаж – застроен върху
146 кв.м, състоящ се от 4 стаи, коридор, кухненски
бокс и сервизни помещения; таван – 2 стаи, баня,
тоалетна и склад, обособени като самостоятелен
жилищен обект; източна част, включваща: подземен етаж – едно складово помещение от 38 кв.м.;
първи етаж – помещение за хоби от 33,80 кв.м,
баня, тоалетна от 3,6 кв.м; втори етаж – застроен
върху 146 кв.м, състоящ се от 4 стаи, кухненски
бокс и сервизни помещения; таван – 2 стаи, баня,
тоалетна, обособени като самостоятелен жилищен
обект, ведно с отстъпеното право на строеж върху
имота, в който попада сградата, представляващ:
поземлен имот идентификационен № 67338.528.2
по кадастралната карта на гр. Сливен с админи-
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стративен адрес ул. Панайот Хитов 2, с площ на
поземления имот 158 кв.м, и същият да се отнеме
в полза на държавата. Купувачът по сделката е
Мариана Петрова Миндева.
В случай че съдът не уважи иска, предявен
по чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД за обявяване на недействителност по отношение на държавата, сделката, с която проверяваното лице и съпругата му
са отчуждили с нотариален акт № 85, т. І, дело
49/2008 г. от 12.03.2008 г. за покупко-продажба на
недвижим имот, описан по-горе, то при условията на евентуалност предявяваме иск по чл. 4.1
ЗОПДИППД от Иван Тодоров Терзиев за присъждане на равностойността на сумите, внесени
по ипотечен кредит, сключен на 20.11.2007 г. с
нотариален акт № 111, т. ІV, дело 373/2007 г. от
20.11.2007 г., за учредяване на договорна ипотека
за получен кредит от „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, считано от момента на сключване
на договора за кредит до приключване на делото.
На основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД предявяваме иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата сделката, с която
проверяваното лице и съпругата му са отчуждили с нотариален акт № 127, т. І, дело № 85 от
16.02.2007 г. за покупко-продажба на недвижим
имот собствените си недвижими имоти, а именно:
– Празно дворно място с площ 650 кв.м,
съставляващо УПИ 8081, в квартал 22 по плана
на гр. Ямбол, при граници: улица, ул. Битоля,
имот 8080, по нотариален акт № 123, том ІV, дело
408 от 24.10.2007 г. на нотариус с рег. № 243 – Т.
Димитрова, а по скица № 531 от 5.02.2007 г. на
Агенцията по кадастъра, Служба по кадастъра – Ямбол.
– Поземлен имот 87374.550.109 с площ 650 кв.м,
при съседи: ПИ 87374.550.86.
– Празно дворно място с площ 1340 кв.м,
съставляващо УПИ 8080, в квартал 22 по плана
на гр. Ямбол, при граници: парцел І, улица, имот
8081, по нотариален акт № 123, том ІV, дело 408
от 24.10.2004 г. на нотариус с рег. № 243 – Т.
Димитрова, а по скица № 532 от 5.02.2007 г. на
Агенцията по кадастъра, Служба по кадастъра – Ямбол.
– 1340/1526 идеални части от поземлен имот
87374.550.108, целият с площ 1526 кв.м, при съседи: ПИ 87374.550.90 и ПИ 87374.550.86, и същите
да се отнемат в полза на държавата. Купувачът
по сделката е търговско дружество „Маргарита“ – ЕООД, БУЛСТАТ 128562672, представлявано
от Данчо Михайлов Стоянов.
На основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД предявяваме иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата сделките, с които
проверяваното лице и съпругата му са отчуждили с нотариален акт № 168, т. І, дело 141/2008
от 7.03.2008 г. за продажба на недвижим имот,
собствените си недвижими имоти, а именно:
– Сграда с общественообслужващо предназначение „Снек бар“ в Ямбол, кв. Г. Бенковски,
с идентификатор на сградата 87374.521.26.7, разположена на сутерен и два надземни етажа с
идентификатори 87374.521.26.7.1 за първи етаж и
87374.521.26.7.2 за втория етаж, със ЗП на сградата
72 кв.м и с РЗП на сградата 216 кв.м, изградена
на основание, придобито чрез покупко-продажба,
и реализирано право но строеж, отстъпено вър-
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ху строително петно № 56 в УПИ – общинска
собственост, съставляващ УПИ-І, предназначен
за жилищно строителство и КОО в кв. 74Е по
действащия регулационен план на гр. Ямбол,
утвърден със Заповед № І-А-1050 от 3.06.1991 г.,
която сграда е построена съобразно действащите
строителни норми и книжа на основание разрешение за строеж № 552 от 7.11.1995 г., а впоследствие преустроена на основание разрешение за
строеж № 558 от 10.12.2003 г. и в съответствие с
архитектурни проекти, одобрени на 5.11.2003 г. от
главния архитект на Община Ямбол, състояща
се от, както следва: на сутерен, разположен на
кота -2,50 м от вътрешно стълбище и стълбищна площадка, две санитарни помещения с общо
преддверие, два склада; на първи етаж, разположен на кота +0,00 м и кота +0,85 м, състояща
се от стълбище, две помещения за сладкарница,
склад, санитарен възел; на втори етаж, разположен на кота +3,20 м и кота +4,05 м, състояща
се от: вътрешно стълбище, фоайе, помещение за
сладкарница, помещение за персонал, санитарен
възел, две тераси, за която има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация № 100 от
17.12.2003 г., издадено от Община Ямбол, заедно
с припадащите се за застроената площ на сградата идеални части от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, описан по-горе.
– Жилище – апартамент № 1 – тип „мезонет“, с идентификатор 87374.531.321.1.4, означено
съгласно документ за собственост като „таванхоби“, в Ямбол, ул. Черно море 8, разположено на
две нива на трети и четвърти жилищни етажи в
изградената на горепосочения административен
адрес жилищна сграда със ЗП на жилището 89,20
кв.м, състоящо се от: на първо ниво – кабинет
с бокс и санитарен възел, на второ ниво – две
стаи със складово помещение, при граници на
жилището съгласно документ за собственост:
от север – стълбище и таван-хоби № 2, от изток – имот с пл. № 2145, от юг – ул. Съединение, и
от запад – ул. Черно море, заедно с припадащите
се за жилището 13,37 % ид. части, равняващи се
на 7,46 кв.м от общите части на горепосочената
жилищна сграда, и заедно с припадащите се за
жилището съответни идеални части от правото на
строеж върху 96,66 кв.м от терена, върху който е
построена сградата, съставляващ съгласно документ за собственост поземлен имот с пл. № 2141
в кв. 113 по регулационния план на гр. Ямбол,
попадащ в УПИ VІІ-2141, 2145 по РП на гр. Ямбол.
– Жилище – апартамент № 9, в гр. Ямбол,
ж.к. Зорница, бл. 4, вх. А, ет. 5, с идентификатор
87374.544.20.9.9, със застроена площ на жилището 76 кв.м, без посочени съставни помещения,
при граници на жилището: ап. № 101, коридор,
стълбище, заедно с прилежащото на жилището
избено помещение № 2 без посочена квадратура,
при граници на избеното помещение: мазе № 3,
мазе № 1 и коридор, заедно с припадащите се за
жилището съответни идеални части от общите
части на жилищната сграда и от правото на
строеж върху терена, върху който е изградена
жилищната сграда,
и описаните по-горе недвижими имоти са
препродадени от Коста Янев Коронов с нотариален акт № 90, т. ІІ, дело 248/2008 от 3.04.2008 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

за продажба на недвижим имот и същите да се
отнемат в полза на държавата. Купувачът по
втората сделка е Радостин Димитров Радев.
Да заплатят разноските по делото, както и
юрисконсултско възнаграждение.
Окръжният съд – Сливен, указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание по делото, третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция; третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни; предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
8097
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20420/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Състайнекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Витоша
48, с предмет на дейност: добиване, транспорт,
преработка, внос, износ и търговия с дървесина,
проектиране, строителство, надзор и консултации
в областта на ниското и високото строителство,
вкл. строителство на сгради за жилищни и производствени нужди, строителство и ремонт на
битови и промишлени сгради, представителство
и търговия със строителни материали и строителна механизация, проекти и консултации в
областта на регионалното развитие, енергетика,
енергийна ефективност, управление на проекти,
управление на активи, изготвяне на експертни
оценки, комплексни разрешителни, планове и
програми и всякакви други дейности по опазване
на околната среда и управление на отпадъците,
търговия с недвижими имоти, стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, предприемачество,
агентство и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
рекламна дейност, маркетинг и инженеринг в
страната и в чужбина, внос, износ, търговия с
петролни и химически продукти, антиквариат, внос, износ и търговия с произведения на
изкуствата, внос, износ и търговия с моторни
превозни средства, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
ресторантьорство, хотелиерство, всякаквди видове
услуги, производство, внос, износ и търговия със
селскостопанска продукция, търговия с метали и
всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Томас Елсенвенгер,
който го управлява и представлява.
11906
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20846/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нега консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
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Добруджа 6, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, външна и
вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, предоставяне на консултантски,
информационни и други услуги, както и всички
други сделки, за които няма забрана със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Невена Руменова Гашарова, която го
управлява и представлява.
11908
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20573/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бож – Бог“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, с. Дол
ни Богров, ул. 16 № 3, с предмет на дейност:
дърводелски, железарски и строително-монтажни работи, вътрешна и външна търговия,
производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионерска дейност, дистрибуторство, спедиторски услуги, превоз на пътници
и товари, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, разкриване и експлоатация на търговски
обекти и други сделки и дейности, незабранени
със закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Рилка Лазарова Божилова, която го управлява
и представлява.
11909
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19493/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Моравска консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Връбница“,
ж.к. Връбница 2, бл. 602, вх. В, ет. 6, ап. 89, с
предмет на дейност: счетоводни услуги, консултантска дейност в областта на счетоводството и
финансите, реклама, печат и издателска дейност,
външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, хотелиерство и ресторантьорство, внос, износ, реекспорт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Цветанка Добрева Моравска, която го
управлява и представлява.
11910
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20457/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мултикулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 145Б, вх. Г, ет. 6, ап. 96, с предмет на дейност:
производство и търговия (вътрешна и външна)
с всякакъв вид стоки и услуги, незабранени от
законодателството, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, строителна дейност, сделки с
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недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, вносизнос и търговско посредничество, туристически, транспортни и погребални услуги (траурна
агенция), всички други стопански и търговски
дейности, незабранени от законите. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Кирилов Трифонов и Данаил
Петров Лазаров и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
11911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20116/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бионет 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул.
