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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 174
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за българските
лични документи, приет от ХLI Народно събрание на 6 юли 2011 г.
Издаден в София на 12 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за българските лични
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.,
бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г.,
бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и
63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.,
Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г.
– бр. 32 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 75 т. 4 се отменя.
Преходна разпоредба
§ 2. Прекратява се действието на принудителните административни мерки, приложени
със заповеди на основание разпоредбата на
отменената т. 4 на чл. 75.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 6 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8167

УКАЗ № 175
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед
за арест, приет от ХLI Народно събрание на
6 юли 2011 г.
Издаден в София на 12 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 екстрадицията и Европейската заповед за арест
(обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 86 от
2005 г., бр. 52 от 2008 г. и бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 3 се създава изречение
трето: „Когато лицето не притежава валиден
документ за самоличност, издаването на такъв
се извършва служебно от Министерството на
вътрешните работи по разпореждане на Върховната касационна прокуратура по реда на
Закона за българските лични документи.“
§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицето не притежава валиден
документ за самоличност, дипломатическите
или консулските представителства на страната
служебно издават на лицето временен паспорт
по разпореждане на Върховната касационна
прокуратура по реда на Закона за българските лични документи. Срокът на валидност
на паспорта се определя след съгласуване с
Върховната касационна прокуратура за всеки
конкретен случай.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Окръжният съд може да откаже изпълнение и на Европейска заповед за арест, издадена
за изпълнение на наказание лишаване от свобода
или на мярка, изискваща задържане, постановени
при съдебен процес, на който лицето не се е
явило лично, освен ако Европейската заповед
за арест изрично не съдържа информация за
спазване на едно от следните условия:
1. лицето е било призовано лично и по
този начин е било своевременно уведомено за
определената дата и място на съдебния процес
или е било официално информирано за това по
друг начин, безспорно доказващ уведомяването
за насрочения съдебен процес, както и за възможността за постановяване на решение, ако
не се яви;
2. след като е било своевременно уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е
упълномощило защитник или такъв му е бил
назначен от съда за защита по време на делото
и такава защита действително е оказана;
3. след като решението е било връчено лично
и лицето е било изрично уведомено за правото
на обжалване или ново разглеждане на делото с
негово лично участие, при което делото може да
бъде преразгледано по същество с представяне
на нови доказателства и възможност за отмяна
на първоначалния акт, то изрично е заявило, че
не оспорва решението или не е поискало ново
разглеждане или обжалване в предвидения срок;
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4. решението не е било връчено лично, но
това ще бъде извършено незабавно след предаването на лицето, като то ще бъде изрично
уведомено за правото на обжалване или ново
разглеждане с негово лично участие, при което
делото може да бъде преразгледано по същество
с представяне на нови доказателства и възможност за отмяна на първоначалния акт, както и
за срока, в който може да поиска обжалване
или ново разглеждане.“
§ 4. Създава се чл. 40а:
„Задължение на издаващата държава за предоставяне на копие от задочно постановеното
решение
Чл. 40а. (1) В случаите по чл. 40, ал. 2, т. 4,
когато лицето не е официално уведомено за водено срещу него наказателно производство и не
му е било връчено съдебното решение, то може
да поиска, при информиране за съдържанието на
Европейската заповед за арест, да получи копие
от това решение, преди да бъде предадено.
(2) Веднага след като бъде информиран за
искането по ал. 1, органът, издаващ Европейската
заповед за арест, предоставя копие от съдебното
решение на лицето чрез изпълняващия орган.
(3) Искането не може да забавя процедурата
по предаване и решението за изпълнение на
Европейската заповед за арест. Съдебното решение по ал. 1 се предоставя на лицето само за
сведение и не може да се счита, че е връчено
официално или въз основа на него да започнат
да текат срокове за подаване на искане за ново
разглеждане или обжалване.“
§ 5. В чл. 41 ал. 1 се отменя.
§ 6. В чл. 44, ал. 8 след думите „чл. 40“ се
добавя „ал. 1“.
§ 7. В глава пета, раздел ІV се създава чл. 59а:
„Приемане на лицето
Чл. 59а. Приемането на исканото лице се
извършва по реда на чл. 30.“
§ 8. Създава се чл. 60а:
„Контрол върху задържането след предаване
на лице при условията на чл. 40, ал. 2, т. 4
Чл. 60а. (1) Когато дадено лице е предадено
в Република България при условията на чл. 40,
ал. 2, т. 4 и то е поискало ново разглеждане на делото или обжалване на решението,
производството по обжалването или новото
разглеждане на делото започва непосредствено
след предаването на лицето.
(2) Задържането на лицето по ал. 1 подлежи
на контрол по реда на Наказателно-процесуалния кодекс по всяко време на наказателното
производство.“
§ 9. В приложението към чл. 37, ал. 1 буква
(d) се изменя така:
„(d) Посочете дали лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е
постановено решението:

ВЕСТНИК
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1.  Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено
решението.
2.  Не, лицето не се е явило лично на
съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
3. Ако сте направили отбелязване в клетка
по т. 2, моля потвърдете наличието на едно
от следните:
 3.1a. лицето е било призовано лично
на … (ден/месец/година) и по този начин е
било уведомено за определената дата и място
на съдебния процес, в резултат на който е
постановено решението, и е било уведомено
за възможността за постановяване на такова
решение, ако не се яви на съдебния процес,
ИЛИ
 3.1b. лицето не е било призовано лично,
но чрез други средства действително е получило
официална информация за определената дата и
място на съдебния процес, в резултат на който
е постановено решението, по начин, безспорно
доказващ, че то е било уведомено за насрочения
съдебен процес, както и за възможността за
постановяване на такова решение, ако не се яви,
ИЛИ
 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило
защитник или такъв му е бил назначен от съда
за защита по време на делото и такава защита
действително е оказана,
ИЛИ
 3.3. след като решението е било връчено
лично на лицето на … (ден/месец/година) и то
е било изрично уведомено за правото му на
обжалване или повторно разглеждане на делото
с негово лично участие, при което делото може
да бъде преразгледано по същество, включително с представяне на нови доказателства и
възможност за отмяна на първоначалния акт,
И
 лицето изрично е заявило, че не оспорва
решението,
ИЛИ
 лицето не е поискало обжалване или повторно разглеждане в предвидения за целта срок,
ИЛИ
 3.4. решението не е било връчено лично
на лицето, но
– решението ще му бъде връчено лично
незабавно след предаването,
и
– при връчване на решението лицето ще
бъде изрично уведомено за правото му на обжалване или повторно разглеждане на делото с
негово лично участие, при което делото може да
бъде преразгледано по същество, включително
с оглед на нови доказателства, и което може
да доведе до отмяна на първоначалния акт,
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и
– лицето ще бъде уведомено за срока, в
който трябва да поиска обжалване или повторно
разглеждане, и който е … дни.
4. Ако сте направили отбелязване в клетка
по т. 3.1b, 3.2 или 3.3, дайте информация как
е изпълнено съответното условие:
.............................................................................
............................................................................ “
Заключителна разпоредба
§ 10. В Закона за държавните такси (обн.,
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г.,
бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87
от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г.,
бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87
от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и
86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г.,
бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84
и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43
от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г.) в чл. 5 се създава буква „у“:
„у) документите за самоличност по чл. 26,
ал. 3 и чл. 30, ал. 2 от Закона за екстрадицията
и Европейската заповед за арест.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 6 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8168

УКАЗ № 176
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения
за налагане на финансови санкции, приет от
ХLI Народно събрание на 6 юли 2011 г.
Издаден в София на 12 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 признаване, изпълнение и изпращане на решения
за конфискация или отнемане и решения за
налагане на финансови санкции (ДВ, бр. 15
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 10 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„(10) Съдът се консултира по всеки подходящ
начин с компетентните органи на издаващата
държава, преди да вземе решение да не признае, изцяло или частично, или да не допусне
изпълнение на решение за конфискация или
отнемане съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6 и
9 или ал. 2. Консултирането е задължително и
в случаите по чл. 19, ал. 1, т. 7, ако не е било
извършено уведомяването по чл. 24, ал. 1, т. 5.
В останалите случаи по чл. 19 консултирането
се извършва по преценка на съда.“
2. Създава се ал. 12:
„(12) Доколкото разпоредбите на ал. 1 – 11
не съдържат специални правила, се прилагат
съответните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 2. В чл. 19, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. съгласно удостоверението засегнатото
лице не се е явило лично на съдебния процес,
вследствие на който е постановено решението,
освен ако удостоверението изрично не съдържа
информация за спазване на едно от следните
условия съобразно законодателството на издаващата държава:
а) лицето е било призовано лично и по
този начин е било своевременно уведомено
за определената дата и място на съдебния
процес или е било официално информирано
за това по друг начин, безспорно доказващ
уведомяването за насрочения съдебен процес,
както и за възможността за постановяване на
решение, ако не се яви;
б) след като е било своевременно уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е
упълномощило защитник или такъв му е бил
назначен от съда и такава защита действително
е оказана;
в) след като решението е било връчено
лично и лицето е било изрично уведомено за
правото на обжалване или ново разглеждане
на делото с негово лично участие, при което
делото може да бъде преразгледано по същество с представяне на нови доказателства и
възможност за отмяна на първоначалния акт,
то изрично е заявило, че не оспорва решението или не е поискало ново разглеждане или
обжалване в предвидения срок;“.
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 35, т. 1, 3 и 9“ се
заменят с „чл. 35, т. 1, 3, 9 – 11“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Доколкото разпоредбите на ал. 1 – 3
не съдържат специални правила, се прилагат
съответните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. съгласно удостоверението в случай на
писмено производство и в съответствие със
законодателството на издаващата държава за-
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сегнатото лице не е било уведомено лично или
чрез упълномощен представител за правото си
и срока за обжалване на решението.“
2. Създават се т. 10 и 11:
„10. съгласно удостоверението засегнатото
лице не се е явило лично на съдебния процес,
вследствие на който е постановено решението,
освен ако удостоверението изрично не съдържа
информация за спазване на едно от следните
условия съобразно законодателството на издаващата държава:
а) лицето е било призовано лично и по
този начин е било своевременно уведомено
за определената дата и място на съдебния
процес или е било официално информирано
за това по друг начин, безспорно доказващ
уведомяването за насрочения съдебен процес,
както и за възможността за постановяване на
решение, ако не се яви;
б) след като е било своевременно уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е
упълномощило защитник или такъв му е бил
назначен от съда и такава защита действително
е оказана;
в) след като решението е било връчено
лично и лицето е било изрично уведомено за
правото на обжалване или ново разглеждане
на делото с негово лично участие, при което
делото може да бъде преразгледано по същество с представяне на нови доказателства и
възможност за отмяна на първоначалния акт,
то изрично е заявило, че не оспорва решението или не е поискало ново разглеждане или
обжалване в предвидения срок;
11. съгласно удостоверението засегнатото
лице не се е явило лично, освен ако е посочено,
че лицето изрично се е отказало от правото си
на устно изслушване и изрично е заявило, че
няма да оспорва решението, след като е било
надлежно уведомено относно производството
и възможността да се яви лично на процеса.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
буква „й“ се изменя така:
„й) Производство, довело до решението за
конфискация
Посочете дали лицето се е явило лично на
съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация:
1.  Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено
решението за конфискация.
2.  Не, лицето не се е явило лично на
съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация.
3. Ако сте направили отбелязване в клетка
по т. 2, моля потвърдете наличието на едно
от следните:
 3.1a. лицето е било призовано лично на
… (ден/месец/година) и по този начин е било
уведомено за определената дата и място на
съдебния процес, вследствие на който е постановено решението за конфискация, и е било
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уведомено за възможността за постановяване
на такова решение, ако не се яви на съдебния
процес;
ИЛИ
 3.1б. лицето не е било призовано лично,
но чрез други средства действително е получило
официална информация за определената дата и
място на съдебния процес, вследствие на който
е постановено решението за конфискация, по
начин, който недвусмислено доказва, че то е
било уведомено за насрочения съдебен процес,
и е било уведомено за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви
на съдебния процес;
ИЛИ
 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило
защитник, посочен от заинтересованото лице
или от държавата, с цел да го защитава на
съдебния процес и действително е било защитавано от този защитник на процеса;
ИЛИ
 3.3. решението за конфискация е било връчено лично на лицето на … (ден/месец/година)
и то е било изрично уведомено за правото на
повторно разглеждане или обжалване, в което
има право да участва и което позволява делото
да се преразгледа по същество, включително с
оглед на нови доказателства, и което може да
доведе до отмяна на първоначалното решение, и
 лицето изрично е заявило, че не оспорва
решението;
ИЛИ
 лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок.
4. Ако сте направили отбелязване в клетка
по т. 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как
е изпълнено съответното условие:
.............................................................................
............................................................................ “
§ 6. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, в
буква „з“ т. 3 се изменя така:
„3. Посочете дали заинтересованото лице се
е явило лично на съдебния процес, вследствие
на който е постановено решението:
1.  Да, лицето се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено
решението.
2.  Не, лицето не се е явило лично на
съдебния процес, вследствие на който е постановено решението.
3. Ако сте направили отбелязване в клетка
по т. 2, моля потвърдете наличието на едно
от следните:
 3.1a. лицето е било призовано лично
на … (ден/месец/година) и по този начин е
било уведомено за определената дата и място
на съдебния процес, вследствие на който е
постановено решението, и е било уведомено
за възможността за постановяване на такова
решение, ако не се яви на съдебния процес;
ИЛИ
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 3.1б. лицето не е било призовано лично,
но чрез други средства действително е получило
официална информация за определената дата и
място на съдебния процес, вследствие на който
е постановено решението, по начин, който недвусмислено доказва, че то е било уведомено за
насрочения съдебен процес и е било уведомено
за възможността за постановяване на такова
решение, ако не се яви на съдебния процес;
ИЛИ
 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило
защитник, посочен от заинтересованото лице
или такъв е назначен от държавата, с цел да го
защитава на съдебния процес и действително е
било защитавано от този защитник на процеса;
ИЛИ
 3.3. решението е било връчено лично на
лицето на … (ден/месец/година) и то е било
изрично уведомено за правото на повторно
разглеждане или обжалване, в което има право
да участва и което позволява делото да се преразгледа по същество, включително и с оглед
на нови доказателства, и което може да доведе
до отмяна на първоначалното решение, и
 лицето изрично е заявило, че не оспорва
решението;
ИЛИ
 лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в приложимия за целта срок;
ИЛИ
 3.4. след като е било изрично уведомено
за производството и възможността да се яви
лично на процеса, лицето изрично се е отказало
от правото си на устно изслушване и изрично
е посочило, че няма да оспорва.
4. Ако сте направили отбелязване в клетка
по т. 3.1б, 3.2 или 3.3, дайте информация как
е изпълнено съответното условие:
.............................................................................
............................................................................ “
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм.,
бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и
118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14
от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82
и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 и 39
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. републиканските пътища – от Агенция
„Пътна инфраструктура“ и от Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“, в случаите, предвидени в закона;“.
2. В ал. 3 след думите „Агенция „Пътна
инфраструктура“ се поставя запетая и се
добавя „съответно с Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“
за пътищата по чл. 28б, ал. 1“.
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията отговарят за изготвянето на
проект на стратегия за развитие на пътната
инфраструктура в съответствие с държавната
политика.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра на регионалното
развитие и благоустройството при разработването на проект на стратегия за развитие
на пътната инфраструктура в съответствие с
държавната политика;“.
2. В ал. 4:
а) създава се нова т. 5:
„5. одобрява тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие
на пътната инфраструктура в съответствие с
приетата от Министерския съвет стратегия
за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от
агенцията и контролира изпълнението им;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
§ 4. В чл. 21в, ал. 1 се създава т. 10:
„10. изработване, приемане и представяне
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството за одобряване проект на
тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната
инфраструктура, с изключение на пътищата
по чл. 28б, ал. 1, в съответствие с приетата
от Министерския съвет стратегия за развитие
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на пътната инфраструктура и годишен план
за изпълнение на програмата от агенцията;
програмата и планът се представят на министъра за одобряване в срок до 31 януари за
предстоящия тригодишен период, съответно
за предстоящата година.“
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Разрешенията по ал. 1 и 2 за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се издават
от изпълнителния директор на Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“. Разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 2
се издават след съгласие на управителния
съвет на компанията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думите „републиканските пътища“ се поставя
запетая и се добавя „съответно Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ за автомагистралите по чл. 28б,
ал. 1“.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думата „агенцията“ се поставя запетая
и се добавя „съответно управителният съвет
на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите
по чл. 28б, ал. 1“.
§ 6. С ъ зда ва се гла ва че т вър та „а“ с
чл. 28а – 28и:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“
Чл. 28а. (1) Създава се Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ със статут на държавно предприятие по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(2) Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти“, наричана по-нататък „компанията“, е юридическо лице със
седалище София.
(3) Държавата предоставя на компанията
имущество – публична и частна държавна
собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на дейността є.
(4) Компанията не е търговско дружество,
не формира и не разпределя печалба.
(5) За компанията не може да се открива
производство по несъстоятелност.
Чл. 28б. (1) Основният предмет на дейност
на компанията е финансиране, проектиране,
изграждане, управление, поддържане и ремонт
на автомагистрала „Струма“, автомагистрала
„Хемус“ и автомагистрала „Черно море“.
(2) При проектирането и изграждането на
обектите по ал. 1 компанията:
1. организира, възлага, финансира, управл ява и конт роли ра дейност и те, свърза н и непосредс т вено с п роек т и ра не т о и
изгра ж дането на пътищата, вк лючително
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с и зв ърш в а не т о н а в с и ч к и не о бход и м и
предпроектни проучвания, финансови анализи, ана лизи „разходи-ползи“, п рог ноза
за трафика, провеждане на необходимите
процедури съгласно действащото екологично законодателство и други, необходими за
реализиране на проектите;
2. извършва дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за задоволяване
на държавни нужди за изграждане на пътищата
като инвеститор в съответствие с изискванията
на Закона за държавната собственост;
3. изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни
финансови помощи от Оперативна програма
„Транспорт“ и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите
и изграждане на пътищата;
4. провежда обществените поръчки за реализация на проектите;
5. възлага оценка на въздействието върху
пътната безопасност и на одити за пътна
безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при
въвеждане в пробна експлоатация на обектите
по ал. 1 и при началната им експлоатация.
(3) Компанията управлява автомагистралите по ал. 1 след изграждането и въвеждането
им в експлоатация.
(4) При управлението на автомагистралите
по ал. 1 компанията:
1. организира, възлага, финансира и контролира дейностите по поддържане и ремонт,
включително на пътните съоръжения и на
пътните принадлежности;
2. осигурява отстраняването на изоставени превозни средства и други препятствия
от автомагистралите и предоставя услуги за
пътна помощ на увредени превозни средства;
3. издава разрешителни за специално ползване и събира таксите за специално ползване
на автомагистралите;
4. отговаря за изпълнение на задълженията
и предоставя услуги на физически и юридически лица и еднолични търговци, експлоатиращи крайпътни обслужващи комплекси, в
съответствие с чл. 16в от Закона за управление
на отпадъците;
5. осигурява обществено ползване и информация и прогнози за пътния трафик за
пътищата по ал. 1.
Чл. 28в. (1) Финансирането на дейността
на компанията се извършва от:
1. републиканския бюджет;
2. такси за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;
3. преотстъпени такси по чл. 10, ал. 1 в
размер, определен със закона за държавния
бюджет за съответната година;
4. собствени приходи;
5. дарения;