Стефан Стамболов 17А, ет. 2, ап. 3, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, консултантска дейност, покупко-продажба и менажиране на
недвижими имоти, строителство, вътрешно- и
външнотърговска дейност, импорт, експорт и реекспорт, както и търговия с всички видове стоки
(незабранени от закона), митническо агентство,
търговско представителство, посредническа и
комисионна дейност, търговия с всички български и чуждестранни фирми и физически лица в
страната и в чужбина, всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Васил Георгиев Цоконов,
който го управлява и представлява.
11912
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19740/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Оксебит
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Уйлям Гладстон
31, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: сервизно
обслужване и въвеждане в експлоатация на електронно-битова, изчислителна и телекомуникационна техника, счетоводно-финансови услуги, ски
училище, консултантски услуги, производство,
преработка, изкупуване, съхранение и търговия
в страната и в чужбина на продукция от растителен произход, автотранспортна дейност, търговска дейност, всякаква дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Ивелина
Живкова Димитрова и Живко Христов Димитров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
11913
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.I.2008 г. по ф.д. № 7002/2005 вписва промени
за „Веред“ – ООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Тал Сачи на „Керен Ешел
Файнанс енд мениджмънт“ – ООД; вписва като
съдружник „Керен Ешел Файнанс енд мениджмънт“ – ООД; вписва промяна в дружествения
договор.
11914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 3389/2005 вписва промени
за „Бългериън констракшън къмпани“ – ООД:
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вписва увеличение на капитала от 5100 лв. на
10 000 лв.; вписва прехвърляне на 17 дружествени
дяла от Дов Зеира на Амирам Пелег; заличава
като съдружник Дов Зеира; вписва като съдружници Алан Адел и Джулио Дахан; дружеството
се управлява и представлява от управителя Лаиб
Вайнгартен; вписва промени в дружествения
договор.
11915
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.I.2008 г. по ф.д. № 5524/2006 вписва промени
за „Ноу лимит“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла, съставляващи 100%
от капитала на дружеството, от Елена Борисова
Костова на Любчо Димитров Петков; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Елена Борисова Костова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Любчо Димитров Петков; вписва промени в
учредителния акт.
11916
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 3477/2006 вписва промени
за „Аквакомерс“ – ООД: вписва прехвърляне на
17 дружествени дяла от Ясен Великов Димитров
на Калина Станимирова Кондова; вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Димитър
Илиев Кондов на Калина Станимирова Кондова;
заличава като съдружници и управители Димитър
Илиев Кондов и Ясен Великов Димитров; вписва
като съдружник и управител Калина Станимирова
Кондова; вписва промяна на предмета на дейност:
проектиране, доставка и монтаж на напоителни
съоръжения и системи, представителство, посредничество, маркетинг, рекламна дейност, търговия,
строителство, външноикономическа дейност,
транспорт, сделки за организиране и изпълнение
на комплексна, проучвателна, проектантска,
изследователска и научно-приложна дейност в
областта на инженерната инфраструктура и геодезия: проектиране на пътни и железопътни обекти
и прилежащите им съоръжения и инсталации,
проектиране на пристанища и брегозащитни
съоръжения, проектиране на конструкции в
строителството, разработване на архитектурни и
градоустройствени планове, създаване на кадастрални и специализирани карти и кадастрални
регистри, изследване на деформации на инженерни
съоръжения, екологично и паркоустройствено
планиране, инженерногеоложки и хидрогеоложки
проучвания, както и сделки с всички незабранени
от закона дейности; дружеството се управлява и
представлява от Калина Станимирова Кондова и
Марин Илиев Кондов заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
11917
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 8570/2006 вписва промени за „Ноу Менс
ленд – България“ – ООД: вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от Майкъл Винсент Нолан
на Колин Мартин Гууди; вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от Андрю Джон Нолан на
Колин Мартин Гууди; вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Брайън Бари Ноубъл на
Колин Мартин Гууди; вписва прехвърляне на 5
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дружествени дяла от Шейн Карти на Колин Мартин Гууди; вписва прехвърляне на 24 дружествени
дяла от Бартоломю Оконър на Лесли Маккарти;
вписва прехвърляне на 26 дружествени дяла от
Шейн Карти на Лесли Маккарти; заличава като
съдружници Майкъл Винсент Нолан, Андрю
Джон Нолан, Брайън Бари Ноубъл, Шейн Карти
и Бартоломю Оконър; вписва като съдружници
Колин Мартин Гууди и Лесли Маккарти; вписва
изменен и допълнен нов дружествен договор.
11918
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5598/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пиринхарт Асетс“ – ЕАД.
11919
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 2341/2007 вписва промени за „Ер Ер
билдинг Прим“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Радой Благоев Атанасов на Валерий Асенов Чакъров; заличава като
едноличен собственик Радой Благоев Атанасов;
едноличен собственик на капитала е Валерий Асенов Чакъров; вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 387, ет. 3, ателие № 2; вписва
промяна на наименованието от „Ер Ер билдинг
Прим“ – ЕООД, на „Вален“ – ЕООД; дружеството
се управлява и представлява от Валерий Асенов
Чакъров; вписва нов учредителен акт.
11920
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.I.2008 г. по ф.д.
№ 9222/90 вписва промени за „НИКМИ“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 1 940 000 лв. на 2 106 500 лв. чрез издаване на
нови 1665 обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност 100 лв.; капиталът е внесен чрез непарична вноска – вземания
съгласно съдебно-оценъчна експертиза, приета с
определение от 23.X.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 7 състав, по дело
№ 493/2007; вписва изменения и допълнения в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 7.XII.2007 г.
11921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 21081/91 вписва промени за „Дженмарк
аутомейшън“ – АД: вписва промяна на акциите
на дружеството от 552 111 безналични в 552 111
налични акции; вписва промяна в устава на
дружеството.
11922
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 20247/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Валдис – Владимир Георгиев“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Валдис транс“ (рег. по ф.д.
№ 18526/2007).
11923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 383/92 вписва промени за
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„ЦА ИБ Булинвест“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието от „ЦА ИБ Булинвест“ – ЕООД,
на „Уникредит ЦАИБ България“ – ЕООД; вписва промяна в името на едноличния собственик
на капитала „УниКредит ЦАИБ“ – АГ; вписва
изменение на учредителния акт.
11924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 22600/92 вписва поемане
на предприятието на ЕТ „Вега – Васко Паунов“
на едноличния търговец Васко Димитров Паунов
от неговата наследница Ели Васкова Милева
и я вписва като едноличен търговец с фирма
„Вега – Ели Милева“.
11925
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19953/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Холдинг Внир“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, кв. Павлово, бл. 160, вх. Б, ап. 28, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, управление на имоти, отдаване под наем, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, строителство,
външно- и вътрешнотърговка дейност, вътрешен и
международен транспорт, производство, търговия
и ремонт на оборудване за лаборатории, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Лариса Соловева, която го управлява
и представлява.
11926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 12663/2007 вписва промени за „Овергрин“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 100 000 лв. чрез
издаване на 500 нови обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 100 лв.;
вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите от 19.XII.2007 г.
11927
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. № 10375/2007 вписва промени
за „Нита“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Николай Йорданов Миронов; вписва
прехвърляне на 7 дружествени дяла от Николай
Йорданов Миронов на Владислав Иванов Петров;
вписва прехвърляне на 6 дружествени дяла от
Николай Йорданов Миронов на Радослав Димитров Манов; вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Красно
село“, ул. Царево село 10, ет. 4, ап. 8; дружеството
ще се управлява и представлява от Владислав
Иванов Петров; вписва нов дружествен договор.
11928
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20776/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Фелдман мениджмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Хан Аспарух 53, ет. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически услуги, сделки с недвижими имоти,
транспортна, спедиторска, комисионна дейност,
покупка на стоки или други стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Марк
Фелдман, който го управлява и представлява.
11929
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.I.2008 г.
по ф.д. № 21376/94 вписва промени за „Емпорики
банк – България“ – ЕАД: заличава като член
и председател на управителния съвет и главен
изпълнителен директор Елефтериос Патроклос
Бахаропулос; вписва като член и председател
на управителния съвет и главен изпълнинтелен
директор Атанасиос Петропулос с правото да
представлява банката заедно с всеки един от
другите изпълнителни директори или прокуристи
на банката.
11930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 6054/94 вписва заличаването на „Фаопрес“ – ООД.
11931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 5023/97 вписва промени
за „Евро – Кей“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Николай Костадинов
Трендафилов на Иванка Ангелова Гоцева; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Евгения
Ангелова Илиева на Иванка Ангелова Гоцева;
заличава като съдружници Евгения Ангелова
Илиева и Николай Костадинов Трендафилов;
заличава като управител Николай Костадинов
Трендафилов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Евро – Кей“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Иванка Ангелова Гоцева, която го управлява и
представлява.
11932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 2952/1998 вписва промени за
„Касива“ – ООД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление – София, район „Студентски“, ул. Професор Георги Златарски 19А,
партер; вписва промени в дружествения договор.
11933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 6574/96 вписва заличаването
на „Инхъ“ – ООД, София.
11934
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 4019/96 вписва промени за „Торговит“ – АД:
заличава като изпълнителен директор Георги
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Кирилов Рангелов; вписва като изпълнителен
директор Мая Димитрова Рангелова, която управлява и представлява дружеството.
11935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 13422/96 вписва промени за „Софияпласт – 96“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Георги
Димитров Сименов; вписва промяна в броя на
членовете на съвета на директорите на 3 членове;
вписва като изпълнителен директор Раул Пасиос
Гомез, който управлява и представлява.
11936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф.д. № 9594/96 вписва промени за „Комерс
финанс“ – АД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление – София, район „Оборище“, ул. Георги Бенковски 21; вписва промени в
устава, приети на ОС на акционерите, проведено
на 26.ХІ.2007 г.
11937
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.І.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9594/96 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2004, 2005 и
2006 г. на „Комерс финанс“ – АД.
11938
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. № 12051/98 вписва промени за „Лоби – кар – М“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Любомир Йорданов Любенов; вписва прехвърляне на 300 дружествени
дяла от Любомир Йорданов Любенов на Ирина
Хрусанова Банкова; вписва като съдружник и
управител Ирина Хрусанова Банкова; вписва
у величение на капитала на дру жеството от
30 000 на 80 000 лв.; дружеството се управлява
и представлява от Мирослав Георгиев Банков и
Ирина Хрусанова Банкова заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
11939
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 19057/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Секюрити БГ“ – АД.