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

6. привлечени средства от финансови институции;
7. други източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
компанията, включително за проектиране,
изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;
2. издръжка на компанията.
(3) За средствата, постъпили в компанията
от субсидия от републиканския бюджет, за
средствата, предоставени от фондовете на
Европейския съюз, и за таксите за специално
ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1
се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от
Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 28г. (1) Органи на управление на компанията са:
1. министърът на регионалното развитие
и благоустройството;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.
(2) Компанията се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на
управителния съвет.
Чл. 28д. Минист ърът на региона лното
развитие и благоустройството:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в компанията и провежда политиката на държавата в областта на управлението,
планирането и изграждането на републиканските пътища;
2. одобрява програма на компанията за
реализация на проектите в съответствие с
разпоредбите на закона и с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на
пътната инфраструктура и годишен план за
изпълнение на програмата на компанията,
както и техните изменения;
3. контролира компанията за изпълнението
на програмата и плана;
4. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и изпълнителния директор
на компанията;
5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния
съвет и с изпълнителния директор, с които се
определя и тяхното възнаграждение;
6. разрешава участието на компанията в
търговски и граждански дружества, с изключение на такива, които осъществяват сходни
дейности;
7. издава правилник за устройството, функциите и дейността на компанията след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра
на финансите и с министъра по управление на
средствата от Европейския съюз;
8. утвърждава решенията на управителния
съвет за участие на компанията в международни организации;
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9. одобрява годишния доклад за дейността
на компанията;
10. взема решения за разпореждане, брак у ва не и л и л и к ви да ц и я на д ъ л г о т ра й н и
материални активи, за учредяване на вещни
права и за отдаване под наем на недвижими
имоти по предложение на управителния съвет
в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост.
Чл. 28е. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове, включително изпълнителния директор.
(2) За член на управителния съвет може да
бъде назначено лице с висше образование и
професионален опит не по-малко от 5 години
общо в областта на управлението, планирането
и изграждането на пътната инфраструктура или
в управлението на публични и корпоративни
структури, финансово управление и контрол
на проекти, финансирани от фондовете и
програмите на Европейския съюз.
(3) Не може да бъде член на управителния
съвет лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета
степен включително с друг член на управителния съвет;
3. заема ръководна или контролна длъжност
в политическа партия;
4. е лишавано от правото да осъществява
търговска дейност;
5. упражнява търговска дейност с предмет,
сходен с този на компанията.
(4) Не може да бъде изпълнителен директор
лице, за което са налице обстоятелствата по
ал. 3, т. 1 – 4, както и ако упражнява търговска
дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист,
търговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или контрол на
юридическо лице с нестопанска цел, търговско
дружество или кооперация.
(5) Управителният съвет заседава най-малко
веднъж месечно.
(6) Заседанията на управителния съвет се
организират и ръководят от председателя на
съвета, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(7) Правилата за работата и свикване на
управителния съвет се одобряват от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
по предложение на управителния съвет.
(8) Решенията на управителния съвет се
приемат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от всички членове. Заседанията
са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
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(9) За заседанията на управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове.
(10) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството:
1. прекратява договора за управление с
член на управителния съвет:
а) при възникване на обстоятелствата по
ал. 3, а с изпълнителния директор – и на
обстоятелствата по ал. 4;
б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора
за управление;
в) който е подал писмено заявление за
освобождаване;
г) при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
2. може да прекрати договора за управление с член на управителния съвет по свое
решение без предизвестие.
(11) Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател;
2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията
и го предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма
на компанията за реализация на проектите,
предвидени с този закон, в съответствие с
приетата от Министерския съвет стратегия
за развитие на пътната инфраструктура и на
годишен план за изпълнение на програмата на компанията; програмата и планът се
представят на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за одобряване в
срок до 31 януари за предстоящия тригодишен
период, съответно за предстоящата година;
4. приема годишния финансов план на
компанията;
5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата
в съответствие с годишния финансов план;
6. приема годишния финансов отчет на
компанията и го представя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за одобряване;
7. приема годишния доклад за дейността на
компанията и го представя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за одобряване;
8. предлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството решения за
разпореждане, бракуване или ликвидация на
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дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем
на недвижими имоти;
9. приема проекти на решения за участие
на компанията в международни организации и ги предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за
утвърждаване;
10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за
възлагане на обществени поръчки на стойност
над 100 000 лв. без данък върху добавената
стойност;
11. прави предложение до министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
участие на компанията в програми и проекти,
финансирани със средства от Европейския
съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;
12. приема решени я за одобряване на
докладите на одиторите за пътна безопасност и за отстраняване на опасните и/или
критични характеристики на проектите по
чл. 28б, ал. 1 преди края на съответния етап
съгласно чл. 36г;
13. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или
възложени му от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(12) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.
Чл. 28ж. (1) Изпълнителният директор на
компанията:
1. представлява компанията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица
в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на компанията;
3. организира и привежда в изпълнение
решенията на управителния съвет;
4. взема решения по откриване, провеждане
и завършване на процедурите за възлагане на
обществени поръчки на стойност до 100 000 лв.
без данък върху добавената стойност;
5. сключва договори за дейностите, извършвани от компанията;
6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите
в компанията;
7. отчита своята дейност пред управителния
съвет и пред министъра;
8. изготвя и представя на управителния
съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни отчети
за напредъка по проектите;
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9. изготвя и представя на управителния
съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за
дейността на компанията;
10. организира възлагането на оценка на
въздействието върху пътната безопасност и
на одити за пътна безопасност на съответния
етап от планирането, от инвестиционното
проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по чл. 28б, ал. 1 и при
началната им експлоатация.
(2) При ползва не на за коноус та новен
от п уск и ли коман ди ровка фу нк ц ии те на
изп ъ л н и т ел н и я д и р ек т ор с е изп ъ л н я ват
от служител на компанията, определен от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 28з. (1) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ води
счетоводна отчетност на касова и начислена
основа по реда, предвиден за бюджетните
предприятия.
(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието
се консолидират по реда на чл. 33, ал. 6 от
Закона за счетоводството.
(3) Паричните средства на предприятието
се събират, съхраняват, разходват и отчитат
по отделна банкова сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра
на финансите и управителя на Българската
народна банка.
Чл. 28и. Годишният финансов отчет на
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се одитира от Сметната
палата.“
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Национа лна компани я „Ст ратегически инфраструктурни проекти“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта
и поддържането на автомагист ра лите по
чл. 28б, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думата „Агенцията“ се поставя запетая
и се добавя „съответно Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 8. В чл. 38, ал. 4, т. 1 след думите „длъжностно лице от агенцията“ се добавя „или
изпълнителни я дирек тор на Национа лна
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ или упълномощено от него длъжностно лице“.
§ 9. В чл. 40, ал. 2 след думата „агенцията“ се добавя „или Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“.
§ 10. В чл. 53, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. (1) Ръководителят на управляващия
орган на Оперативна програма „Транспорт“
и изпълнителният директор на Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“ подписват оперативно споразумение
за изпълнението на проекти, финансирани от
Оперативна програма „Транспорт“, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално
развитие на Европейския съюз след включване
на компанията като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“.
(2) Правата и задълженията на Агенция
„Пътна инфраструктура“ по подготовката и
изграждането на автомагистрала „Струма“, на
неизградената част от автомагистрала „Хемус“
в участъка от град Ябланица до пресичането
северно от град Шумен с път І-7 „Граница
Румъния – о.п.Силистра – о.п.Шумен – Върбица – о.п.Ямбол – Лесово – Граница Турция“
и на автомагистрала „Черно море“ се прехвърлят от Агенция „Пътна инфраструктура“
на Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти“ в едномесечен
срок от подписването на оперативното споразумение по ал. 1.
(3) Агенция „Пътна инфраструктура“ продължава да осъществява дейностите по управление, поддържане и ремонт на изградените
от нея и въведени в експлоатация участъци
от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 до
въвеждането в експлоатация на останалите
участъци от тях, изграждани от Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“, след което автомагистралите преминават под управлението на компанията.
Отделните участъци от автомагистралите
по чл. 28б, ал. 1, изграждани от Национална
компания „Стратегически инфраструктурни
проекти“, се управляват от компанията след
въвеждането им в експлоатация.
§ 12. В едномесечен срок от подписването
на оперативното споразумение по § 11, ал. 1
Агенция „Пътна инфраструктура“ предава на
компанията цялата налична документация за
проектите по чл. 28б, ал. 1.
§ 13. Агенция „Пътна инфраструктура“ и
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ изработват, приемат
и представят на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за одобряване
проект на програмите си в тримесечен срок
от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8310
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
ОТ 11 ЮЛИ 2011 г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за издаване на визи и определяне на визовия
режим
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне
на визовия режим.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и
реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 82
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 44 от 2008 г.; изм., бр. 18 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила 15 дни
след датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

НАРЕДБА

за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за издаване на визи от Република България за влизане и пребиваване, за транзитно
преминаване или за летищен транзит.
Чл. 2. Изискването за притежаване на виза,
както и освобождаването от това задължение
се определят от правото на Европейския съюз
и сключените от ЕС договори с трети държави
за визов режим, законодателството на Република България и двустранните споразумения
на Република България с трети държави.
Чл. 3. (1) Визата е разрешение, издадено от
Република България, за влизане и пребиваване,
транзитно преминаване или летищен транзит.
(2) Визата се издава под формата на единен
визов стикер по образец на Европейския съюз
съгласно Регламент 1683/95 на Съвета от 29
май 1995 г. (ОВ, L 164 от 14.07.1995 г., специално българско издание: глава 19, том 01),
положен в редовен документ за задгранично
пътуване или в друг заместващ го документ,
и е валидна само във връзка с този документ
и за целта, за която е издадена.
(3) В случаите, когато документът за пътуване по ал. 2 не е признат от Република България,
визовият стикер се полага върху бланка по
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единен образец на Европейския съюз съгласно
Регламент 333/2002 на Съвета от 18 февруари
2002 г. (ОВ, L 53 от 23.02.2002 г., специално
българско издание: глава 19, том 03).
Чл. 4. (1) Гражданите на държавите, посочени в приложение 1 на Регламент 539/2001
на Съвета от 15 март 2001 г. (ОВ, L 81 от
21.03.2001 г., специално българско издание:
глава 19, том 03) и регламентите за неговото
изменение, влизат и пребивават или преминават транзит през територията на Република
България с визи.
(2) Гражданите на трети държави имат
право на транзитно преминаване без виза
при условията на Решение № 582/2008/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 17
юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим
за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване
от страна на България, Кипър и Румъния на
определени документи като равностойни на
националните им визи за целите на транзитно
преминаване през техните територии (ОВ, L
161 от 20.06.2008 г.) и Решение № 586/2008/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 17 юни 2008 г. за изменение на Решение
№ 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници,
който се основава на едностранното признаване
от страна на държавите членки на определени
разрешения за пребиваване, които се издават
от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно
преминаване през тяхната територия (ОВ, L
162 от 21.06.2008 г.).
(3) Определеният в ал. 1 визов режим се
прилага по отношение на лица без гражданство, лица с неустановено гражданство или
лица със статут на бежанци, ако документите
им за пътуване са издадени от трета държава, посочена в Приложение 1 на Регламент
539/2001.
(4) Граждани на държавите, посочени в
Приложение 2 на Регламент 539/2001, влизат
и пребивават или преминават транзит през
територията на Република България без виза
за срок до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца
считано от датата на първото влизане.
(5) Когато между Европейския съюз и трета
държава е в сила споразумение за визов режим,
влизането и пребиваването на граждани на
тази държава, както и редът за издаване на
виза се уреждат съгласно това споразумение.
(6) Лицата, придобили статут на „лице
без гражданство“ или на „бежанец“, влизат и
пребивават в Република България без визи,
когато са придобили този статут в държава
членка съгласно Регламент 539/2001 и притежават документ за пътуване, издаден от
тази държава.
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ВИДОВЕ ВИЗИ
Чл. 5. Видовете визи са:
1. за летищен транзит (виза вид „А“);
2. за краткосрочно пребиваване (виза вид
„С“);
3. за дългосрочно пребиваване (виза вид
„D“).
Чл. 6. (1) Виза за летищен транзит се издава
на чужденец, притежаващ редовен документ
за задгранично пътуване или друг заместващ
го документ, издаден от държава, посочена в
приложение № 1.
(2) Визата за летищен транзит може да
бъде еднократна, двукратна или многократна
със срок на валидност до 3 месеца от датата
на издаването є.
(3) Визата за летищен транзит дава право
на чужденеца да премине или да пребивава в
международната транзитна зона на летището в
случаите на междинно кацане или при смяна
на полет с цел продължаване на пътуването
към друга държава.
(4) Чужденец, който пребивава в транзитна
зала за международни полети с виза за летищен
транзит, се счита за недопуснат на територията на Република България и няма право да
напуска транзитната зала.
(5) Следните категории лица се освобождават от изискването да притежават виза за
летищен транзит:
а) титуляри на валидна единна виза, национална виза за дългосрочно пребиваване или на
разрешение за пребиваване, издадени от държава членка, прилагаща изцяло достиженията
на правото на Европейския съюз от Шенген;
б) граждани на трети държави, които притежават валидна виза, издадена от България,
Кипър, Румъния, Лихтенщайн, Ирландия или
Обединеното кралство, Канада, Япония или
Съединените американски щати, или когато
се връщат от тези държави, след като са използвали визата;
в) граждани на трети държави, които притежават валидно разрешение за пребиваване,
издадено от Ирландия или Обединеното кралство, или които притежават валидно разрешение
за пребиваване, издадено от Андора, Канада,
Япония, Сан Марино или Съединените американски щати, гарантиращи безусловното
обратно приемане на титулярите им;
г) членове на семействата на граждани на
Европейския съюз, независимо от това, дали
пътуват сами, за да придружат или да се присъединят към гражданин на Европейския съюз;
д) притежатели на дипломатически паспорти;
е) членове на екипажи на въздухоплавателни
средства, които са граждани на договаряща
страна по Чикагската конвенция за международното гражданско въздухоплаване.
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Чл. 7. (1) Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване е с продължителност на пребиваването на територията
на Република България до два дни, ако не е
предвидено друго в международен договор, и се
издава на чужденец, който влиза в Република
България и напуска територията є на път от
една държава за друга държава.
(2) Визата за транзитно преминаване дава
право на чужденеца на едно, две или на няколко транзитни преминавания.
(3) Общата продължителност на пребиваването с такава виза не може да надхвърля три
месеца в рамките на всеки 6-месечен период
считано от датата на първото влизане на територията на Република България.
Чл. 8. (1) Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на
чужденец, който влиза в страната еднократно,
двукратно или многократно, за общ срок на
пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6
месеца считано от датата на първото влизане.
(2) Многократната виза за краткосрочно
пребиваване може да бъде със срок на валидност до 5 години, като:
1. многократна виза със срок на валидност
до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година
е получил виза за краткосрочно пребиваване и
тя е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в
Република България и съществуват основания
за кандидатстване за многократна входна виза;
2. многократна виза със срок на валидност
не повече от 5 години може да бъде издадена
на чужденец, при условие че през предходните
две години е получил и използвал едногодишна
виза за многократно влизане в съответствие със
законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и че основанията
за искане за многократна входна виза все още
са валидни, само след съгласуване с дирекция
„Консулски отношения“ на Министерството на
външните работи.
(3) Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец,
който:
1. поддържа трайни делови контакти с
български физически или юридически лица,
извършващи стопанска дейност по смисъла
на Търговския закон;
2. поддържа трайни делови контакти с български юридически лица, извършващи дейност
по смисъла на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел;
3. поддържа трайни делови контакти с
представителства на чуждестранни юридически
лица, регистрирани съгласно чл. 24 от Закона
за насърчаване на инвестициите;
4. има значителен личен принос за развитието на двустранните отношения с Република
България;
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5. е член на семейство на български гражданин по смисъла на Закона за чужденците в
Република България;
6. е член на семейството на гражданин на
държава – членка на Европейския съюз, на
Европейското икономическо пространство или
на Конфедерация Швейцария, който пребивава
дългосрочно в Република България;
7. е член на семейството на чужденец,
който пребивава дългосрочно в Република
България – при запазване на обичайното си
местопребиваване в чужбина;
8. е водач от международния автомобилен
транспорт или член на екипаж на железопътен
транспорт на пътници и товари.
Чл. 9. (1) Виза за дългосрочно пребиваване
със срок на валидност до 6 месеца и с право на
пребиваване до 180 дни се издава на чужденец,
който желае да се установи продължително
или постоянно в Република България.
(2) Виза за дългосрочно пребиваване със
срок на валидност до една година и с право на
пребиваване до 360 дни може да бъде издадена
на чужденец, който извършва научни изследвания или е студент по програми за обучение
до една учебна година, специализант или стажант, чужденец, командирован от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни
задачи, свързани с контрола и координацията
по изпълнението на договор за туристически
услуги, както и на чужденец, командирован от
чуждестранен работодател за осъществяване на
инвестиции, сертифицирани по реда на Закона
за насърчаване на инвестициите.
(3) Визата за дългосрочно пребиваване дава
право на многократно влизане на територията
на Република България в рамките на срока на
нейната валидност.
(4) Визата за дългосрочно пребиваване се
отменя при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол
на чужденците.
Г л а в а