11940
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 17548/95 вписва промени
за „Ви Би Пи“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството на 5000 лв.
11941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20866/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „АПС дивелъпмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул.
Доспат 13, с предмет на дейност: изготвяне на
архитектурни проекти и задания, проектиране,
строителство, реновиране и обзавеж дане на
сгради, сделки с недвижими имоти, отдаване
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под наем, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и чужбина, както и всяка друга
дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Пламен Владимиров Пергелов,
Андрей Дмитриевич Зайцев и Сергей Николаевич Тищенко и се управлява и представлява от
Пламен Владимиров Пергелов.
11942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19997/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ателие за лично и духовно развитие“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, кв. Иван Асен ІІ, ул. Модест Мусоргски
4, ап. 1, с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на личното и духовното развитие.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
99 120 лв., формиран чрез непарична вноска на
стойност 99 120 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение
от 23.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение – 4 състав, по дело 545/2007 г.
Едноличен собственик на капитала и управител
е Росица Николова Петрова, която го управлява
и представлява.
11943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20092/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лидер тим 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Лавеле
32, ет. 2, кантора 12, с предмет на дейност: строителство на сгради, търговия с недвижими имоти;
извършване на строително-монтажни работи,
ремонтни и други услуги; търговия с промишлени и битови стоки; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; лизингови сделки, туристически,
рекламни, информационни и други услуги, както
и всяка друга дейност, незабранена от закона, невлизаща в противоречие с правните разпоредби.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Кирил Владимиров Стоименов, който
го управлява и представлява.
11944
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21144/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ди трей
динг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх
72, ет. 6, ап. 35, с предмет на дейност: търговия,
строителство, откриване на магазини, хотелиерство, ресторантьорство, инвестиране, управление, стопанисване, поддръжка и експлоатация
на съоръжения с ваканционно и туристическо
предназначение, осъществяване на сделки по
придобиване, продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти, всички други позволени от
закона дейности (след получаване на съответно
разрешение). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Дими-
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тров Узунов и Димитър Георгиев Скробански и
се управлява и представлява от Димитър Георгиев Скробански.
11945
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 15217/97 вписва промени
за „Престо 68“ – ЕООД: деноминира капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 5000 лв., в т. ч.
и размера на дяловете; допуска поправка на явна
фактическа грешка в имената на едноличния
собственик Генадий Вакар, които следва да се
четат: „Генади Вакари“.
11946
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. № 10600/99 вписва промени за „Джуни“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Людмил Тодоров Симеонов
на Владимир Славеев Говедаров; заличава като
едноличен собственик и управител Людмил Тодоров Симеонов; вписва като едноличен собственик
и управител Владимир Славеев Говедаров, който
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
11947
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 9266/2000 вписва промени за „Кей енд
Джи – България“ – ООД: вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Триадица“, ул. Димитър Хаджикоцев 112.
11948
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 12360/99 вписва промени за „Търговски
алианс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла, представляващи целият дружествен капитал на „Търговски алианс“ – ЕООД,
от Венцислав Николов Бичаков на „Алианс инвест холдинг“ – ЕАД; заличава като едноличен
собственик на капитала Венцислав Николов
Бичаков; вписва като едноличен собственик на
капитала „Алианс инвест холдинг“ – ЕАД (рег.
по ф.д. № 11363/2004); вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от Венцислав Николов Бичаков.
11949
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 21.XII.2007 г. по ф.д. № 15390/99
вписва прекратяване на „Амбулатория за специализирана УНГ медицинска помощ – Медицински
център „Белграно“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Граф
Игнатиев 19, и го обявява в ликвидация; вписва
като ликвидатор Димитър Петров Гугов и определя срок за ликвидацията 6 месеца.
11950
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. № 7630/99 вписва промени
за „Торнадо системс“ – ЕООД: заличава като
управител Йон Куша; вписва като управител Гералд Майер, който го управлява и представлява.
11951
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по
ф.д. № 12987/98 вписва промени за „Неском – България“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 1 961 372 лв. на 8 805 672 лв. чрез
издаване на нови 6 844 300 поименни акции с
право на глас, право на дивидент и ликвидационен
дял с номинална стойност 1 лв.; вписва промяна
на предмета на дейност: създаване, изгражадане
и оперериране на национална WiMAX (Worldwide
lnteroperability for Microwave Access) мрежа в
България и предоставяне на широколентови и
гласови съобщителни услуги, както и на други
електронни съобщителни услуги и информационни програмни услуги, сключване на сделки с
права на интелектуалната собственост, комисионни услуги, транспортни и спедиторски услуги,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни лица в България и в
чужбина и всякакви други дейности, незабранени
от закона; заличава като председател на съвета
на директорите Кристофър Джеймз Хелър; вписва
като председател и член на съвета на директорите
Богдан Вишневски; дружеството се управлява
и представлява от председателя на СД Богдан
Вишневски и изпълнителния директор Моню
Валентинов Монев; вписва промени в устава,
приети с решение на едноличния собственик от
23.X.2007 г.
11952
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 16033/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бора инвест“ – АД.
11953
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 9.I.2008 г. по ф.д. № 13426/98
вписва прекратяване на „ДДД – Софийска област“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Александър Ценков Георгиев; определя
срок за ликвидацията една година.
11954
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11712/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Строително-монтажна фирма Монтаж
на инсталации и уредби“ – АД.
11955
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5623/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Балкам“ – АД.
11956
Софийският градски съд на основание чл. 273,
ал. 1 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 3757/97 вписва за ли чаванет о на „Екарисаж – София“ – ЕООД.
11957
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 4849/97 вписва промени за „Комп Ко“ – ЕООД:
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вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Оборище“, бул. Ситняково 23, ст. 319;
вписва нов устав на дружеството.
11958
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3603/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Е.О.Джи“ – АД.
11959
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1829/99
вписва промени за „Хейзъл спортс“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Явор Людмилов Константинов на Никола Иванов
Кехайов; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Хейзъл спортс“ – ООД; вписва като съдружник и
управител Никола Иванов Кехайлов; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Явор Людмилов Константинов
и Никола Иванов Кехайов заедно и поотделно.
11960
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2006 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6471/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Геоенергопроект“ – АД.
11961
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14888/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Хеброс – П“ – АД.
11962
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 9283/99 вписва промени за „Клачка – България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от
15 000 на 858 000 лв.; капиталът е увеличен с непарична вноска – вземане на стойност 844 296,78 лв.
съгл. съдебно-оценъчна експертиза, приета с определение от 19.ХІІ.2007 г. на Софийския градски
съд, фирмено отделение, 3 с-в, по д. № 692/2007 г.;
вписва промяна в учредителния акт.
11963
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9283/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Клачка – България“ – ЕООД.
11964
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. № 10832/2001 вписва промени
за „Пламимпекс“ – ЕООД: заличава като управител Николай Георгиев Грозев; вписва като управител на дружеството сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб Виктория“ чрез председателя
на управителния съвет Ванко Георгиев Грозев.
11975
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. № 10817/2000 вписва промени за „Ме-
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дико-диагностична лаборатори я – 3В – рентген“ – ЕООД: вписва за представляващ дружеството пред трети лица едноличния собственик
на капитала и управител Марияна Петрова
Георгиева; вписва за представляващ дружеството
пред НЗОК (Национална здравноосигурителна
каса), РЦЗ (регионален център по здравеопазване), АЯР (Агенция за ядрено регулиране), НЦРРЗ
(Национален център за радиология и радиационна
защита) Личо Георгиев Величков.
11976
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 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 3386/2000
вписва прекратяване на „Медико-техническа
лаборатория ІІ – София“ – ЕООД, с общинско
имущество, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Ген. Данаил Николаев 26, и го обявява в ликвидация; вписва като
ликвидатор Мария Илкова Георгиева; определя
срок за ликвидацията 12 месеца.
11977
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. № 12346/99 вписва промени за „ММС – 99“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на
1 320 800 лв. с непарична вноска съгласно тройна
съдебно-счетоводна оценителска експертиза на
стойност 1 315 828 лв. вземания; вписва промени
в учредителния акт.
11978
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. № 5075/99 вписва промени
за „Алгед“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, бул.
България 60, ет. 1, ап. 2; вписва нов учредителен
акт.
11979
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. № 7596/2007 вписва промени
за „3 ВД СИС“ – ООД: вписва прехвърляне на 24
дружествени дяла от Мутукаман Аравинд на Цветомир Ангелов Досков; заличава като съдружник
и управител Мутукаман Аравинд; вписва като
съдружник Цветомир Ангелов Досков; вписва
като управител Цветан Иванов Атанасов; вписва
изменения в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от Цветан
Иванов Атанасов.
11980
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. № 2326/2007 вписва промени за „Ню Лайн
продакшън“ – ООД: вписва промяна в начина
на представляване на дружеството: дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Неделчо Данаилов Главинов и Георги Александров
Томов заедно и поотделно.
11981
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21263/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фолклор – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
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Дървеница, ул. Жеко войвода 5, бл. 27А, вх. Б,
ет. 5, ап. 31А, с предмет на дейност: организиране
и провеждане на курсове по народни танци и хора
за деца и възрастни, маркетингова, счетоводна,
консултантска и рекламна дейност, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно с позволени
със закон стоки, дистрибуция, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговия с хранителни и
промишлени стоки, търговско представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ивайло Цветанов Първанов
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ивайло Цветанов Първанов и управителя Ралица Димитрова Петрова
заедно и поотделно.
11982
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20861/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Учебно оборудване 90“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
пл. Райко Даскалов 1А, ет. 4, ап. 8, с предмет на
дейност: търговия с учебни и лабораторни пособия,
оборудване, производствена и дистрибуторска
дейност, както и други дейности, производство на
стоки и услуги, разрешени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Симеон Георгиев
Гайдаров, който го управлява и представлява.
11983
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 13945/2007 вписа промяна за „И. инвест
груп“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Габрово, ул. Радецка 15, ет. 2, в
София, ул. Симеоновско шосе 98, ет. 2.
11984
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21072/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Циклоп 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Плачковица 5, с предмет на дейност: проектиране и
строителство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество на физически и юридически
лица в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и други подобни
дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти, с цел продажба, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пеньо Колев Гяуров,
който го управлява и представлява.
11985
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. № 4130/2006 вписва промени
за „Янера интернасионал де инверсионес“ – ООД:
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вписва промяна на наименованието на съдружника
„Ел Калейо Деривадос Де Сементо“ – АД, което
следва да се чете „Ел Калейо Деривадос“ – АД.