т р е т а

ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВИЗИ
Раздел I
Компетентни органи за обработване на заявления за визи и издаване на визи
Чл. 10. (1) Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на
Република България или от такива представителства на друга държава членка, прилагаща изцяло достиженията на правото на Европейския
съюз от Шенген, с която Република България
има сключено споразумение за представителство за приемане на заявления за визи и за
издаване на визи.
(2) По изключение, когато това се налага
от държавния интерес или от извънредни обстоятелства, органите за граничен контрол на
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граничните контролно-пропускателни пунктове
могат да издават еднократни визи за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване
със срок до два дни, ако друго не е предвидено в международен договор, или – визи за
краткосрочно пребиваване с цел планирано
пребиваване със срок на пребиваване до 15
дни. За издадените визи незабавно се уведомява
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Раздел II
Условия и ред за подаване на заявления за
издаване на визи
Чл. 11. (1) Министерството на външните
работи и дипломатическите и консулските
представителства на Република България
осигуряват безплатна и общественодостъпна
информация за условията и реда за подаване
на заявления за издаване на визи.
(2) Министерството на външните работи
предоставя информацията на български и
английски език, а дипломатическите и консулските представителства – на официалния език
на страната на тяхната акредитация и на един
от международните езици на ООН.
(3) Заявлението за издаване на виза се
подава в дипломатическото или консулското
представителство в държавата, в която гражданинът на трета страна пребивава на законно
основание, а в случаите по чл. 10, ал. 2 – пред
органите за граничен контрол на граничните
контролно-пропускателни пунктове.
(4) Заявлението за издаване на виза за
дългосрочно пребиваване се подава само в
дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на
кандидата или в тези представителства, които
са акредитирани за държавата на постоянното
местоживеене на кандидата.
(5) Кандидатите за виза по ал. 4, които пребивават на законно основание в трета държава,
различна от държавата на постоянното им
местоживеене, могат по изключение да подадат
заявление в тази трета страна след обосноваване на причините за това и ако завръщането
им в страната по постоянно местоживеене е
гарантирано.
(6) В хуманитарни и нетърпящи отлагане
случаи заявление за издаване на виза може
да се подава и в държави извън предвидените
в ал. 3 – 5.
Чл. 12. (1) Заявлението за издаване на виза
се подава по образец съгласно приложение № 2
не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване, лично или чрез упълномощен
представител, с изключение на случаите по
хуманитарни причини и в случаите по ал. 3.
(2) Консулското длъжностно лице определя дата и час за подаване на заявлението от
кандидата, като по правило срещата се уговаря в срок до 2 седмици от датата, на която
е поискана. В надлежно обосновани спешни
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случаи може да бъде разрешено заявлението
да бъде подадено без предварително уговорена
среща или същата да се проведе незабавно.
Не се прилага изискването за предварително
уговорена среща за членовете на семейството
на гражданин на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария.
(3) Кандидатите се явяват лично за подаване на заявлението освен в случаите, когато
има сключен договор с външен доставчик на
услуги, ползват се услугите на акредитиран
търговски посредник или на почетен консул.
Изключение от правилото за лично явяване
може да се допуска в случаите, когато от
кандидата са събрани биометрични данни в
предходните 59 месеца.
(4) Изключения от изискването по ал. 3
се допускат, ако не съществуват съмнения за
добрите намерения и име на кандидата за виза
(bona fide) с оглед на неговата известност.
(5) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване не се
допускат изключения от изискването за лично
явяване.
(6) Заявлението за издаване на виза на малолетни или на поставени под запрещение лица
се подава от техните законни представители
или от изрично упълномощено от тях лице.
(7) Заявлението за издаване на виза на
непълнолетни или поставени под ограничено
запрещение лица се подписва от тях и се приподписва от техните законни представители,
попечители или упълномощено от тях лице.
(8) Членовете на семейството на гражданин
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария не попълват полета № 19, 20, 31,
32 и 33 от образеца за заявление в приложение
№ 2. Тези кандидати попълват полета 34 и 35
от образеца за заявление в приложение № 2
и представят документи, доказващи семейната
връзка.
Раздел III
Документи, прилагани към заявлението за виза
Чл. 13. (1) При подаване на заявление за
виза кандидатът представя:
1. редовен документ за задгранично пътуване,
който отговаря на следните условия:
а) срокът на валидност изтича най-малко три
месеца след планираната дата на отпътуване
от територията на Република България или
в случай на многократни посещения – след
последната планирана дата на отпътуване от
територията на Република България; при надлежно обосновани спешни случаи това условие
може да не бъде спазено;
б) съдържа най-малко две празни страници;
в) е издаден в рамките на предходните 10
години;
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2. фотокопие от страниците на документа за
задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните
разрешения за пребиваване за следващите по
маршрута държави и за държавата – цел на
пътуването, ако такива са необходими;
3. снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението;
4. негови десет пръстови отпечатъка, снети
по реда на чл. 21;
5. документ за платена визова такса.
(2) В зависимост от целта на пътуването и
вида на визата, за която се кандидатства, кандидатът представя в съответствие с Приложение ІІ
от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Визов
кодекс на Общността (Визов кодекс):
а) документи, доказващи целта на пътуването;
б) документи за осигурено настаняване
или доказателство за достатъчно средства за
покриване на разходите по настаняването;
в) документи, доказващи че кандидатът
разполага с достатъчно средства за издръжка
както за срока на планирания престой, така
и за завръщането си в държавата на произход
или пребиваване, или за транзитно преминаване
в трета държава, влизането в която е гарантирано за него, или удостоверяващи, че може
да придобие тези средства по законен начин;
г) документи, позволяващи да се направи
преценка за намерението на кандидата да
напусне територията на Република България
преди изтичането срока на валидност на визата, за която кандидатства.
(3) Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки
на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация
Швейцария представят доказателства само за
семейната връзка или принадлежността им
към домакинствата на тези граждани.
Чл. 14. (1) При подаване на заявление за
издаване на виза с изключение на виза за
летищен транзит кандидатите представят валидна медицинска застраховка за пътуване в
чужбина, която да покрива целия период на
планиран престой или транзитно преминаване
с минимален размер на покритие 30 000 евро.
Застраховката трябва да може да покрие всички
разходи, които може да възникнат във връзка с
репатриране по медицински причини, за спешна
медицинска помощ и/или болнично лечение по
спешност или смърт на територията на Република България. Кандидатите за многократна
виза за краткосрочно пребиваване представят
застрахователна полица само за периода на
първото планирано посещение и подписват
декларацията, съдържаща се в заявлението по
образец, че са запознати със задължението да
притежават застрахователна полица при всяко
следващо влизане в Република България.
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(2) Кандидатите сключват застраховка в
държавата на своето пребиваване. По изключение, когато това е невъзможно, застраховката се сключва в друга държава. В случаите,
когато друго лице сключва застраховка от
името на кандидата, се прилагат условията,
посочени в ал. 1.
Чл. 15. (1) При подаване на заявление за
издаване на виза за летищен транзит кандидатът
представя документите и информацията по чл.
13, ал. 1, резервация за полет и документи във
връзка със следващото пътуване.
(2) Преди издаване на визата за летищен
транзит се представя билет и копие от него.
Чл. 16. При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел
транзитно преминаване кандидатът представя:
1. документите и информацията по чл. 13,
ал. 1 и чл. 14;
2. доказателства за осигурен транспорт за
транзитното преминаване и копие на тях и/
или доказателства за притежавани финансови
средства за продължаване на пътуването;
3. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства
за издръжка за всяко транзитно преминаване
в размер минимум 50 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно
конвертируема валута, а при транзитно преминаване по суша с управлявано от лицето
превозно средство – и допълнителни средства
в размер минимум 200 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно
конвертируема валута.
Чл. 17. (1) При подаване на заявление за
издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване кандидатът
представя:
1. документите и информацията по чл. 13,
ал. 1 и чл. 14;
2. документи, обосноваващи целта на пътуването, и копия на тях;
3. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства
за издръжка в размер минимум 50 евро за
всеки ден от поискания със заявлението за
виза престой или тяхната равностойност в
левове или в друга свободно конвертируема
валута, но не по-малко от 500 евро или тяхната
равностойност в левове или в друга свободно
конвертируема валута, или документ за предплатени туристически услуги;
4. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства
за осигуряване на настаняване, но не помалко от 50 евро за всеки ден от поискания
със заявлението за виза престой или тяхната
равностойност в левове или в друга свободно
конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в туристическо средство за
подслон, или покана-декларация от българско
физическо или юридическо лице, с която то
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се задължава да покрие всички възникнали
разходи за периода на пребиваване на чужденеца на територията на Република България;
5. доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства
за напускане на страната, или билет, а при
влизане с управлявано от лицето моторно
превозно средство – средства в размер наймалко 100 евро или тяхната равностойност в
левове или в друга свободно конвертируема
валута.
(2) Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение
на чужденец в Република България, се изготвя
по образец съгласно приложение № 3, заверена
от нотариус и от службите за административен
контрол на чужденците, при представяне на
следните документи:
1. декларация за имотно състояние на канещото лице;
2. удостоверение за доходи, издадено от
местоработата на канещото лице, или копие
от данъчна декларация по чл. 50 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година с входящ номер
от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
(3) Покана-декларация от физическо или
юридическо лице, извършващо дейност по
Търговския закон, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения
се изготвя по образец съгласно приложение
№ 4, подписана и подпечатана от канещото
лице, заверена от нотариус и от службите за
административен контрол на чужденците, при
представяне на следните документи:
1. документи за актуалното състояние, като:
а) в случай на регистрация по Закона за
търговския регистър актуалното състояние ще
се проверява по служебен път съгласно чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър въз
основа на посочен ЕИК, или
б) удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено
копие, издадено от съответния съд не по-рано
от 3 месеца преди подаване на заявлението,
ако е неприложима буква „а“;
2. копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ
номер от съответната териториална дирекция
на Националната агенция по приходите.
(4) Покана-декларация от юридическо лице,
регистрирано по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения
се изготвя по образец съгласно приложение
№ 5, подписана и подпечатана от канещото
лице, заверена от нотариус и от службите за
административен контрол на чужденците, при
представяне на следните документи:
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1. удостоверение за актуално състояние на
юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
2. копие от удостоверение за регистрация в
съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището
на юридическото лице.
(5) Покана-декларация от представителство
на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на
инвестициите, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения
се изготвя по образец съгласно приложение
№ 6, подписана и подпечатана от канещото
лице, заверена от нотариус и от службите за
административен контрол на чужденците, при
представяне на следните документи:
1. сертификат за актуално състояние на
представителството, издадено от Българската
търговско-промишлена палата (със срок на
валидност до 3 месеца);
2. копие от удостоверение за регистрация
в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
(6) За заверка на поканите-декларации по
ал. 2 – 5 се заплаща такса съгласно Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.
Чл. 18. (1) При подаване на заявление за
издаване на виза на границата кандидатът
представя:
1. документите и информацията по чл. 13,
ал. 1 и чл. 14;
2. документи, обосноваващи целта на пътуването, и копия на тях;
3. доказателства за притежаваните средства
за издръжка за периода на пребиваване на
територията на Република България, за настаняване и за осигурен транспорт;
4. доказателства за наличието на непредвидими и неотложни причини за влизане,
довели до невъзможност да кандидатства за
виза предварително.
(2) Когато заявлението за издаване на виза
се подава на външната граница, изискването за
медицинска застраховка може да не се приложи, в случай че медицинската застраховка за
пътуване в чужбина не може да се направи на
този граничен контролно-пропускателен пункт
или по причини от хуманитарен характер.
Чл. 19. При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване
кандидатът представя:
1. документите и информацията по чл. 13,
ал. 1 и чл. 14;
2. документи и копия на тях, обосноваващи
искането за виза за дългосрочно пребиваване
по реда на Закона за чужденците в Република
България и на правилника за прилагането му,
и за притежаваните финансови средства за
издръжка и подслон.
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Чл. 20. (1) Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена
издръжка, настаняване и транспорт:
1. членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки
на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация
Швейцария;
2. членовете на семействата на пребиваващи
законно в Република България граждани на
трети страни, които членове на семейства кандидатстват за издаване на виза с цел събиране
на семейство – след представяне на писмено
решение за събиране на семейството от директора на дирекция „Миграция“ на Министерството
на вътрешните работи (МВР) или директорите
на Столична дирекция „Вътрешни работи“/
областните дирекции на Министерството на
вътрешните работи (СДВР/ОДМВР), изпратено чрез дирекция „Консулски отношения“ до
дипломатическите и консулските представителства на Република България;
3. лицата, кандидатстващи за издаване на
виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства във връзка с предоставен
статут на бежанец или убежище в Република
България – въз основа на писмено решение
от Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет;
4. чужденците – граждани на трети страни,
за които е издадено писмено разрешение от
Агенцията по заетостта за упражняване на висококвалифицирана заетост за издаване на Синя
карта на ЕС, след уведомяване от дирекция
„Миграция“ на МВР, изпратено чрез дирекция
„Консулски отношения“ до дипломатическите
и консулските представителства на Република
България;
5. притежателите на дипломатически и
служебни паспорти.
(2) Освобождават се от задължението да
представят застрахователна полица:
1. притежателите на дипломатически и
служебни паспорти;
2. моряците, които отговарят на критериите
по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление
за издаване на виза за транзитно преминаване
на границата;
3. лица, за които предвид общественото
им или служебното им положение може да се
приеме, че са застраховани или сами могат да
поемат възникнали разходи от непредвидени
обстоятелства;
4. членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави – членки
на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация
Швейцария.