11986
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. № 11394/2006 вписва промени за „Тимко
билд“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Искър“, кв. Дружба
2, комплекс Цариградски, бл. 282, вх. Е, партер
М 20; вписва промени в дружествения договор.
11987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 4915/2006 вписва промени
за „Мизия минерал“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, съставляващи 100 %
от капитала на дружеството, от Диан Ангелов
Вангелов на Андрей Тенев Аладжов; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 319, вх. Г, ет. 5,
ап. 33; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Диан Ангелов Вангелов;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Андрей Тенев Аладжов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
промени в учредителния акт.
11988
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.01.2008 г. по ф.д. № 1037/2006 вписва промени
за „ЕМ2 – С“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Стоян Дончев Убчев на
Нина Михайлова Димитрова, 17 дружествени
дяла от Емилия Едуард-Уилям Брадфорд на Нина
Михайлова Димитрова, 17 дружествени дяла от
Мария Атанасова Атанасова на Нина Михайлова
Димитрова и 49 дружествени дяла от Емилия
Асенова Цанкова на Нина Михайлова Димитрова; заличава като съдружници Мария Атанасова
Атанасова, Емилия Едуард-Уилям Брадфорд,
Стоян Дончев Убчев и Емилия Асенова Цанкова; заличава като управител Емилия Асенова
Цанкова; дружеството продължава дейността си
като „ЕМ2 – С“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
кв. Редута, ул. Атанас Узунов 25, бл. 25, вх. В,
ет. 1, ап. 56; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Нина Михайлова Димитрова, която ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен акт-устав.
19989
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19181/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елмонт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Бадемова гора 3, вх. А, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: строителство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мая Йорданова Младенова и Димитринка Петрова Николова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
11990
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 2555/2005 вписва промени за „Сън ме-
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дия сървисиз“ – АД: вписва решението на ОС на
акционерите от 6.ХІІ.2007 г. за промени в устава
на дружеството.
11991
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7535/2006 вписва промени
за „Амаддеус“ – ЕООД: заличава като управител
Ивайло Малчев Петров; вписва като управител
Петко Георгиев Георгиев, който го управлява и
представлява.
11992
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 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 13239/2006
вписва прекратяването на „Зинес“ – ООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Марина
Добриева Павлова и със срок за ликвидация 6
месеца.
11993
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9401/2006 вписва промени
за „Актген сървисиз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Авраам Константинос Цукалидис на „Актген кепитъл партнърс“
Лимитед; заличава като едноличен собственик
на капитала Авраам Константинос Цукалидис;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Актген кепитъл партнърс“ Лимитед; вписва
промяна на наименованието на „Софактген сървисиз“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Авраам Константинос
Цукалидис; вписва промени в учредителния акт.
11994
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. № 1881/2006 вписва промени
за „Колк“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Олга Крумова Маноилова на
Люба Крумова Маноилова; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Олга
Крумова Маноилова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Люба Крумова
Маноилова, която ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
11995
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. № 1886/2004 вписва промени
за „Инниммо инвестмънтс“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Средец“, ул. Шести септември 24; вписва
нов учредителен акт.
11996
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2386/2004 вписва прекратяването на „МСК транспорт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Панчарево“ кв. Казичене, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Цветан Стефанов Цветков
със срок за ликвидация 5 месеца.
11997
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 7548/2004 вписва промени
за „Домекс консулт“ – ООД: вписва прехвърля-
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не на 25 дружествени дяла от Людмил Крумов
Андреев на „Домекс – специализирано бюро за
експертни оценки и анализи“ – ЕООД; заличава
като съдружник Людмил Крумов Андреев; вписва
като съдружник „Домекс – специализирано бюро
за експертни оценки и анализи“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 5577/95 по описа на СГС); вписва нов
дружествен договор.
11998
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9653/2004 вписва промени
за „Планет шипинг ейджънси“ – ЕООД: заличава
като прокурист Димитър Динев Добруджалиев.
11999
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20165/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Систем дизайн тийм“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Искър“, ж.к.
Дружба 1, бл. 74, вх. А, ет. 8, ап. 36, с предмет на
дейност: софтуерен дизайн, програмна дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и информационна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба,
производство на стоки с цел продажба, внос и
износ на стоки, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Матилда Серафимова
Цомпова и се управлява и представлява от управителя Елена Пеева Пеева.
10691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20996/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аккомо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Редута,
ул. Каймакчалан 85, ап. 18, с предмет на дейност: цялостно организиране и координация на
семейни, фирмени и други тържества, кетъринг,
рент-а-кар, 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, комисионна, спедиторска и
транспортна дейност, хотелиерство, туризъм, реклама, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мирослав Христов Христов, който го управлява
и представлява.
10692
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19987/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Риам
венчърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Цар Иван Шишман 4, ап. 9,
с предмет на дейност: разработване и тестване
на софтуер, проектиране, производство и сервиз
на електронни системи, устройства, прибори и
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средства за автоматизация, проектиране на електрически инсталации, машинописни и преводни
услуги, туристическа дейност и хотелиерство,
транспортна и рекламна дейност и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Райън Хайнрикс и Ейми Нийпин
Поути, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
10693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19751/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Импако“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 69, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пламен Цанков Петров,
който го управлява и представлява.
10694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18141/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Видеа ВФХ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Света Троица, бл. 120,
вх. Г, ет. 2, ап. 74, с предмет на дейност: изработка
на видеореклама, изработка на дигитални видеоефекти, създаване на филми за кино и телевизия,
създаване на модели и анимации по графичен
път, мултимедийнни услуги от всякакъв тип,
телекомуникационни услуги, рекламни дейности
посредством интернет и други информационни
мрежи, създаване на телевизионни програми от
всякакъв тип, услуги, свързани със създаването
на видеоматериали, създаване на дигитални
реклами, доставка на видео- и информационни
системи, необходими за реализирането на видеои киноматериали, маркетинг, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Серджо ди
Ренцо, който го управлява и представлява.
10695
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19538/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ОПМ България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Средна гора, бл. 25, ап. 7, с предмет на дейност:
дейност като ак реди т и ран п редстави тел по
смисъла на ЗДДС, изследвания в областта на
високите технологии, изследвания на ресурсите
и търговията с тях, финансовите иновации, консултантски, информационни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
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междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, дейност като специализирано счетоводно предприятие, търговия, както
и всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Любомир Георгиев Владимиров,
който го управлява и представлява.
10696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20472/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Атама
АМВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Парчевич
8, с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Васил Николаев Михов, който го управлява и представлява.
10697
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20873/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Акумалукс
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Княз Александър
Дондуков 34А, ет. 3, ап. 16, с предмет на дейност:
производство, преработка, обработване и продажба на пластмасови изделия и други стоки от
собствено производство, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със
съдружници „Люксбат“ С.А., Люксембург (вписано в рег. на търг. друж. под № В 70294), „Вал
Партисипасионс“ С.А., Люксембург (вписано в
рег. на търг. друж. под № В 64890), и „Акумалукс“
С.А., Люксембург (вписано в рег. на търг. друж.
под № В 13789), и се управлява и представлява
от Алберто Пезоти, Бертолд Дийтер Кийфер и
Шарл-Луи Акерман от всеки двама от управителите заедно.
10704
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19955/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сони лайт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 101, вх. Г, ет. 8, ап. 108, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и преработка на промишлени, хранителни,
селскостопанск и и битови сток и, т ърговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица и фирми в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
пътнически и товарни транспортни и спедиторски
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, всякакви други дейности и услуги
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Соня Григорова Цоклинова, която го управлява
и представлява.
10705
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 17447/2007 вписа промяна
за „Гиа 3 консултинг“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков 5,
вх. В, ет. 5, ап. 17.
10706
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. № 3818/2007 вписа промени
за „ОМБ сервиз“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Станимир Крумов
Андонов на Тихомир Петков Тодоров; заличава
като едноличен собственик и управител Станимир Крумов Андонов; вписва като едноличен
собственик и управител Тихомир Петков Тодоров;
дружеството ще се управлява и представлява от
Тихомир Петков Тодоров; вписва нов учредителен акт.
10707
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21230/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Асабаче България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Патриарх Евтимий 82, с предмет на дейност:
посредничество при сделки с недвижими имоти,
покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, управление на сгради, строителство
на недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон (всяка дейност,
за извършването на която се изисква лиценз, ще
се извършва след надлежното му получаване).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
6000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Асабаче Кепитъл“ С. Л., Испания, и се управлява
и представлява от управителя Франсиско Хавиер Бургас Де Бриоуде Родригес, Мануел Оскар
Бургас Де Бриоуде, Хуан Хосе Менгуал Леон и
Мануел Родригес Фернандес заедно и поотделно.
10708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20994/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хънтър спорт
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Никола Габровски 1, хотел
„Диана – 1“, ап. 44, 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,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, спортен мениджмънт, проучване, разработка и внедряване на проекти – системи модули в областта на
енергетиката, възобновяемите енергоизточници
и други алтернативни такива, рекламни, информационни, програмни, импресарски и/или други
услуги, вътрешна и международна транспортна
дейност, външна и вътрешна търговия, търговско
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представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, експлоатация на собствени
или наети търговски обекти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Василев Данкинов и
Валентин Иванов Савов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10709
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21213/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вла – ди 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 2, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 10, с предмет
на дейност: фризьорски и козметични услуги,
външна и вътрешна търговия на едро и дребно,
производство и реализация на стоки за бита,
проектиране, строителство и ремонт, транспортни
и туристически услуги, хотелиерска и ресторантьорска дейност, предприемаческа, посредническа и представителна дейност в страната и в
чужбина, откриване и експлоатация на магазини,
рекламна дейност, организиране на тържества,
развлекателни мероприятия и сватби, туризъм и
оздравително-рехабилитационна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Владимир Мирославов Миронов, който го управлява и представлява.
10710
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21162/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МЛ – консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Драгалевска,
бл. 23 – 29, вх. Г, ап. 47, с предмет на дейност:
консултантски и медицински услуги и мениджмънт, посредническа и спедиторска дейност,
комисионерство и лизинг на комисионни начала
и със собствени средства, туристическа дейност
в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и сделки с недвижими имоти, транспортни и таксиметрови услуги
в страната и в чужбина, търговска дейност с
промишлени и непромишлени стоки, стоки на
хранително-вкусовата промишленост, строителни
материали, петролни и медицински продукти,
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни стоки, реекспорт, рекламно-информационна
дейност, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Чавдар
Анатолов Маринов и Методи Радоев Лазаров и
се управлява и представлява от Чавдар Анатолов
Маринов.
10711
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20783/2007 вписа в търговския регистър дру-

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

жество с ограничена отговорност „Вегастрой
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, бл. 318,
вх. Д, ет. 7, ап. 106, с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтна дейност, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Зорка Здравкова Найденова и Атанас Пламенов
Рангелов и се управлява и представлява от Атанас
Пламенов Рангелов и Петър Рашков Младенов
само заедно.
10712
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20967/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К енд Джи
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Дружба, бл. 33, вх. Б, ет. 2, ап. 23, с
предмет на дейност: строителство, внос, износ,
реекспорт, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина с всякакви разрешени стоки във
всички разрешени форми, бартерни операции,
производствена и търговска дейност във всички
области, производство и търговия с хранителни
продукти, посредническа дейност, спедиторска,
транспортна и сервизна дейност в страната и в
чужбина, международен и вътрешен туризъм,
оказион, кинкалерия, галантерия, посредничество, представителство и агентство на местни и
чуждестранни фирми, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с петрол и петролни продукти,
както и всякаква друга стопанска или търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Костадинов Марков и Калин
Чавдаров Воденичаров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10713
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20814/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дан сървиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, 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
Данаил Ясенов Данаилов, който го управлява и
представлява.
10714
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21241/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Съни про-
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джект“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Христо
Ботев 94, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, управление на недвижими
имоти и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството, с цел постигане на печалба.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Стоунмастър“ – ООД,
Естония, и „Асратем“ – ООД, Естония, и се управлява и представлява от Маргус Кангур, Ааре
Партс, Кулдар Андреа и Пааво Лаарман заедно
и поотделно.
10715
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21034/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дунава МБМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 161, вх. В, ет. 2, ап. 62, с предмет на дейност:
производство и търговия с текстил и спално и
постелъчно бельо, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и търговия с промишлени
и хранителни стоки и стоки за бита, внос и износ
на стоки, суровини и машини, транспортна дейност, таксиметров превоз на пътници и товари,
автосервизна дейност, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, както
и всякаква друга търговска дейност по смисъла
на закона, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Месруре Назимова
Неджибова, която го управлява и представлява.
10716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20682/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ен Ви Фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадника, бл. 27, вх. Б, ет. 6, ап. 40, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Надя Величкова Валянова, която го
управлява и представлява.
10717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21002/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Конкурент 3“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Проф.
Фритьоф Нансен 43, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки, внос, износ,
производствена, търговска, рекламна дейност,
консултантски услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги, транспортна дейност,
търговско представителство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, като
дейностите, за които се изисква разрешение, ще
се осъществяват след получаването на такова от
компетентни органи, и всякаква друга дейност
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александър Костадинов
Ковачев, който го управлява и представлява.
10718
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 19508/2007 вписа промяна за „Никес – строй“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Бургас, ул. Александър
Стамболийски 5, ет. 2, ап. десен, в София, район
„Оборище“, ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 405.
10719
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21175/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „И и Г“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Надежда“, ж.к. Надежда 3, бл. 303, вх. Г,
ет. 3, ап. 77, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и узаконяване на електрически
мрежи и системи, покупко-продажба на стоки
и други вещи в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, ресторантьорство, хотелиерство,
лицензионни, комисионни, спедиционни и сделки с
недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица и посредничество, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Александров Мицов и Гергана
Георгиева Соколова и се управлява и представлява
от Иван Александров Мицов.
10720
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20689/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Никан
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 172, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
строително-ремонтна дейност, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозна, комисионна,
спедиционна и лизингова дейност, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството и за която не се изисква разрешение от компетентен държавен орган преди
регистрацията на дружеството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андрей Иванов Николов и Никола Мариев
Дяков, който го управлява и представлява.
10721
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21146/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аско – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Нови Искър“, с. Житен, ул. Крива река 11, с предмет на дейност:
транспортна дейност – товарни таксиметрови,
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пътна помощ, пътна помощ и всякакви други
превози на територията на Република България
и извън нея (международни превози), строителна,
ремонтна, комисионна, складова, спедиционна,
транспортна и таксиметрова дейност, вътрешни
и международни превози, хотелиерска, туристическа, импресарска и рекламна дейност, покупка
и строеж на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, търговия на едро и дребно,
внос-износ на стоки от чужбина, електронни игри
(без хазарт), както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Василев Гълов,
който го управлява и представлява.
10722
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20975/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Аутопартнер – 08“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2,
бл. 226, вх. В, ет. 7, ап. 65, с предмет на дейност:
внос и износ на автомобили втора употреба, покупко-продажба на авточасти, сервизно обслужване
на автомобили, търговска дейност в страната и в
чужбина, внос, износ, вкл. реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица и фирми, търговия
на едро и дребно, комисионна, спедиционна,
складова дейност, транспортна дейност в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
туристическа дейност, маркетингова и рекламна
дейност, консултантска дейност, както и всякакви
други дейности, които съответстват на интересите
на дружеството и не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Емил Кирилов Димитров, Петя
Великова Георгиева, Цветан Здравков Христов
и Цветан Велков Илков, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
10723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13323/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Крампо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Позитано 60, с
предмет на дейност: строителна и строителноремонтна дейност, туристическа и транспортна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговска дейност в страната и в чужбина, внос и
износ и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Нелко Христов Тончев, който го управлява и представлява.
10724
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20693/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Антоанет проект“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Николай Лилиев 20, ет. 3, ап. 5, с предмет
на дейност: проектиране, строителство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, външнотърговска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон и
съвместима с основната дейност на дружеството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Т И Т Инженеринг“ – ООД, и се управлява и
представлява от управителя Антоанета Борисова
Сиврева.
10725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20426/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дейта сървисиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к.
Дружба 2, бл. 415, вх. В, ет. 1, ап. 53, с предмет
на дейност: разработка, производство и търговия
със софтуерни и хардуерни продукти, разработка,
управление и продажба на разнообразни информационни системи, търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки и програмни продукти,
инженерни и консултантски услуги, представителни и доверителни услуги, импресарски и мениджърски услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
както и всякакви други дейности, разрешени от
законодателството, при спазване на всички приложими лицензионни, регистрационни и други
изисквания. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Георгиева Димитрова, която го
управлява и представлява.
10726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20397/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Жоро
Христов груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 820, вх. В, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Христов Христов,
който го управлява и представлява.
10727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20083/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Престиж – МВБ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Банишора,
бл. 25, вх. Д, ет. 4, ап. 80, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия със стоки (хранителни и нехранителни), разрешени със закон,
производство, преработка и търговия с всякакви
стоки, изделия и детайли за бита и стопанството,
селскостопанска продукция, хранителни и не-
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хранителни стоки, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна,
складова дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна
дейност (след получаване на необходимия лиценз),
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително-монтажна
дейност, лизинг, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в
чужбина (в т.ч. предоставяне на информация и
оказване на съдействие на лицата, които търсят
работа, и на работодателите с цел сключване на
договор), производство и търговия с вина, спирт
и спиртни напитки, внос, износ, реекспорт, покупко-продажба на леки и товарни автомобили,
авточасти и автомобилни принадлежности, ремонтна и сервизна дейност, търговско представителство и посредничество на чуждестранни лица
в страната и в чужбина, маркетинг, туристически,
рекламни, транспортни сервизни услуги, бръснаро-фризьорски и козметични услуги, уебдизайн,
предпечатна подготовка, импорт-експорт и всякакви други дейности, незабранени със закон
(когато се изискв а лиценз или разрешение, след
снабдяване с такива от съответните оторизирани органи). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав
Иванов Маринов и Венета Атанасова Маринова,
която го управлява и представлява.
10728
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20894/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стоун флаар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Розова
долина 10, с предмет на дейност: строителни и
строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Брайков Драгомиров, който го
управлява и представлява.
10729
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20379/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бончев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 1,
бл. 119, вх. Д, ет. 7, ап. 101, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йордан Стойчев Бончев,
който го управлява и представлява.
10730
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20665/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Перперикон – 1“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Редута,
ул. Румен войвода 22, с предмет на дейност:
строителна дейност – ниско, високо жилищно
и нежилищно строителство, както и всякакви
други търговски дейности, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Рамадан
Юсеин Мустафа, Любен Петков Йонков, Емине
Мехмед Мустафа и Плума Стратиева Топачарова
и се управлява и представлява от Рамадан Юсеин
Мустафа и Плума Стратиева Топачарова заедно
и поотделно.
10731
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20252/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Станекс – ПЛ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Белите брези, ул. Битоля 6, ап. 27, с предмет
на дейност: търговско представителство и консултантски услуги на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, производство
и търговия с промишлени стоки, строителни и
строително-монтажни дейности, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупко-продажба на
недвижими имоти и посредничество при сделки
с недвижими имоти, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, внос, износ
и реекспорт на стоки в страната и в чужбина,
всички други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Кажимеж Станкевич, който
го управлява и представлява.
10732
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20072/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гемблинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ул. Венко Наков, бл. 73А, вх. Б, ет. 3,
ап. 25, 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, комисионна, спедиционна
и складова дейност, търговско представителство
и посредничество, хотелиерска, туристическа
и рекламна дейност, сделки с интелектуална
собственост, преводаческа дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, организиране и провеждане на
хазартни игри, всякакви видове хазартна дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Цветелина Атанасова
Чешмеджиева и Стоян Людмилов Иванов и се
управлява и представлява от Цветелина Атанасова Чешмеджиева.
10733
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19618/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Терра фирма
публична частна компания“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Шипка 52А, ет. 3, с предмет на дейност:
туризъм, строителство, търговско представителство и посредничество между български и
чуждестранни физически и юридически лица,
консултантски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, рекламна и маркетингова
дейност, издателска дейност, счетоводство, както
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Майкъл Стенли Сандърс, Грегъри Майкъл Франсис и Грене
Мария Харте и се управлява и представлява от
Майкъл Стенли Сандърс.
10734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20489/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ситигруп
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 205, вх. 2, ет. 6, ап. 32, с предмет на
дейност: производство и търговия с всякакъв
вид стоки и услуги, за които няма забранителен
или лицензионен режим, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, спедиторска,
строителна, транспортна дейност, консултантски
услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
510 0 лв., със съдру ж ници Николай Василев
Алексиев, Емил Димитров Костадинов и Христо
Димитров Стойков и се управлява и представлява
от Николай Василев Алексиев.