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

Чл. 21. (1) Събирането на биометрични
данни се въвежда в задграничните представителства, които са оборудвани за тази цел,
и след разрешение от директора на дирекция
„Консулски отношения“.
(2) При подаване на заявление за издаване
на виза в задграничните представителства по
ал. 1 се събират биометрични данни, включващи
дигитална снимка и десет пръстови отпечатъка
от кандидата за издаване на виза. За тази цел
кандидатът за издаване на виза при първо явяване задължително се явява лично в консулската
служба. Биометрични данни могат да не се
снемат и да се копират в Националната визова
информационна система (НВИС), ако са минали
по-малко от 59 месеца от предишното лично
явяване. При съмнения относно самоличността
на кандидата консулският служител има право
да изиска снемане на пръстови отпечатъци и
преди изтичането на срока от 59 месеца.
(3) Снимката трябва да отговаря на техническите изисквания в съответствие с международните стандарти, установени в Документ 9303
на Международната организация за гражданска
авиация (ИКАО). Пръстовите отпечатъци се
снемат дигитално от положени върху равна повърхност пръсти в съответствие със стандартите
на ИКАО и Решение 2006/648/ЕО на Комисията
от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно стандартите за
биометрични характеристики, свързани с разработването на Визова информационна система
(OB, L 348M, 24.12.2008 г., специално българско
издание: глава 19, том 08, стр. 64 – 66).
(4) Не се събират пръстови отпечатъци
от лицата, включени в някоя от категориите
по чл. 9ж, ал. 4 от Закона за чужденците в
Република България. В тези случаи освобождаването от събиране на пръстови отпечатъци
се отбелязва в НВИС. В случаите на временна
невъзможност за снемане на отпечатъци от
10 пръста консулските длъжностни лица имат
право да изискат допълнително разяснение
относно причините. Консулските длъжностни
лица са длъжни да зачитат достойнството на
кандидатите за виза в случай на затруднения
при събирането на биометрични данни.
(5) Събирането и въвеждането в НВИС
се извършва само от консулски служители,
които са изрично оправомощени със заповед
на ръководителя на задграничното представителство в съответствие с чл. 31, ал. 2, и след
подписване на декларация от служителя, че е
запознат с целите за събиране на биометрични
данни в съответствие с чл. 9ж, ал. 3 от Закона
за чужденците в Република България и че се
задължава да опазва личните данни на кандидата за издаване на виза.
(6) Събиране на биометрични данни от външен
изпълнител на услуги може да се извършва само
в случай че е изрично възложено от задграничното представителство с договор, при спазване на
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изискването за криптирано предаване на данните
и под наблюдението на консулската служба. В
тези случаи при съмнение консулската служба
има право да извърши проверка на снетите
от външния изпълнител пръстови отпечатъци.
Въвеждането на биометрични данни в НВИС
се извършва само от консулски длъжностни
лица, на които е предоставен достъп до нея в
съответствие с чл. 31, ал. 2.
(7) Консулските служби, в които се събират
биометрични данни, имат задължение да предоставят информация за това по подходящ начин.
(8) Събраните биометрични данни от кандидат за издаване на виза се съхраняват в НВИС
за срок от 5 години.
(9) Разпоредбите относно реда за събиране на
биометрични данни се прилагат и от органите
за граничен контрол при издаване на визи на
граничните контролно-пропускателни пунктове.
Чл. 22. Таксите за визи са посочени в
Тарифа № 3 за таксите, които се събират за
консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за
държавните такси.
Раздел IV
Приемане, проверка и съхраняване на заявленията за виза и придружаващите ги документи
Чл. 23. (1) Заявлението за издаване на виза
в дипломатическите и консулските представителства се приема от компетентно длъжностно
лице или консулски сътрудник, а на граничните контролно-пропускателни пунктове – от
органите за граничен контрол.
(2) В случаите, в които между задграничното
представителство и външен доставчик на услуги
има сключен договор за приемане на заявления за издаване на визи, същите се приемат в
служебните помещения на външния доставчик
на услуги. Задграничното представителство определя работното време, в което кандидатите
за издаване на виза могат да подават заявления
директно в консулската служба.
(3) Директен достъп до консулската служба
без предварително уговаряне на дата и час за
подаване на заявлението се предоставя на членовете на семействата или на домакинствата
на граждани на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо
пространство, и на Конфедерация Швейцария.
(4) При приемане на заявлението за издаване
на виза в случаите по чл. 24, ал. 2 задължително
се поставя печат по образец съгласно Приложение ІІІ от Регламент 810/2009 за създаване на
Визов кодекс на Общността на първата свободна страница в редовния документ за пътуване
или в друг заместващ го документ, отбелязващ
приемането на заявление. Когато заявлението за
издаване на виза е подадено пред служител на
външен доставчик на услуги, печатът се поставя
от консулското длъжностно лице след постъпване
на документите в консулската служба.
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(5) Дипломатическите, служебните/официалните и специалните паспорти не се подпечатват с печата по ал. 4.
(6) При издаване на виза визовият стикер се
полага върху страницата, на която е положен
печатът по ал. 4.
(7) Разпоредбите на ал. 4 и 5 се прилагат до
датата, от която ВИС на ЕС започне да действа
напълно във всички региони в съответствие с
чл. 48 от Регламента за ВИС.
Чл. 24. (1) При приемане на заявление за
виза компетентното длъжностно лице извършва
следната проверка:
1. дали заявлението по образец е попълнено,
подписано и подадено в рамките на периода,
посочен в чл. 12, ал. 1;
2. дали кандидатът е представил валиден
документ за задгранично пътуване и снимка,
която отговаря на изискванията по тази наредба;
3. дали от кандидата са събрани биометрични
данни, когато е приложимо;
4. дали визовата такса е платена.
(2) Когато компетентното длъжностно
лице установи, че посочените в ал. 1 условия
са изпълнени, заявлението е допустимо и се
регистрира по реда на чл. 25.
(3) Когато се установи, че посочените в
ал. 1 условия не са изпълнени, заявлението
е недопустимо и компетентното длъжностно
лице незабавно връща заявлението по образец
и всички представени от кандидата документи;
унищожава събраните биометрични данни;
връща визовата такса и не пристъпва към
регистриране и разглеждане на заявлението.
(4) Заявление, което не отговаря на изискванията на ал. 1, може по изключение да
бъде счетено за допустимо по причини от
хуманитарен характер или по съображения от
държавен интерес.
Чл. 25. (1) Компетентното длъжностно лице,
приело заявлението за издаване на виза, се
подписва върху формуляра и в деня на неговото приемане го регистрира с пореден номер
в НВИС, а в дипломатическите и консулските
представителства и на граничните контролнопропускателни пунктове, в които системата не
функционира, се регистрира с пореден номер
от Дневника на заявленията за издаване на
визи за текущата календарна година.
(2) Компетентното длъжностно лице въвежда
в НВИС данните относно кандидата, снимката
и пръстовите му отпечатъци, и връзките към
други заявления за виза от същия кандидат.
(3) Решението за издаване или отказ за
издаване на виза, лицето, което е взело
решението, личното явяване на кандидата,
проведеното с него интервю, длъжностните
лица, участвали в разглеждането на заявлението, както и всички останали релевантни
бележки следва да бъдат ясно обозначени
върху заявлението за виза в предназначените
за служебни бележки полета.
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Чл. 26. (1) Заявлението за издаване на виза,
приложените към него документи, документираните резултати от разговорите с кандидата и
извършените проверки се съхраняват за срок
от 2 години – за случаите на издадена виза, и 5
години – за случаите на отказана виза, считано
от датата на подаване. Регистрираните в НВИС
заявления се съхраняват за срок от 5 години.
(2) Заявлението и приложените към него
копия на документи са неразделна част от
архива на дипломатическото или консулското
представителство или на органа за граничен
контрол. Подреждането на заявленията в архива се извършва по дата на подаването на
заявлението и по номер в НВИС.
(3) Условията и редът за поддържане на
архивите и на регистрите на заявленията за
визи и за тяхното съхраняване се определят
със заповед на министъра на външните работи – за дипломатическите и консулските
представителства, и със заповед на министъра
на вътрешните работи или на оправомощени
от него длъжностни лица – за граничните
контролно-пропускателни пунктове.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ. ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА. КОНСУЛТАЦИИЯ
Раздел І
Разглеждане на заявленията за издаване на
визи и срокове за вземане на решения по тях
от дипломатическите и консулските представителства
Чл. 27. (1) Министърът на външните работи определя със заповед дипломатическите
и консулските представителства, в които консулските длъжностни лица могат да вземат
самостоятелни решения по издаването на
визи за краткосрочно пребиваване със срок
на валидност до 1 година.
(2) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства определят с
писмена заповед след получено съгласие на
дирекция „Консулски отношения“ консулските
длъжностни лица, които имат право да вземат
самостоятелно решение по ал. 1.
(3) Министърът на външните работи по
предложение на дирекция „Консулски отношения“ определя със заповед длъжностните
лица в дирекция „Консулски отношения“,
които имат право да вземат решения за
издаване или отказ на виза за дългосрочно
пребиваване по чл. 15, ал. 2 от Закона за
чужденците в Република България, по които
консулските длъжностни лица в дипломатическите и консулските представителства нямат
право да вземат решения.
(4) Консулският служител може след писмено
разпореждане на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство и
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след извършване на необходимите проверки
да издаде еднократна виза за летищен транзит,
за краткосрочно пребиваване с цел транзитно
преминаване или планиран престой до 15 дни
в случаи, нетърпящи отлагане, при извънредни
обстоятелства или при наличие на държавен
интерес, когато е наложително издаване на
виза в съкратен срок.
(5) В случаите, когато се налага от държавен интерес или от извънредни обстоятелства,
директорът на дирекция „Консулски отношения“ може след съгласуване с министъра на
външните работи да разпореди на консулските
длъжностни лица да издадат виза за краткосрочно пребиваване след извършване на
необходимите проверки.
(6) Определените по чл. 27, ал. 2 консулски
длъжностни лица, преди да вземат решение по
заявлението за издаване на виза, извършват
проверка на декларираните данни и представените документи и задължително изпращат
заявлението до Националния визов център
за проверка в автоматизираните национални
информационни фондове, Шенгенската информационна система и Визовата информационна
система на Европейския съюз, както и за консултиране с друга държава членка, прилагаща
изцяло достиженията на правото на Европейския съюз от Шенген, в случай че е заявено
такова по реда на чл. 22 от Визовия кодекс.
Чл. 28. (1) В случаите, в които консулските
длъжностни лица не вземат самостоятелно
решение, след като приемат и регистрират
заявлението за издаване на виза, те изпращат в
дирекция „Консулски отношения“ информация
за декларираните от чужденеца данни, обстоятелства и факти и представените документи
и резултатите от извършените проверки под
формата на съобщение „искане за виза“. Националният визов център извършва проверка
в автоматизираните национални информационни фондове, Шенгенската информационна
система и Визовата информационна система
на Европейския съюз и провежда консултиране с друга държава членка, прилагаща изцяло
достиженията на правото на Европейския съюз
от Шенген, в случай че е заявено такова по
реда на чл. 22 от Визовия кодекс.
(2) В случаите, в които НВИС не функционира, консулските длъжностни лица задължително съгласуват искането за виза с дирекция
„Консулски отношения“.
(3) Консулските длъжностни лица съгласуват
искането за виза на чужденец, който не пребивава постоянно или дългосрочно в приемащата
държава, и с българското дипломатическо
или консулско представителство в държавата,
чийто гражданин е лицето, или в държавата
на обичайното му местопребиваване, както и
с дирекция „Консулски отношения“.
(4) Процедурите за съгласуване на заявления за издаване на визи от граждани на
трети страни, за които друга държава членка,
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прилагаща изцяло достиженията на правото
на Европейския съюз от Шенген, е заявила
желание да бъде предварително консултирана,
се извършват по ред, определен в инструкция
на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 29. (1) Решение по заявленията за виза
вид „А“ или „С“ се взема в срок до 15 календарни дни считано от датата на подаване на
заявлението, което е допустимо в съответствие
с чл. 24.
(2) В отделни случаи срокът по ал. 1 може
да бъде продължен до 30 календарни дни, когато е необходимо допълнително разглеждане
на заявлението или в случаите на представителство, когато се извършва консултиране с
органите на представляваната държава членка.
По изключение, когато в конкретни случаи са
необходими допълнителни документи, срокът
може да бъде продължен най-много до 60 дни.
(3) В случаи, нетърпящи отлагане, дипломатическото или консулското представителство
може да вземе решение за издаване на виза
вид „А“ или „С“ в срок до 3 работни дни.
(4) Консулските длъжностни лица изпращат
решението по заявление за виза чрез НВИС
под формата на съобщение за „издадена виза“,
„отказ на виза“, „оттеглено заявление“ или
„неприемливо заявление“, което се отразява
и на заявлението за виза.
(5) Информацията по ал. 4 съдържа данни
за вида на визата, номера на визовия стикер,
граничния контролно-пропускателен пункт за
влизане, данни за чужденеца, номер на документа за пътуване, цел на пребиваване в Република България и мотивите за взетото решение
и за резултатите от извършените проверки под
формата на „съобщение за издадена виза“ или
„съобщение за отказана виза“.
(6) Когато поради технически причини
визовите стикери следва да се попълват на
ръка, консулското длъжностно лице уведомява
незабавно за това дирекция „Консулски отношения“. Получената информация се препраща
незабавно от дирекция „Консулски отношения“
до Главна дирекция „Гранична полиция“ на
Министерството на вътрешните работи.
(7) Когато кандидат за виза, издаването на
която е разрешено, не я потърси в срок до един
месец след заявената от него начална дата на
срока на валидност на визата, решението по
заявлението се променя на „оттеглено заявление“.
Чл. 30. (1) Искането за издаване на виза за
дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1 от
Закона за чужденците в Република България
се изпраща чрез дирекция „Консулски отношения“ в службите за административен контрол
на чужденците в Република България.
(2) Консулските длъжностни лица издават
или отказват издаването на виза за дългосрочно пребиваване след разрешение от дирекция
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„Консулски отношения“ въз основа на съвместно мотивирано становище на службите
за административен контрол на чужденците
в Република България и Държавна агенция
„Национална сигурност“ освен в случаите по
чл. 35, ал. 2. Съгласуването се извършва по
ред и в срокове, определени в инструкция на
министъра на външните работи, министъра на
вътрешните работи и председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
(3) Решение по заявление за издаване на
виза за дългосрочно пребиваване на граждани
на трети страни се взема по реда на ал. 2 в
срок до 35 работни дни считано от датата на
подаване на заявлението.
(4) Решение по заявление за издаване на
виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни по реда на чл. 20, ал. 1,
т. 2 се взема по реда на ал. 2 в срок до 15
календарни дни считано от датата на подаване на заявлението. В същия срок се взема и
решение по заявление за виза за дългосрочно
пребиваване с цел пребиваване на територията
на Република България по чл. 24, ал. 1, т. 18,
чл. 24б, 24в и чл. 25, ал. 1, т. 4 и чл. 33к от
Закона за чужденците в Република България.
(5) На лицата, получили статут на постоянно или дългосрочно пребиваващ в страната
чужденец, намиращи се извън територията
на Република България и чийто документ за
пребиваване, издаден от Република България,
е с изтекла валидност, се издава виза за краткосрочно пребиваване, ако основанията за
разрешения статут не са отпаднали.
(6) На лицата, получили статут на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващ в страната чужденец, чийто документ за
пребиваване, издаден от Република България,
е изгубен или откраднат, и се намират извън
територията на Република България, се издава
виза за краткосрочно пребиваване, ако основанията за разрешения статут не са отпаднали.
Чл. 31. (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства и
определените със заповед на министъра на
вътрешните работи длъжностни лица от органите за граничен контрол носят отговорност
за организацията и реда за приемане и обработване на заявленията за издаване на визи, за
режима на съхраняване на визовите стикери и
за осигуряване сигурността на НВИС.
(2) Ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България след съгласуване с дирекция „Консулски отношения“ определят с писмена заповед
администратор на НВИС, както и останалите
компетентни длъжностни лица, които имат
право да работят със системата.
(3) Администраторът по ал. 2 определя конкретните права за работа с НВИС на определените в заповедта компетентни длъжностни
лица, които се явяват потребители на системата.
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(4) Определените в ал. 2 лица водят дневник на системата, в който се отразява всеки
проблем, възникнал при работата с НВИС.
(5) Редът за достъп до НВИС и ВИС на
ЕС се определя с акт на Министерския съвет,
приет на основание чл. 9ж, ал. 5 от Закона за
чужденците в Република България.
Чл. 32. Консулският служител, въвел и
изпратил данните от заявлението за издаване
на виза чрез НВИС или предал за изпращане
данните чрез друго средство за комуникация,
носи отговорност за верността и пълнотата на
изпратената информация.
Чл. 33. (1) Регистрираното заявление, представените документи и извършената проверка
не предполагат задължително издаване на виза.
(2) Консулските длъжностни лица и длъжностните лица на граничния контролно-пропускателен пункт могат да намалят посочения
в заявлението за издаване на виза срок на
пребиваване в Република България и нейната
валидност.
(3) Решението по искането за виза се отразява в НВИС и се вписва и върху приетото
заявление за издаване на виза.
(4) Всяко консулско длъжностно лице притежава личен печат, който се поставя върху
попълнения визов стикер, положен в документа
за пътуване или бланката за издаване на виза.
Печатът трябва да обхваща и част от страницата на документа за пътуване или бланката
за издаване на виза.
(5) Министерството на външните работи
поддържа регистър на консулските длъжностни
лица и образците на техните подписи и печати.
Чл. 34. (1) Не се издава виза на чужденец,
когато е налице едно от основанията, посочени
в чл. 10 от Закона за чужденците в Република
България. За отказа се съставя формуляр в два
екземпляра по образец съгласно приложение
№ 7, който се подписва от ръководителя на
дипломатическото или консулското представителство или от упълномощено от него
длъжностно лице, а в случай на издаване на
виза на границата – от ръководителя на органа
по чл. 10, ал. 2 или от упълномощено от него
длъжностно лице. Във формуляра се вписват
мотивите, като се посочва основанието за отказа, без да се вписват съображения, засягащи
интересите на националната сигурност, и се
удостоверява датата на връчване (изпращане)
на заинтересуваното лице. Първият екземпляр
се връчва или изпраща на кандидата, а вторият
се прилага към заявлението за издаване на виза
и придружаващите го документи.
(2) Не се издава виза на член на семейството на гражданин на Европейския съюз,
на държава от Европейското икономическо
пространство и на Конфедерация Швейцария,
ако са налице някои от основанията по чл. 22
и 26 от Закона за влизането, пребиваването и
напускането на Република България на граж-
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даните на Европейския съюз и членовете на
техните семейства. За отказа се съставя формуляр в два екземпляра по образец съгласно
приложение № 8, който се подписва от ръководителя на дипломатическото или консулското
представителство или от упълномощено от него
длъжностно лице, а в случай на издаване на
виза на границата – от ръководителя на органа
по чл. 10, ал. 2 или от упълномощено от него
длъжностно лице. Във формуляра се вписват
мотивите, като се посочва основанието за отказа, без да се вписват съображения, засягащи
интересите на националната сигурност, и се
удостоверява датата на връчване (изпращане)
на заинтересуваното лице. Първият екземпляр
се връчва или изпраща на кандидата, а вторият
се прилага към заявлението за издаване на
виза и придружаващите го документи.