10735
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20366/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хаспел – К.Р“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 120, вх. А, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност:
изработка, продажба и отдаване под наем на
строителни подемници, строително-монтажни
дейности, производство и търговия на едро и
дребно с промишлени и потребителски стоки,
суровини и материали, продажба на стоки от
собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност, внос и износ, транспорт и
спедиция, консултантска и сервизна дейност,
информационни и интернет услуги, операции
с недвижими имоти, митническо и търговско
представителство и посредничество на физически
и юридически лица на територията на страната
и в чужбина, лизинг и всякаква друга дейност,
за която не се изисква надлежно разрешение от
компетентен държавен орган преди съдебната
регистрация на дружеството. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Красимир
Василев Радев, който го управлява и представлява.
10736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20726/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Макс
плюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Стефан Стамболов 37, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно, складова дейност, ресторантьорство, хотелиерство, стопанисване на собствени и наети
магазини и заведения за обществено хранене,
посредническа, предприемаческа, маркетингова
дейност, търговско представителство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Чен Хуейфън и Чен Шанг
и се управлява и представлява от Чен Хуейфън.
10737
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20100/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кристи комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, ул. Резбарска 3А, с предмет на дейност:
търговия с хранителни стоки и тютюневи изделия,
търговия с промишлени стоки, хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорска дейност, представителство на чуждестранни фирми, както и
всички търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Изворка Христова Ковачка, която го
управлява и представлява.
10738
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20327/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Биогаз север
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, бул. Ботевградско
шосе 275, с предмет на дейност: изграждане и
експлоатация на възобновяеми енергийни източници за производство на биогаз, електро- и
топлоенергия, както и търговия с произведеното,
строителство и търговия с построени недвижими
имоти, експлоатиране на построени недвижими
имоти, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
експлоатация на заведения за обществено хранене и ресторантьорство, представителство на
чуждестранни и местни физически и юридически
лица, други търговски дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Венцеслав Георгиев Герасимов и Боян Илиев
Цветков и се управлява и представлява от Боян
Илиев Цветков.
10739
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20593/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „3 А стийл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
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район „Оборище“, ул. Панайот Волов 4, вх. Б,
ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: промишлена
обработка на метали, производство, обработка и
преработка на заготовки, детайли и изделия от
метал чрез лазерно рязане и лазерна обработка,
щанцова обработка, огъване, заваряване, шлайфане и боядисване, производство и търговия с
метални изделия, вътрешна и външна търговия,
посредничество, представителство, производство
и доставка на стоки с цел продажба, транспортни услуги, консултантска дейност, всички други
дейности, за чието осъществяване не съществува
законова забрана, ограничение или специален
разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
„Фрийком – БГ“ – ООД, Ангел Иванов Желев
и Петър Николов Гугов и се управлява и представлява от Ангел Иванов Желев и Александър
Василев Димитров заедно и поотделно.
10740
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7375/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Алтрида“ – АД.
10741
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20108/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Магимекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 417,
ап. 2, с предмет на дейност: производствена и
търговска дейност, търговия с недвижими имоти, преводи от чужди езици на български и от
български на чужди езици, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество,
външноикономическа дейност (внос, износ и
реекспорт), друга стопанска дейност, за която
не съществува законова забрана. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Борисов Магаранов, Борис
Димитров Магаранов и Цветка Борисова Магаранова и се управлява и представлява от Борис
Димитров Магаранов.
10742
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19944/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лендлордс окшънс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Якубица 19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Норбърт Ноел Камилери, който го
управлява и представлява.
10743
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19416/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Унитест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река,
ул. Стефан Богориди, бл. 77, вх. А, ет. 4, ап. 16,
с предмет на дейност: метрологична проверка
на водомери, топломери и техните компоненти,
външно- и вътрешнотърговска дейност във всички
разрешени форми, строителство и проектиране,
ремонт, обзавеждане и поддръжка на сгради и
други съоръжения, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и всякакъв вид
други разрешени дейности съгласно чл. 1 от Търговския закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мария Ангелова Тодорова,
която го управлява и представлява.
10744
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20206/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кеми
007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Княжево, ул. Бяла
ружа 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, козметични, фризьорски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, брокерски
услуги, лизинг, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Атанас Иванов Лазов,
който го управлява и представлява.
10745
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20923/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вал прим консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Христо Белчев 12, с предмет на дейност: връзки
с обществеността, рекламна дейност, бизнес консултации, търговия, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, издателска и
полиграфическа дейност, строителство, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, комисионна,
спедиционна, транспортна, складова и лизингова
дейност, внос, износ и всякакви други дейности,
които не са забранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Валентина
Ставрева Димитрова-Автова, която го управлява
и представлява.
10746
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20286/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екип България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис І № 49, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
производство на машини за хранителната промишленост, както и търговия с тях, внос и износ
на машини и оборудване за хранителната промишленост, аксесоари и резервни части, придобиване и управление на недвижима собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност и други туристически
услуги, комисионерска, спедиторска, складова и
транспортна дейност, реклама, информационни
услуги, импресарски услуги и организиране на
програми, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни компании, международна търговия и инвестиции,
покупко-продажба, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти, търговия
с недвижими имоти, всякаква незабранена със
закон търговска дейност. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Екип“ – ООД, Румъния
(рег. код 1878154/20.VІ.2006 г., фискален атрибут:
Р/21.VІ.2006 г.), и се управлява и представлява от
управителя Василика Нелу Гаврила.
10747
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20949/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Новатро метали“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Цар
Симеон 15, с предмет на дейност: металолеене
и металообработка, посредническа представителска дейност на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, транспортна дейност, компютърни
услуги, търговия, рекламна дейност, инженерингова дейност, маркетинг и консултантски
услуги, разработване на прогнози и стратегии,
вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 200 000 лв., внесен
чрез непарична вноска – недвижими имоти и
сгради, съгласно съдебно-техническа експертиза,
приета с определение от 6.ХІІ.2007 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение, 2 състав,
по дело № 640/2007, с едноличен собственик на
капитала „Брас Метал“ – ООД, и се управлява и
представлява от управителя Кремена Димитрова
Петрова-Бушева.
10748
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20736/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Рейнбоу
Ярнс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Рилски езера
13, с предмет на дейност: внос, износ, покупка на
текстилни изделия, хранителни суровини, стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисион-
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ни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
прокура, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всякакви други търговски
сделки с изключение на забранените със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Любомир Илиев Илиев
и Николай Григоров Николов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10749
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19724/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ем Си
дивелъпърс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Равнец
1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителство,
обзавеждане и ремонтни дейности, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия със стоки и услуги, разрешени със
закон, търговско представителство и посредничество, други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Михалакис
Симидаллис и Христофорос Павлу и се управлява
и представлява от Михалакис Симидаллис.
10750
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19948/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ел
и Ди акаунт консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Цветна градина 5, с предмет на дейност: счетоводно обслужване, консултации по данъчното
законодателство, одит и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Елена Георгиева
Павлова, която го управлява и представлява.
10751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20105/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гео – Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к. Мусагеница, бул. Г. М. Димитров 49, вх. А, ет. 2, ап. 3,
с предмет на дейност: топографо-геодезически
работи, триангулация, нивелация, геодезическа
основа, кадастрални планове, трасиране и координиране на регулационни планове, нивелационни
планове на населени места, площна нивелация,
технически и работни проекти за вертикално
планиране, топографски карти, ортофотокарти,
издателски оригинали, заснемане на съществуващи водопроводи, канали и хидротехнически
съоръжения, трасиране на линейни съображения,
напречни профили на съществуващи жп линии,
гари, пътища и др., заснемане и нивелация на
геоложки разработки, картографски работи: а)
кадастър на извънселищни територии, създаване
и поддържане на основна база данни, създаване
и поддържане на кадастър на извънселищната
територия по основни кадастрални единици, съз-
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даване и поддържане на информационна система
на кадастъра на извънселищната територия (по
селищни системи); б) кадастър на териториите,
заети от населени места и други селищни образувания, създаване и поддържане на кадастър на
териториите, заети от населени места и други
селищни образувания по основни кадастрални
единици, създаване и поддържане на информационна система по кадастъра за териториите, заети
от населените места и други селищни образувания,
технически дейности при прилагането на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) и правилника за приложението му,
комплексно жилищно проектиране и строителство, селскостопанско производство и търговия
със селскостопанска продукция, както и всички
други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Ивайло Петров Тодоров, който го управлява и
представлява.
10752
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20297/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арангелов – шанс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Велчо Атанасов
19, вх. Б, ет. 5, ап. 33, 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,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, обучение
на водачи на моторни превозни средства, както
и всички други дейности, разрешени със закон
и съгласно изискванията на действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Стоян Георгиев Арангелов,
който го управлява и представлява.
10753
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21135/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би Пи евро сервиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 153, вх. 1, ет. 8, ап. 42, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска, спедиторска, превозна, транспортна, таксиметрова, ремонтна, складова, рекламна,
информационна и програмна дейност, търговско
представителство, агентство и посредничество и
други незабранени със закон дейности и услуги.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Борислав Тодоров Иванов, който го
управлява и представлява.
10754
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 20094/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Инвестиа“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан
Тошев 12 – 14, ап. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, транспортна и складова дейност,
както и търговско представителство, посредничество, туристическа, рекламна, информационна
дейност, вътрешна и външна търговия, износ и
реекспорт на стоки, консултации в областта на
външната търговия и съдействие на фирми при
осъществяване на външнотърговски операции,
всякаква дейност, свързана със стоки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в
5000 налични обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност 10 лв., с надзорен
съвет в състав: „Риск мениджмънт“ – ЕООД,
представлявано от Александър Цветанов Вълчев,
„Кепитъл партнерс“ – ЕООД, представлявано от
Кирчо Бойчев Анчев – зам.-председател, и „Чери
кос“ – ЕООД, представлявано от Стоян Илиев
Благов – председател, управителен съвет в състав:
Елка Цонева Джунева – изпълнителен член и
председател, Денислава Александрова Табакова и
Жасмина Колева Желева – зам.-председател, и се
управлява и представлява от изпълнителния член
на управителния съвет Елка Цонева Джунева.
10755
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 3644/2007 вписа промяна за „Застрахователно дружество КД Живот“ – АД: вписва
като член на съвета на директорите Гълъбин
Николов Гълъбов.
10756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20353/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пи
Ес консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Кишинев
9 – 11, ап. 16, с предмет на дейност: оценяване на
съответствието на инвестиционни проекти в строителството и упражняване на независим надзор
в областта на проектирането и строителството,
предпроектни проучвания, проектиране, консултации и мениджмънт в областта на строителството,
всякакъв вид дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Пламен Иванов Стойков,
който го управлява и представлява.