Чл. 36. На лицата по чл. 35, ал. 2 след
влизането в страната и регистрирането им в
дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи се издава личен
документ по реда на чл. 59, ал. 5 от Закона
за българските лични документи.
Чл. 37. При издаване на визи на притежатели
на дипломатически или служебни паспорти във
връзка със служебни пътувания във визовия
стикер се вписва „дипломатическа“, съответно
„служебна“.
Чл. 38. Министерството на външните работи
обявява пред органите за граничен контрол
и службите за административен контрол на
чужденците за невалидни визите, издадени в
дипломатически и служебни паспорти, и разрешенията за пребиваване, когато основанията
за тяхното издаване са отпаднали.

Раздел IІ
Разглеждане на заявленията за издаване на
визи на притежатели на дипломатически или
служебни паспорти

Раздел ІІІ
Приемане на заявления за издаване на визи
от органите за граничен контрол

Чл. 35. (1) В случаите по чл. 4, ал. 1 чужденците, притежатели на дипломатически
или служебни паспорти, подават заявление за
издаване на виза по реда на глава втора, без
да се прилага разпоредбата на чл. 12, ал. 4,
когато е необходимо.
(2) За първото влизане на територията на
Република България на чужденците, назначени
като служители в дипломатическо или консулско представителство или към международна
организация със седалище на територията на
Република България, членовете на техните
семейства, както и на лицата по чл. 24, ал. 1,
т. 9 от Закона за чужденците в Република България се издава виза по чл. 15, ал. 1 от Закона
за чужденците в Република България, освен
ако в международен договор, който е в сила
за Република България, е предвидено друго.
(3) Заявленията за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на лицата по ал. 2 се
придружават от вербална нота на Министерството на външните работи на изпращащата
страна или от официално писмо от международна организация до съответното българско
дипломатическо или консулско представителство, в които се посочват имената, рангът и
длъжността на кандидата, имената на служителя, когото ще смени, както и други данни,
когато е необходимо.
(4) Когато във вербалната нота, в официалното писмо и/или в заявлението по формуляр
липсват някои от данните по ал. 3, дипломатическото или консулското представителство
предприема стъпки за предоставянето им по
официален път.
(5) Издаването на виза за дългосрочно
пребиваване на лицата по ал. 2 се съгласува
с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи.

Чл. 39. В случаите по чл. 9д от Закона за
чужденците в Република България при издаване
на виза задължително се извършва проверка в
автоматизираните национални информационни фондове и в Шенгенската информационна
система за наложени ограничения за влизане.
Чл. 40. (1) Главна дирекция „Гранична полиция“ уведомява в писмена форма дирекция
„Консулски отношения“ за всеки недопуснат
чужденец на територията на Република България, притежаващ виза, не по-късно от два
работни дни от датата на взетото решение.
(2) На чужденец, на когото е отказано влизане, органите за граничен контрол връчват по
реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за чужденците
в Република България формуляр, в който са
посочени причините за недопускането му на
територията на страната.
Раздел ІV
Сътрудничество с други държави – членки на
Европейския съюз, прилагащи изцяло достиженията на правото на Европейския съюз от
Шенген
Чл. 41. (1) Република България и друга държава – членка на Европейския съюз, прилагаща
изцяло достиженията на правото на Европейския
съюз от Шенген, могат да сключат двустранен
договор за представителство за приемане на
заявления и за издаване на визи или да създават общи центрове за приемане на заявления.
(2) Договорът се сключва от министъра на
външните работи по реда на Закона за международните договори на Република България.
(3) Представителството може да се извършва
и в ограничена степен – само за приемане на
заявления и събиране на биометрични данни.
(4) С договора се уреждат срокът на представителството, редът и условията за неговото
прекратяване, процедурите по консултиране
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с органите на представляваната държава и
възможността, при намерение за отказване на
издаването на виза, заявлението за издаване
на виза да бъде изпращано на централните
органи на представляваната държава за вземане на окончателно решение по заявлението
за издаване на виза.
Чл. 42. (1) В случаите, когато Република
България е представлявана от държава членка
по силата на сключено споразумение, Министерството на външните работи нотифицира
на Европейската комисия договореностите за
представителство или прекратяването на такива
договорености преди влизането им в сила или
прекратяването им.
(2) В случаите, когато Република България
е представляваща държава членка по силата на
сключено с друга държава членка споразумение,
съответното задгранично представителство на
Република България, което извършва фактическите действия по представителството, информира представителствата на другите държави
членки и делегацията на Европейския съюз в
съответния консулски окръг относно договореностите за представителство или относно
прекратяването на такива договорености преди
влизането им в сила или прекратяването им.
Раздел V
Сътрудничество на консулствата на местно ниво
Чл. 43. (1) Консулските длъжностни лица в
дипломатическите и консулските представителства на Република България вземат участие в
съвместни заседания с консулски длъжностни
лица на други държави – членки на Европейския съюз, и държавите, прилагащи правото от
Шенген, на територията на приемащата държава в рамките на консулското сътрудничество.
(2) Консулското сътрудничество на местно
ниво се изразява в отчитане на имиграционния риск, установяване на общи критерии при
обработването на заявленията за виза, обмен
на информация за използването на фалшифицирани документи и опасност от мрежа за
нелегална имиграция.
Чл. 44. Дипломатическите и консулските
представителства на Република България
предоставят статистически данни за издадени
и за отказани визи на държавите – членки на
Европейския съюз, и на държавите, прилагащи
правото от Шенген, в рамките на консулското
сътрудничество.
Раздел VІ
Сътрудничество с външни доставчици на услуги
Чл. 45. (1) Министърът на външните работи или оправомощено от него длъжностно
лице може да сключи договор с доставчик
на външни услуги за изпълнение на една или
повече от следните задачи, свързани с приемането на заявленията за издаване на визи и
събиране на данни:
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а) да предоставя обща информация относно
изискванията и заявленията за издаване на виза;
б) да информира кандидатите относно
необходимите придружаващи документи въз
основа на списък;
в) да събира данни и заявления (включително да снема биометрични идентификатори) и
да предава заявленията на дипломатическата
мисия или консулската служба;
г) да събира визови такси;
д) да урежда срещи за лично явяване в
дипломатическата мисия, консулската служба
или при външния доставчик на услуги;
е) да взема документите за пътуване и уведомлението за отказ, когато това е приложимо,
от дипломатическата мисия или консулската
служба и да ги връща на кандидата.
(2) Преди сключването на договор с външен изпълнител възложителят задължително
изисква от външния изпълнител на услуги
документи, доказващи финансовото състояние,
възможността за изпълнение на предмета на
договора и доказателства за липса на конфликт
на интереси.
(3) В договора по ал. 1 задължително се
включват разпоредби, отговарящи на изискванията по приложение Х на Регламент
(ЕС) 810/2009 за създаване на Визов кодекс
на Общността.
(4) В договора по ал. 1 се уговаря таксата,
която външният доставчик на услуги може
да събира в допълнение към визовата такса.
Таксата за услугата е пропорционална на
разходите, направени от външния доставчик
на услуги, и не може да надхвърля половината
от размера на таксата за виза, определена в
чл. 9, ал. 1 от Тарифа № 3 за таксите, които се
събират за консулско обслужване в системата
на Министерството на външните работи по
Закона за държавните такси.
(5) В договора по ал. 1 се включват клаузи,
които регламентират правото на възложителя
да осъществява контрол върху информацията,
предоставяна от външния доставчик на услуги
на кандидатите относно изискването за издаване
на виза и заявленията по образец, техническите
и организационни мерки за сигурност, необходими за защита на личните данни, събирането
и предаването на биометрични данни.
(6) С цел спазване на изискванията на ал. 5
оправомощени консулски длъжностни лица
извършват редовни проверки на място в помещенията на външния изпълнител на услуги.
Чл. 46. (1) Данните, които външният доставчик на услуги предава на дипломатическото или консулското представителство на
Република България, са изцяло криптирани,
независимо дали се предават по електронен
път, или физически върху електронен носител.
(2) В трети държави, забраняващи криптирането на данни при предаването им по
електронен път от външния доставчик на

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

услуги на дипломатическото или консулското
представителство на Република България, не
се допуска външният доставчик на услуги да
предава данни по електронен път.
(3) Разглеждането на заявленията, интервютата, когато се налагат такива, процесът на
разрешаване и отпечатването и поставянето
на визовите стикери се извършват единствено
от дипломатическата мисия или консулската
служба.
(4) Външните доставчици на услуги нямат
достъп до НВИС и Визовата информационна
система на Европейския съюз (ВИС на ЕС)
при каквито и да е обстоятелства.
Чл. 47. (1) Дипломатическите и консулските
представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация
с оглед подаването на заявления с изключение
на събиране на биометрични данни.
(2) Акредитацията се дава от съответните
дипломатически и консулски представителства
на Република България след съгласуване с
дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и
въз основа на проверка на следните елементи:
1. текущо състояние на търговския посредник: текущия лиценз, търговския регистър,
договорите с банки;
2. съществуващи договори с търговски
партньори, установени в Република България,
които предлагат настаняване и други пакети
от туристически услуги;
3. договори с транспортни дружества, кои
то трябва да включват пътуване за отиване,
както и гарантирано и фиксирано пътуване
за връщане.
(3) Акредитираните търговски посредници
подлежат на редовно наблюдение чрез проверки на място, което включва провеждането на
лични или телефонни интервюта с кандидати
за виза, проверки на пътуванията и настаняването, проверка дали медицинската застраховка
за пътуване в чужбина е подходяща и дали
покрива индивидуалните пътници, и при необходимост, проверка на документите, отнасящи
се до завръщане на група.
(4) Дипломатическите и консулските представителства предоставят информация на
кандидатите за издаване на виза за списъка
на акредитираните търговски посредници, с
които си сътрудничат.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Министърът на външните работи и
министърът на вътрешните работи внасят
в Министерския съвет в началото на всяка
календарна година доклад за миграционната
обстановка и за необходимостта от изменения
във визовата и миграционната политика на
Република България.
§ 2. Министърът на външните работи издава
инструкция за работа с НВИС.
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§ 3. Условията, редът и формата на съг
ласувателната процедура, на проверките в
автоматизираните информационни масиви за
наложени забрани по Закона за чужденците в
Република България, както и комуникационните средства се определят с обща инструкция
на министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 4. Министърът на вътрешните работи
съвместно с министъра на външните работи и
председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ с инструкция определят условията и
реда за съгласуване на молбите за визи.
§ 5. Министерството на вътрешните работи
съвместно с Министерството на външните
работи и с Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
поддържа и актуализира списък на документите за задгранично пътуване, издавани от
държави, от международни организации и от
други субекти на международното публично
право, които дават право на чужденец да
влиза на територията на Република България
и да получи българска виза. Включването в
този списък на документи за пътуване, издавани от държави, територии и други субекти,
които Република България не е признала,
не означава признаване по смисъла на международното право. Редът за признаване на
документи за пътуване и включването им в
списъка по предходните изречения се определя
с инструкция на министъра на вътрешните
работи, министъра на външните работи и
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 9е от Закона за чужденците в Република
България.
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на външните работи и на министъра на вътрешните работи.
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
и чл. 6, ал. 1
СПИСЪК
на третите държави, за чиито граждани се изискват
визи за летищен транзит от Република България
Афганистан
Бангладеш
Гана
Етиопия
Еритрея
Ирак
Иран
Конго, Демократична република
Нигерия
Пакистан
Сомалия
Шри Ланка
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Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1

Заявление за издаване на виза
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Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2