10757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19919/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лаберест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен 39А, вх. А,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка и стопанисване на недвижими имоти, представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5400 лв., със
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съдружници Бърнард Уайс, Лари Райън и Пол
Винсънт Кроти и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
10758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21184/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фри
шоп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези,
бл. 13, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складова дейност, вкл. и под митнически контрол
и за съхранение на акцизни стоки, лизингови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
туроператорска и турагентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни юридически лица,
външноикономическа дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, като дейностите,
за които законът предвижда разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, ще бъдат
осъществявани след получаване на съответните
разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Валентин Илиев Шотев,
който го управлява и представлява.
10759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20672/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пропър инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул. Св.
Наум 15, с предмет на дейност: проектиране и
строителство на жилищни, обществени и други сгради, предприемаческа и инвеститорска
дейност, покупка и продажба на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова и рекламна дейност,
както и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Аси къмпани“ – ООД, и се управлява
и представлява от управителя Стоил Енев Костов.
10760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20742/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „България
лайфстайлс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Христо
Белчев 42А, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба, управление и всякакви други
сделки с недвижими имоти, лизинг, маркетинг,
производство на стоки и предоставяне на услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Ейбрахам Албертус Ван Зил и
Филип Харалампиев Николов и се управлява и
представлява от Филип Харалампиев Николов.
10761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19991/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ем
Ем Джи консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, ет. 4, ап. 13, с
предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
консултиране в недвижимите имоти, предоставяне на услуги, посредничество, продажби, внос
и износ на стоки, други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Маурицио Пабло Меса Гомес, който го
управлява и представлява.
10762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19500/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Криейтив
сълюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Милин
камък 58, ет. 4, с предмет на дейност: компютърни консултации, бизнес маркетинг, интернет
програмиране, уеб дизайн, рекламна дейност,
посредническа, консултантска и маркетингова
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а в случаите, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим по предмета на
дейност, търговската дейност ще се осъществява
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Петков
Миланов и Христо Илков Динков и се управлява
и представлява от Димитър Петков Миланов.
10763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20233/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Информационни
системи и софтуер“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Българска морава 56, ет. 5, ап. 11, с предмет на
дейност: създаване, производство и търговска
дейност със софтуерни програми и продукти,
проектиране, създаване, изработване и продажба
на информационни системи, проектиране, създаване, изработване, продажба и поддържане на
оптични мрежи, уеб дизайн и рекламна дейност,
търговска дейност с компютърни компоненти и
части, ремонт на компютърни системи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
дейност на търговско представителство и посредничество, предоставяне на всички други услуги,
всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5250 лв., със съдружници Ангел Иванов Ангелов, Атанас Илиев Ванчев и Анатолий Иванов
Чоев и се управлява и представлява от Ангел
Иванов Ангелов и Атанас Илиев Ванчев заедно
и поотделно.
10764
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21189/2007 вписа в търговския регистър дружес
тво с ограничена отговорност „Блу игъл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красна поляна“, ул. Райна Княгиня 7,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Тодоров Христов и Александър Иванов Шаренков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20077/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рони – 91“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Яворов, бл. 55, вх. В,
ап. 24, с предмет на дейност: търговия с канцеларски материали, копирни услуги, сервизна
дейност, производство, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция от растителен
и животински произход в първоначален или
преработен вид, търговска дейност в страната
и в чужбина, както и свързаните с нея спомагателни дейности, отдаване на вещи под наем,
производство, изкупуване, преработка и търговия с животни, гъби, пчели и пчелни продукти,
транспортна дейност, производство и търговия с
петролни продукти, стоки за бита, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, всякаква друга
дейност (след издаване на съответните лицензи
и разрешения), за която няма изрична законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Румен Йовчев Загорски,
който го управлява и представлява.
10766
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. № 2353/2006 вписа промени
за „Викко България“ – ООД: вписва промяна на
наименованието от „Викко България“ – ООД,
на „Вектор България“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
10767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20370/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Юнион
Ре“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, Студентски град,
бл. 59, вх. Г, ет. 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионни сделки,
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транспортна и спедиторска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Орхан Арифов Уланов и
Константин Борисов Димитров и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19910/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ел – Пи 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, кв. Банишора, бл. 37, вх. Д, ет. 10, ап. 135, с предмет
на дейност: букмейкърска дейност, автоуслуги,
дърводелски услуги, счетоводни услуги, внос и
износ на стоки, транспортна дейност, ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и пос
редничество, комисионни и спедиционни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Лъчезар Георгиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
10769
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18619/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Лайон
корпорейшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис І № 100, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
покупки, продажби, отдаване под наем (лизинг)
и управление на недвижими имоти, представителство и посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска дейност, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Анастасиос Лионтис и
Добрина Петрова Шопова-Лионтис и се управлява
и представлява от Анастасиос Лионтис.
10770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20122/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Давидков транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Левски 1, ул. 563 № 20, с предмет на дейност:
транспортна, превозна и спедиционна дейност,
авторемонтни и автосервизни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на едро
и дребно с храни, алкохолни и безалкохолни
напитки, експлоатация на туристически обекти,
външноикономическа дейност, вкл. внос, износ,
бартер, реекспорт и други специфични дейности,
всякаква друга дейност, за която няма забрана
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Веселин Иванов Давидков,
който го управлява и представлява.
10771
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21190/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дженифер принт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Пиротска 26, ет. 1, с предмет на дейност:
рекламна и консултантска дейност, маркетингови
услуги, връзки с обществеността, организиране
на търговски и рекламни промоции, дизайнерски
услуги, предпечатна подготовка и полиграфски
услуги, фотографски услуги, сделки с интелектуална собственост и издателска дейност, всякаква
незабранена със закон дейност, за която не се
изисква разрешение от надлежен държавен орган
преди съдебната регистрация на дружеството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Веселка Павлова Цветанова, която го
управлява и представлява.
10772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20534/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гамма
иммобилиаре“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Веслец
30, с предмет на дейност: покупко-продажба,
строителство, посредничество и управление на
недвижими имоти, покупко-продажба на стоки
или продукти в оригинален или преработен вид,
внос и износ на стоки или на услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
лица или на местни или чуждестранни дружес
тва в страната или в чужбина, всички дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Лука Чекарели и „Леванте“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 9985/2007), и се управлява и представлява от
Лука Чекарели и Франческо Фратини заедно и
поотделно.
10773
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20283/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Милки груп
био“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Методи Попов
22А, ап. 12, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно със сухо и свежо мляко, млечни
продукти, хранителни и други стоки, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Поля Димитрова Пеева
и Вилор Христов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
10774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20023/2007 вписа в търговския регистър дружес
тво с ограничена отговорност „Яхт прес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Св. Георги Софийски 74,
вх. А, ап. 31, с предмет на дейност: издателска
дейност и всякаква друга дейност, търговска
по смисъла на закона и незабранена от него.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Венид – яхт“ – ООД
(рег. по ф.д. № 2864/2004 по описа на Бургаския
окръжен съд), и „Ауто прес“ – ООД (рег. по ф.д.
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№ 1372/2002, и се управлява и представлява от
Радослав Тодоров Тошков и Георги Михов Михов
заедно и поотделно.
10775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21159/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бютиком“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, бул. България 88, вх. Б,
ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: търговия, производство, внос и износ на стоки, разрешени със
закон, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на български и/или
чуждестранни физически и/или юридически лица
в страната и в чужбина, маркетинг и реклама,
комисионерство, покупко-продажба на недвижими
имоти и вещни права върху тях, отдаване под
наем на недвижими имоти и движими вещи,
всякакъв вид услуги и консултантска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Николета Маринова Пелова, която го
управлява и представлява.
10776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20832/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арх вижън студио“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Генерал Кирил Ботев 1, вх. Б, ет. 5, ап. 11, с
предмет на дейност: инвестиционно проектиране в строителството, експертна и консултантска
дейност, извършване на проучвания, анализи и
маркетинг, покупко-продажба на недвижими имоти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Владимир Петров Маринов, който го
управлява и представлява.
10777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20839/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Маркан
дивелопмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Околовръстен път 257,
с предмет на дейност: консултантска дейност
и проектово развитие, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Маркан“ – ООД, Иван Ефтимов Богев, „Оберер
Консултинг“ – ЕООД, и Едуард Йоханес Валнер
и се управлява и представлява от Иван Ефтимов
Богев и Фердинанд Магистър Оберер заедно и
поотделно.
10778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19980/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Тубиуан
енерджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Оборище
3, партер, с предмет на дейност: производство и
покупка на вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговско представителство и
посредничество, извършване на всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Калин Красимиров Иванов, Денис
Гинков Хаджиев и Никола Емилов Ангелов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
10779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20491/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стоне“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Калоян 8, ет. 1, офис
21, с предмет на дейност: строителство, предприемачество, външна и вътрешна търговия, представителство, посредничество и агентство на наши
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, рекламна и маркетингова
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Петър Михайлов Яйманов,
който го управлява и представлява.
10780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20645/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Инфоброкер“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 6, вх. Г,
ет. 6, ап. 10, с предмет на дейност: консултантски
услуги в областта на застраховането и недвижимите имоти, строителство, покупко-продажба на
недвижими имоти, посредническа и търговска
дейност в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Камелия Иванова Димитрова и Любомир
Митков Колев и се управлява и представлява от
Камелия Иванова Димитрова.
10781
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20294/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Би Джи
уеър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 429, вх. Ж,
ет. 5, ап. 143, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна
и външна търговия, импорт, експорт и реекспорт
на стоки, производство на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, битови услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост
и всякаква друга разрешена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боряна Цанкова Цанова
и Георги Георгиев Милин и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
10782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20159/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Инмобилиария нетуърк“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Спътник 14, ателие 17, с предмет на дейност:
строителство и монтажна дейност, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, търговска и производствена
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки
и вещи, комисионна, оказионна, консигнационна
дейност, комисионерство, реклама, транспортни
услуги, счетоводни услуги, туризъм и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Жаклин
Гомес Гомес, която го управлява и представлява.
10783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20427/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вики
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 25,
вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт с
всякакви стоки и петролни продукти, спедиторска
дейност, пътнически и товарни превози в страната
и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кирил Георгиев Садовски,
който го управлява и представлява.