СНИМКА

Безплатен образец
1. Фамилно име (x)

ПОПЪЛВА СЕ ОТ

2. Фамилно име по рождение (предишно(и) фамилно(и) име(на)) (х)

Дата на подаване на
заявлението:

АДМИНИСТРАЦИЯТА

3. Собствено(и) име(на) (х)
4. Дата на раждане (ден-месецгодина)

Номер на заявлението за
издаване на виза:
5. Място на раждане

7. Настоящо гражданство

6. Държава на раждане

Гражданство по рождение, ако е
различно:

Място на подаване на
заявлението
□ Посолство/консулство
□ Общ център за приемане
8. Пол
9. Семейно положение:
□ Мъжки □ Женски
□ Неженен (неомъжена) □ Женен (омъжена) □ Разделен(а) на заявления
□ Външен изпълнител
□ Разведен(а) □ Вдовец (вдовица) □ Друго (да се посочи)
10. При малолетни/непълнолетни: Фамилно име, собствено име, адрес (ако е различен от този на кандидата) и □ Търговски посредник
□ Граница
гражданство на лицето, упражняващо родителски права/настойника
11. Национален идентификационен номер, където е приложимо

Име:

12. Вид документ за задгранично пътуване:
Обикновен паспорт □ Дипломатически паспорт □ Служебен паспорт □ Официален паспорт □ Специален
паспорт
□ Друг документ за задгранично пътуване (да се посочи)
13. Номер на документа за
14. Дата на издаване 15. Валиден до
16. Издаден от
задгранично пътуване
17. Домашен адрес и електронен адрес на кандидата
Телефонен(ни) номер(а)
18. Пребиваване в държава, различна от държавата на настоящо гражданство
□ Не
□ Да Разрешение за пребиваване или равностоен документ ……………. № ………………… Валидност
* 19. Настояща професия

□ на друго място
Досието е обработено от:
Придружаващи документи:
□ Документ за задгранично
пътуване
□ Средства за издръжка
□ Покана
□ Транспорт
□Медицинска застраховка
за пътуване в чужбина
□ Друго:

* 20. Работодател и адрес и телефонен номер на работодателя. За студенти — име и адрес на учебното
заведение.
21. Основна(и) цел(и) на пътуването:
□ Туризъм □ Служебно пътуване □ Посещение на роднини или приятели □ Култура □ Спорт □ Официално
посещение
□ Медицински причини
□ Обучение □ Транзитно преминаване □ Летищен транзит □ Друго (да се посочи)
22. Държава-членка на местоназначение
23. Държава-членка на първо влизане
24. Брой искани влизания
□ Еднократно □ Двукратно □ Многократно

25. Продължителност на планирания престой или
транзитно преминаване
Да се посочи броят дни

Полетата, отбелязани с * , не се попълват от членове на семействата на граждани на ЕС, ЕИП или на Швейцария съпруг(а), дете или
роднина по възходяща линия, на издръжка) при упражняване на правото на свободно движение. Членовете на семействата на граждани на
ЕС, ЕИП или Швейцария представят документи, доказващи тази роднинска връзка и попълват полета 34 и 35.
(x) Полета 1—3 се попълват в съответствие с данните в документа за задгранично пътуване.
26. Шенгенски визи, издадени през последните три години
□ Не
□ Да Дата(и) на валидност: от …………………. до
27. Предходно снемане на пръстови отпечатъци с цел кандидатстване за шенгенска виза
□ Не…………………. …………………. □ Да
…………………. …………………. …… Дата, ако е известна
28. Разрешително за влизане в държавата на местоназначение, ако е приложимо
Издадено от …………………. Валидност от …………………. до
…………………. ………………….

29. Планирана дата на пристигане в Република България

30. Планирана дата на отпътуване от Република България

*31. Собствено име и фамилно име и на канещото(ите) лице(а) в Република България. Ако няма такова(ива), име на
хотел(и) или временен адрес(и) в Република България
Адрес и електронен адрес на канещото(ите) лице(а)/хотел(и)/временен
адрес(и)

Телефон и факс
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*32. Име и адрес на канещото(ите) дружество/организация

ВЕСТНИК
Телефон и факс на
дружеството/организацията

Фамилно име, собствено име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на лицето
за контакт в дружеството/организацията

*33. Разходите за пътуване и за издръжка по време на престоя на кандидата се покриват
□ от самия кандидат

□ от предоставящ финансово подпомагане (домакин,
дружество, организация), да се посочи
…. □ посочено в поле 31 или 32
…. □ друго (да се посочи)

Средства за издръжка
□ В брой
Средства за издръжка
□ Пътнически чекове
□ В брой
□ Кредитна карта
□ Предоставено настаняване
□ Предплатено настаняване
□ Всички разходи по време на престоя са покрити
□ Предплатен транспорт
□ Предплатен транспорт
□ Друго (моля посочете)
□ Друго (моля посочете)
34. Лични данни на члена на семейството, който е гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария
Фамилно име:
Дата на раждане

Собствено(и) име(на)
Гражданство

Номер на документа за
пътуване или личната
карта

35. Роднинска връзка с гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария
□ съпруг(а) □ дете □ внук(внучка) □ роднина по възходяща линия на издръжка на лицето
36. Място и дата
37. Подпис (за малолетни/непълнолетни, подпис на
упражняващо родителски права лице/ законен настойник)

Известно ми е, че визовата такса не подлежи на възстановяване в случай на отказ за издаване на виза.
Приложимо при кандидатстване за виза за многократно влизане (вж. поле № 24):
Известно ми е, че трябва да имам подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина по време на първия ми престой и при
следващи посещения на територията на държавите-членки.

Известно ми е и съм запознат със следното: събирането на данните, изисквани от настоящия образец на заявление за виза и
използването на моя снимка и ако е необходимо снемането на пръстови отпечатъци са задължителни за разглеждането на
заявлението за издаване на виза и всички мои лични данни, които са посочени в заявлението за издаване на виза, както и моята
снимка и пръстови отпечатъци, ще бъдат предоставени на съответните органи на държавите-членки и ще бъдат обработени от
съответните органи за целите на вземане на решение относно заявлението ми за издаване на виза.
Тези данни, както и данни относно взетото решение относно заявлението ми за издаване на виза, или решение за анулиране,
отмяна или удължаване на срока на валидност на издадена виза ще бъдат въведени и съхранявани във Визовата информационна
система (ВИС)1 за максимален период от пет години, по време на който до тях ще имат достъп визовите органи и компетентните
органи за извършване на проверки на визите на външните граници на държавите-членки и вътре в тях, емиграционните служби и
тези за предоставяне на убежище в държавите-членки, за да се провери дали са изпълнени условията за законно влизане, престой
и пребиваване на територията на държавите- членки, за да се идентифицират лицата, които не отговарят или вече не отговарят на
тези условия, за разглеждането на заявлението за искане на убежище и за да се определи отговорността за такова разглеждане.
При определени условия данните ще бъдат на разположение на определените органи на държавите-членки и за Европол с цел
предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления. Компетентният орган, който
отговаря за обработката на данните е [(...)].
Известно ми е също така, че имам правото да бъда уведомен във всяка една държава-членка за отнасящите се до мен данни,
въведени във ВИС и за държавата-членка, която е изпратила данните и да изискам отнасящите се до мен данни, които са
неточни, да бъдат поправени и незаконно обработените данни, отнасящи се до мен да бъдат заличени. По мое изрично
настояване орган, който разглежда заявлението ми за издаване на виза ще ме информира за начина, по който мога да упражня
правото си на проверка на личните си данни, за да бъдат променени или заличени, включително и съответните мерки за съдебна
защита съгласно националното законодателство на заинтересованата държава. Националният надзорен орган [Комисия за
защита на личните данни] който ще ми съдейства и посочи как да упражня тези права.
Декларирам, че предоставените от мен данни са верни и пълни. Известно ми е, че предоставянето на неверни данни от моя
страна ще доведе до отхвърляне или анулиране на вече издадената виза и е възможно да бъда подведен(а) под наказателна
отговорност съгласно правото на държавата-членка, която разглежда заявлението ми за издаване на виза.
Задължавам се да напусна територията на държавите-членки преди изтичането на срока на валидност на визата, ако бъде е
издадена. Информиран(а) съм, че притежанието на виза е само едно от предварителните изисквания за влизане на европейската
територия на държавите-членки. Самият фактът, че ми е издадена виза, не означава, че имам право на компенсация, ако не
отговарям на съответните изисквания на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 562/2006 (Кодекс на шенгенските граници) и
поради това може да ми бъде отказано влизане. Предварителните изисквания за влизане ще бъдат проверени отново на
европейската територия на държавите-членки.

Място и дата

Подпис
Подпис (за малолетни/непълнолетни, подпис на упражняващо
родителски права лице/законен настойник):
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Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
Област: ..................

Рег. №: ........................
Дата: ...............

Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР: гр. .........

Длъжностно лице: ...............
Подпис

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за частно посещение на чужденец в Република България
От името на:

ЕГН ......................
(имена по документ за самоличност)

Гражданин на:
Дата и място на раждане:
(държава, област, община, населено място)
Постоянен адрес:
(област, община, населено място)
Местоживеене:
община, град/село

ж.к.

бул./ул.

№, бл., вх., ет., ап.

Документ за
самоличност

1. Паспорт на гражданин на Република Домашен телефон: ..........
България или лична карта
2. Паспорт

Серия ......... № .........,

3. Удостоверение за самоличност на изд. на ......... от ......,
чужденец
валиден до ................
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря жилище и средства за срок ..... дни за времето от ________ до
________ _______г. на чуждия гражданин:
Имена по документ съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България:
Гражданин на:
Дата и място на раждане:
(държава, населено място)
Местоживеене: държава

населено място

адрес:
с който съм/не съм в родство .......................................
(посочва се видът на родството)
Чужденецът се придружава:
1. Съпруг(а)

(имена по паспорт)

Гражданин на:
Дата и място на раждане:
(държава, населено място)
Местоживеене:

държава

адрес:
2. Деца до 18 г.:
(име, дата на раждане, пол)

населено място
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С Т Р. 2 7
Гръб на приложение № 3

Гостите ще приема в жилище на адрес:
на което аз съм собственик/наемател. Жилището има ...... кв. м площ, състои се от
....... стаи и в момента в него живеят: аз, ................................ съпруг/а, деца и други
ИЗВЕСТНО МИ Е, че:
1. В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно на посочения
по-горе адрес поканените от мен чужденци, като представя и настоящата декларация.
2. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в Репуб
лика България и завръщане в държавата, в която живеят (транспортни, лечебни, обезщетения за
нанесени вреди и др.), ще бъдат за моя сметка съгласно чл. 45 ЗЧРБ.
3. Компетентните служители от МВР и съответните длъжностни лица от местните администрации
могат да извършват проверки за установяване верността на посочените от мен данни.
4. Давам съгласието си съгласно чл. 4 ЗЗЛД данните, вписани в тази покана, както и документите, приложени към нея, да бъдат предоставени на компетентните органи на Република България и
обработени във връзка с тази покана.
5. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Декларатор:

Гр./с.

саморъчен подпис

Началник на звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР: ............

НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА:

(населено място)
или упълномощено от него длъжностно
лице,
.....................................
(име, фамилия)
УДОСТОВЕРЯВАМ, че посочените в декларацията данни относно
местоживеенето на декларатора и жилищните му условия са верни.
Подпис:
Печат
Внесена такса по Тарифата за МТ по ЗМДТ, квитанция № ........./..........
дата
1. Поканата декларация се попълва на машина.
2. След попълване на данните за придружаващите лица незапълнените полета се зачертават с
наклонена линия.
3. Настоящият документ е личен и следва да се съхранява от лицето по време на гостуването му
в Република България. Всяка поправка прави документа невалиден.
Настоящий документ является личным и владелец должен хранить его в течении своего пребывания в Республике Болгарии. Любая поправка делает документ недействительным.
This is personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of Bulgaria. Any
correction will make the document invalid.
C’est un document personnel et la personne est oblegee de le garder lors de sa visite en Republique de
Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.
El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su visita en la Republica
de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.
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Приложение № 4
към чл. 17, ал. 3
Област: ..................

Рег. №: ..............

Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР: гр. ..........

Длъжностно лице: ...........

Дата: .....
Подпис
ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за бизнес пътуване
на чужденец в Република България
ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВЕЦ
Вид и наименование на търговеца:
ЕИК/БУЛСТАТ

ЕТ, ЕООД, ООД, АД

Седалище
Област, община, населено място
Адрес
Населено място, улица, №, бл., вх., ап.
Телефон

факс

телекс

Представляван от:

ЕГН

Имена по паспорт и длъжност

ЕНЧ

(за чужденци) гражданство:
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря програмата, пребиваването и настаняването за срок .... дни
(до 90 дни) за времето от ......... до ......... на изброените по-долу лица, с които съм в делови отношения.
ДАННИ ЗА ПОКАНЕНОТО ЛИЦЕ
Имена по паспорт:
Гражданин на:

Дата на раждане:

Представител на:
Вид и наименование на търговеца – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, КД
Седалище
Държава

район, щат, провинция и други

Населено място

улица, №, бл., вх., ап.