10784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20803/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Селвина
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, кв. Хаджи
Димитър, бл. 140, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет
на дейност: консултантски услуги в областта
на фирмения маркетинг и мениджмънт, счетоводно обслужване: организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети, юридически услуги
(без процесуално представителство), търговия
на едро и дребно с хранителни стоки и стоки за
бита, покупко-продажба и посредничество при
търговия с недвижими имоти, ресторантьорство,
хотелиерство и туризъм, рекламна, транспортна и
спедиторска дейност, внос и износ на МПС, търговско посредничество, преводи, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт, при спазване на съответните
нормативни изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Севда Иванова Царибродска, Силвия Иванова
Купенова и Мариана Венциславова Николова и
се управлява и представлява от Севда Иванова
Царибродска.
10785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20321/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Българска
земя“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 12, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, търговия, внос и износ, производство и продажба на селскостопанска продукция и всякакъв вид стоки, туризъм, търговско
посредничество, комисионна, транспортна, спеди-
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ционна, складова дейност, лизинг, хотелиерство
и ресторантьорство, управление на недвижими
имоти, всякакъв род дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Маурицио
Даниеле Роза и Франческо Ди Матина и се управлява и представлява от Валентина Ставрева
Димитрова-Автова.
10786
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20333/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джейкъбс пропъртис 2“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти, строеж и ремонт на
сгради с цел продажба или отдаване под наем,
внос-износ, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна
и информационна дейност, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерство, консултантска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мери Катерин Джейкъбс,
която го управлява и представлява.
10787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21043/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ботропс – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Редута,
ул. Детелин войвода 35, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги,
външна и вътрешна търговия, международен и
вътрешен транспорт, покупка, строеж и сделки с
недвижими имоти, сервизна дейност, ресторантьорство, консултантска и рекламна дейност и
различни видове услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Тодоров Лазаров,
който го управлява и представлява.
10788
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф.д.
№ 15549/96 за политическа партия „Движение
Гергьовден“, както следва: заличава вписания
изпълнителен съвет; вписва изпълнителен съвет
в състав: председател: Любен Любенов Дилов,
заместник-председател: Ася Величкова Михайлова, членове: Драгомир Желчев Стефанов, Валери
Кръстев Николов, Емил Николов Киров, Мария
Георгиева Харбова, Гергана Левчева Тотева, Мариана Стоилова Стоилова, Александър Бойков
Влайков, Емилиян Евгениев Ангелов, Анелия Тотева Тодорова, Георги Иванов Маринчев, Мартина
Георгиева Павлова-Стоянова; заличава вписания
контролен съвет; вписва контролен съвет в състав: председател: Иван Стоянов Иванов, членове:
Стефан Ефтимов Цинцарски, Иван Атанасов
Петров; вписва изменение и допълнения в устава
на политическа партия „Движение Гергьовден“,
приет с решение на ІХ национален събор, проведен
на 09.04.2011 г.; политическа партия „Движение
Гергьовден“ се представлява от председателя Любен Любенов Дилов и от заместник-председателя
Ася Величкова Михайлова заедно и поотделно.
8200
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“, София, бул. Витоша 126, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 09.09.2011 г. в 10 ч. в зала „Рубин“ на
хотел „Дедеман Принцес София“, на адреса: бул.
Княгиня Мария-Луиза 131, София, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
на управителния съвет на БАР за периода от
01.01.2011 г. до датата на свикване на извънредно
общо събрание; освобождаване от отговорност
на УС за управлението му от 01.01.2011 г. до датата на свикване на извънредно общо събрание;
2. приемане доклад за дейността на контролния
съвет за периода от 01.01.2011 г. до датата на
свикване на извънредно общо събрание; освобождаване от отговорност на КС за дейността му от
01.01.2011 г. до датата на свикване на извънредно
общо събрание; 3. избор на нов УС; 4. избор на
председател и заместник-председател на БАР;
5. избор на нов КС; 6. приемане на насоки за
развитие на асоциацията за периода от датата
на свикване на извънредно общо събрание до
датата на следващото събрание на организацията; 7. приемане на промени в устава на БАР; 8.
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.
Материалите по дневния са в наличност в офиса
на организацията за справки и сведения по тях
всеки ден от 15 до 16 ч.
8106
25. – Управителният съвет на „Българска
асоциация на социалните работници“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 10.09.2011 г. в 9,30 ч. в Дом на учения
при БАН, голяма зала, София, бул. Шипченски
проход 50, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет и на комисиите към БАСР; 2.
приемане на нови членове; решение за разкриване
на клон на БАСР в Пловдив; 3. прекратяване на
членство; 4. изменения и допълнения в устава
на БАСР; 5. обсъждане и приемане на програма
за 2012 г.; 6. избор на членове на управителните
органи; 7. разни. Поканват се всички членове да
присъстват лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на участниците ще
се извърша между 9 и 9,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8118
29. – Управителният съвет на сдружение
„Колегиум Частна психиатрия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.09.2011 г. в 12,30 ч. в София, хотел „Arena di
Serdika“, ул. Будапеща 2 – 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на сдружението; 2.
отчет на контролния съвет; 3. приемане на нови
членове; 4. разискване и приемане на промени
в устава; 5. разискване на актуални въпроси; 6.
избор на нов управителен съвет.
8098
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
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новете на сдружението на 4.10.2011 г. в 17 ч. в
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Златишки проход 57, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за персонални промени по
отношение на членовете на управителния съвет
на СНЦ с наименование „Родителски алианс
„Благополучие в детската градина 2008“; проект
за решение – общото събрание на СНЦ с наименование „Родителски алианс „Благополучие в
детската градина 2008“ приема решение за освобождаване от длъжност на досегашни членове
на управителния съвет и избира нови членове
на управителния съвет на същото сдружение в
съответствие с направените предложения в тази
насока; 2. приемане на решение за приемане на
нов устав на СНЦ с наименование „Родителски
алианс „Благополучие в детската градина 2008“;
проект за решение – общото събрание на СНЦ с
наименование „Родителски алианс „Благополучие
в детската градина 2008“ приема нов устав на
сдружението в съответствие с приложения проект.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на сдружението на адреса на управление – София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Златишки проход 57, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 18 ч. независимо
от броя членове на сдружението, регистрирали
се за участие в общото събрание.
8100
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Българска
психиатрична асоциация“ (БПА) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 3 и 4 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание
на 16.10.2011 г. в 9 ч. в „Дедеман Принцес хотел“,
София, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на БПА; 2. обсъждане на членския внос
за БПА. Съгласно чл. 13, ал. 8 и 9 от устава на
сдружението общото събрание е законно и може
да взема валидни решения, ако присъстват наймалко половината от делегатите. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред и неговите решения ще бъдат
валидни независимо от броя на присъстващите
делегати.
8099
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на службите по
трудова медицина в България“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 30.09.2011 г. в 15,30 ч.
в Белоградчик – хотел „Скалите“, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението през 2008 – 2011 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за работата на дружеството през
2008 – 2011 г.; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет от длъжност и отговорност;
проект за решение – ОС освобождава членовете на
управителния съвет от длъжност и отговорност; 3.
избиране на управителен съвет и контролен съвет;
проект за решение – ОС избира управителен съвет
и контролен съвет; 4. избиране на председател
на управителния съвет; проект за решение – ОС
избира председател на управителния съвет; 5.
промяна на седалището и адреса на управле-
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нието на сдружението; проект за решение – ОС
променя седалището и адреса на управлението
на сдружението; 6. приемане на нови членове в
сдружението, подали необходимите документи;
проект за решение – ОС приема за членове на
сдружението лицата, подали молби и отговарящи
на условията за членство в устава; 7. промени в
устава и правилника за дейността на сдружението; проект за решение – ОС гласува решение
за промени в устава и правилника за дейността
на сдружението; 8. разни: уточняване размера
на членския внос, избиране на експерт-счетоводител на сдружението за 2011 г. и набелязване
на задачи за 2011 – 2014 г. При липса на кворум
в определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 16,30 ч. същия
ден, при същия дневен ред независимо от това
колко членове са се явили.
8159
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Гражданско сдружение Заедно за
Божурище“, гр. Божурище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.08.2011 г.
в 18 ч. в големия салон на Народно читалище
„Христо Ботев – 1934 г.“, гр. Божурище, при следния дневен ред: 1. издигане на кандидатура за
кмет на Община Божурище и кметове на селата
на територията на община Божурище; 2. издигане
на кандидати за общински съветници; 3. избор
на иницативен комитет за участие в местните
избори 2011 г.; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. Поканват се членовете на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение Заедно за
Божурище“ или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрация на
присъстващите е в 17,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8110
2. – Управителният съвет на СК „Киокушин“ – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове на общо събрание на
01.09.2011 г. в 18 ч. в спортната зала на клуба в
Габрово, ул. Орлово гняздо 19, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на клуба: в раздел
„Цел и вид на извършваната дейност“ да бъдат
добавени и спортовете кикбокс и тайбокс; да се
променят седалището и адресът на управление
на клуба от ул. Янтра 8А да стане бул. Трети
март 27; в раздел „Свикване“ на общото събрание
чл. 28, ал. 3 – да отпадне частта „се обнародва
в „Държавен вестник“; 2. избор на нов управителен съвет.
8112
14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Руски клуб „Единство“, Петрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 25.09.2011 г. в 13 ч. в залата на Община Петрич,
ул. Цар Борис ІІІ № 24, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на сдружението за изтеклия
период; 2. отчет на ревизионната комисия; 3.
избор на нов управителен съвет.
8139
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национална асоциация на децата
с диабет“ (НАДД), Пловдив, на основание чл. 26,
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.08.2011 г.
в 10 ч. в Пловдив, бул. Освобождение 3, ет. 3,
конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и гласуване за промяна на устава; 2.
промяна на наименованието на организацията;
3. промяна на адреса на седалището на организацията. 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.
8111
15. – Управителният съвет на сдружение
„Мост Медия – С“, Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.09.2011 г. в
17 ч. в Силистра, пл. Славейков 20, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението
през изтеклия период; 2. отчет за финансовата
2010 г.; 3. други. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие лично или чрез
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час по-късно и ще се проведе на същото място
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
8158
Галя Йорданова Мийкова – ликвидатор на
СНЦ „Феникс – ВТ“, Велико Търново, в ликвидация по ф.д. № 228/2007 на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
8087
Десислава Димова Петкова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Равновесие“ – Русе,
в ликвидация по ф. д. № 174/2006, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си до 20.09.2011 г. на адрес: Русе, ул.
Пирот 9.
8164
Христо Василев Николчев – ликвидатор на
фондация „Европейска филателна изложба – България 99“, София, в ликвидация по ф.д. № 13137/98
на Софийския градски съд, на основание чл. 14
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички
кредитори на фондацията да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
8101
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