факс

телекс

Адрес

Телефон

Чужденецът се придружава от:
членове на семейството, секретар, шофьор, преводач и друг помощен персонал
№

Имена по паспорт

Гражданин на

Дата на
раждане
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С Т Р. 2 9

Гръб на приложение № 4
към чл. 17, ал. 3
Известно ми е, че:
1. В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно поканените
от мен чужденци, като представя и настоящата декларация, ако не са настанени в хотел.
2. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в Република България и завръщане в държавата, в която живеят, ще бъдат за моя сметка (включително
транспортни, лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.).
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(саморъчен подпис и имена на лицето,
вписано в Търговския регистър)

Забележки: След попълване на списъка на придружаващите лица незапълнените полета се зачертават
с една наклонена линия.
Настоящият документ се изготвя в три екземпляра.
Настоящият документ е личен и следва да се съхранява от лицето по време на гостуването му в
Република България. Всяка поправка прави документа невалиден.
Настоящий документ является личным и владелец должен хранить его в течении своего пребывания в Республике Болгарии. Любая поправка делает документ недействительным.
This is personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of Bulgaria. Any
correction will make the document invalid.
C’est un document personnel et la personne est oblegee de le garder lors de sa visite en Republique de
Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.
El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su visita en la Republica
de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.

Приложение № 5
към чл. 17, ал. 4
Област: ..................

Рег. №: .....................
Дата: ............

Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР: гр. .........

Длъжностно лице: ............
Подпис

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за бизнес
пътуване на чужденец в Република България
ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВЕЦ
Вид и наименование на търговеца:
ЕТ, ЕООД, ООД, АД
Седалище
Област, община, населено място
Адрес
Населено място, улица, №, бл., вх., ап.
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факс

телекс

Представляван от:

ЕГН

Имена по паспорт и длъжност

ЕНЧ

(за чужденци) гражданство:
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря програмата, пребиваването и настаняването за срок .... дни
(до 90 дни) за времето от ......... до ......... на изброените по-долу лица, с които съм в делови отношения.
ДАННИ ЗА ПОКАНЕНОТО ЛИЦЕ
Имена по паспорт:
Гражданин на:

Дата на раждане:

Представител на:
вид и наименование на търговеца – ЕТ, ЕООД, ООД, АД, КД
Седалище
Държава

район, щат, провинция и други

Населено място

улица, №, бл., вх., ап.

факс

телекс

Адрес

Телефон

Чужденецът се придружава от:
членове на семейството, секретар, шофьор, преводач и друг помощен персонал
№

Имена по паспорт

Гражданин на

Дата на раждане

Гръб на приложение № 5
към чл. 17, ал. 4
Известно ми е, че:
1. В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно поканените
от мен чужденци, като представя и настоящата декларация, ако не са настанени в хотел.
2. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в Репуб
лика България и завръщане в държавата, в която живеят, ще бъдат за моя сметка (включително
транспортни, лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.).
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(саморъчен подпис и имена на лицето, вписано в Регистъра
за юридическите лица на Министерството на правосъдието)

Забележки: След попълване на списъка на придружаващите лица незапълнените полета се зачертават с една наклонена линия.
Настоящият документ се изготвя в три екземпляра.
Настоящият документ е личен и следва да се съхранява от лицето по време на гостуването му в
Република България. Всяка поправка прави документа невалиден.
Настоящий документ является личным и владелец должен хранить его в течении своего пребывания в Республике Болгарии. Любая поправка делает документ недействительным.
This is personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of Bulgaria. Any
correction will make the document invalid.
C’est un document personnel et la personne est oblegee de le garder lors de sa visite en Republique de
Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.
El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su visita en la Republica
de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.
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Приложение № 6
към чл. 17, ал. 5
Област: ..................

Рег. №: ..................
Дата: ........

Звено „Миграция“ – СДВР/ОДМВР: гр. .........

Длъжностно лице: .........
Подпис

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Наименование на представителството:
Седалище
Област, община, населено място
Адрес
Населено място, улица, №, бл., вх., ап.
Телефон

факс

телекс

Представлявано от:

ЕГН
Имена по паспорт и длъжност ЕНЧ

(за чужденци) гражданство:
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря програмата, пребиваването и настаняването за срок .... дни
(до 90 дни) за времето от ......... до ......... на изброените по-долу лица, с които съм в делови отношения.
ДАННИ ЗА ПОКАНЕНОТО ЛИЦЕ
Имена по паспорт:
Гражданин на:

Дата на раждане:

Представител на:
вид и наименование на търговеца — ЕТ, ЕООД, ООД, АД
Седалище
Държава

район, щат, провинция и други

Адрес

Телефон

Населено място

улица, №, бл., вх., ап.

факс

телекс

Чужденецът се придружава от:
членове на семейството, секретар, шофьор, преводач и друг помощен персонал
№

Имена по паспорт

Гражданин на

Дата на раждане
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Гръб на приложение № 6
към чл. 17, ал. 5
Известно ми е, че:
1. В срок 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно поканените
от мен чужденци, като представя и настоящата декларация, ако не са настанени в хотел.
2. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в Репуб
лика България и завръщане в държавата, в която живеят, ще бъдат за моя сметка (включително
транспортни, лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.).
3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(саморъчен подпис и имена на лицето, вписано в Регистъра на БТПП)

Забележки: След попълване на списъка на придружаващите лица незапълнените полета се зачертават с една наклонена линия.
Настоящият документ се изготвя в три екземпляра.
Настоящият документ е личен и следва да се съхранява от лицето по време на гостуването му в
Република България. Всяка поправка прави документа невалиден.
Настоящий документ является личным и владелец должен хранить его в течении своего пребывания в Республике Болгарии. Любая поправка делает документ недействительным.
This is personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of Bulgaria. Any
correction will make the document invalid.
C’est un document personnel et la personne est oblegee de le garder lors de sa visite en Republique de
Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.
El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su visita en la Republica
de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.

Приложение № 7
към чл. 34, ал. 1
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ И ОБОСНОВКА НА ОТКАЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА, АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ВИЗА
STANDART FORM FOR NOTIFYING, AND MOTIVATING REFUSAL, ANNULMENT OR
REVOCATION OF A VISA
ОТКАЗ/АНУЛИРАНЕ/ОТМЯНА НА ВИЗА
REFUSAL/ANNULMENT/REVOCATION OF A VISA
Г-жа/Г-н_______________________________,
Ms/Mr …………………………………………..

Посолството/генералното консулство/консулството/друг компетентен орган на Република
България в ___________________ [от името на (представляваната държава)];
……………………………………………………………………………………………………………................................................................................
The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority] in ………………..]on behalf of ………../name of
represented Member State/
……………………………………………………………………………………………………………................................................................................

разгледа Вашето заявление за издаване на виза, подадено на:_______________
has examined your visa application, submitted on ……………………………………………..............................................

разгледа Вашата виза №: __________, издадена на / [дата/месец/година]
has examined your visa №: __________,, issued on …………………………………………….
 Визата е отказана
 Визата е анулирана
 Визата е отменена
The visa has been refused
The visa has been annulled
The visa has been revoked
Основанието(ята) за решението са следните:
The decision is based on the following reason/s
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(вписват се съответната разпоредба от приложимия нормативен акт с кратко описание на мотивите)
(the relevant legal provision to be included with short annotation of the reason/s
Бележки:
Remarques:
Заинтересованото лице може да оспорва решението за отказ/анулиране/отмяна на визата, в случай
че визата не е отменена по негово желание, по реда на Административно-процесуалния кодекс пред
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по-горестоящия административен орган или пред съответния административен съд в срок 14 дни считано
от датата за уведомяването му за отказа/анулирането/отмяната на визата. Заинтересованото лице трябва
да получи копие от този документ.
The person concerned may appeal against the decision to refuse/annul/revoke (if not requested by the holder) as provided
for in the Code of Administrativ Procedure with the higher administrative body or the competent administrative court
within 14 days from the notification of the refusal/annulment/revocation. The person concerned must receive a copy of
this document.
Дата и печат на посолството/генералното консулство/консулството/органите, отговарящи за проверките
на лица/други компетентни органи.
Date and stamp of the The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority]
Подпис на съответното лице
Signature of person concerned

Приложение № 8
към чл. 34, ал. 2

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ И ОБОСНОВКА НА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ВИЗА, АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ВИЗА
(на член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС)
STANDART FORM FOR NOTIFYING, AND MOTIVATING REFUSAL, ANNULMENT OR
REVOCATION OF A VISA
(for member of the family of a citizen of the European Union/EIS/Confederation Switzerland)
ОТКАЗ/АНУЛИРАНЕ/ОТМЯНА НА ВИЗА
REFUSAL/ANNULMENT/REVOCATION OF A VISA

Г-жа/Г-н_______________________________,
Ms/Mr …………………………………………..

Посолството/генералното консулство/консулството/друг компетентен орган на Република България
в ___________________ [от името на (представляваната държава)];
……………………………………………………………………………………………………………................................................................................
The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority] in ………………..[on behalf of ………../name of
represented Member State/
.............................................................................................................................................................................................

разгледа Вашето заявление за издаване на виза, подадено на:_______________
has examined your visa application, submitted on ……………………………………………
 Визата е отказана
 Визата е анулирана
 Визата е отменена
The visa has been refused
The visa has been annulled
The visa has been revoked
Основанието(ята) за решението са следните:
The decision is based on the following reason/s
……………………………………………………………………………………………………………................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................................................
(вписват се мотивите и приложимите основания на чл. 4, ал. 2, чл. 22 и 26 от Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства)
(The reason/s and the relevant provisions of art.4 (2), art. 22 and art. 26 of of the Law for Entering, Residing and Leaving
the Republic of Bulgaria of European Union Citizens and Members of Their Families to be included)
Забележки:
Бележки:
Заинтересованото лице може да оспорва решението за отказ/анулиране/отмяна на визата, в случай че визата
не е отменена по негово желание, по реда на Административно-процесуалния кодекс пред по-горестоящия
административен орган или пред съответния административен съд в срок 14 дни считано от датата за
уведомяването му за отказа/анулирането/отмяната на визата. Заинтересованото лице трябва да получи копие
от този документ.
The person concerned may appeal against the decision to refuse/annul/revoke (if not requested by the holder) as provided
for in the Code of Administrativ Procedure with the higher administrative body or the competent administrative court
within 14 days from the notification of the refusal/annulment/revocation. The person concerned must receive a copy of
this document.
Дата и печат на посолството/генералното консулство/консулството/органите, отговарящи за проверките
на лица/други компетентни органи.
Date and stamp of the The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority]
of the The Embassy/Consulate General/Consulate/[other competent authority]
Подпис на съответното лице
Signature of person concerned
_________________________________________________________________________________________________
8308
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за приемане на Методика за изчисляване на
нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на
универсалната пощенска услуга.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

МЕТОДИКА

за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С методиката се определят редът
и начинът, по който пощенският оператор,
на когото със Закона за пощенските услуги е
възложено задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на
цялата страна чрез организирана и управлявана
от него пощенска мрежа, изчислява и доказва
нетните разходи от задължението за извършване
на услугата.
(2) За целите на методиката пощенският
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга ще се нарича
„задължен оператор“.
Чл. 2. (1) Задължението за извършване на
универсалната пощенска услуга включва следните елементи:
1. извършване на универсалната пощенска
услуга на територията на цялата страна така, че
да се осигури възможност за ползването є от
всеки потребител независимо от географското
му местоположение;
2. осигуряване на универсалната пощенска
услуга в точките за достъп до пощенската мрежа
на задължения оператор, в рамките на работното време и с периодичност на събирането и
доставките, съответстващи на изискванията на
чл. 33 от Закона за пощенските услуги;
3. извършване на универсалната пощенска
услуга с качество, отговарящо на нормативите по
чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги;
4. предоставяне на универсалната пощенска
услуга на достъпни цени, еднакви за територията
на цялата страна;
5. извършване на универсалната пощенска
услуга безплатно в случаите по чл. 80 от Закона
за пощенските услуги.
(2) Въз основа на елементите по ал. 1 и
услугите по чл. 34 от Закона за пощенските
услуги се формират следните компоненти на
задължението за универсалната пощенска услуга:
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1. географско покритие – включва отделни
географски територии, които не се припокриват
и всяка от които се обслужва от един разходен
център;
2. услуги – включва услугите, посочени в
чл. 34 от Закона за пощенските услуги;
3. цени – включва цените на услугите от
обхвата на универсалната пощенска услуга,
образувани от задължения оператор съгласно
изискванията за определяне цената на универсалната пощенска услуга и за икономически
обоснована печалба;
4. качество – включва качеството на предоставяната универсална пощенска услуга, отчетено
в съответствие с нормативите по чл. 15, ал. 1,
т. 7 от Закона за пощенските услуги;
5. честота на доставяне – включва осигуряването на универсалната пощенска услуга
съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за
пощенските услуги;
6. пощенска мрежа – включва стационарни
и/или мобилни пощенски станции, пощенски
агентства и изнесени пощенски гишета, разменни
и сортировъчни центрове и възли, транспортни
и технически средства, чрез които задълженият
оператор осигурява извършване на универсалната
пощенска услуга на територията на цялата страна.
Чл. 3. (1) Нетните разходи се изчисляват,
когато услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги се предоставят при ценови условия,
попадащи извън обичайните търговски условия,
и формират загуба.
(2) Нетните разходи от задължението за
извършване на универсална пощенска услуга
се изчисляват като разлика между нетните разходи на задължения оператор при работа със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга и при работа без задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга.
(3) В нетните разходи от задължението за
извършване на универсалната пощенска услуга се
включва всеки разход, свързан със и необходим
за дейностите по извършването є.
(4) Общият размер на нетните разходи от
задължението за извършване на универсалната
пощенска услуга се изчислява като сбор от нетните
разходи за всеки от компонентите на задължението
за универсалната пощенска услуга при отчитане
на всички други относими елементи.
(5) Относимите елементи, които отчита задълженият оператор при изчисляване на нетните
разходи, са натрупаните нематериални ползи за
този оператор и стимулирането на ефективността
на разходите.
(6) Изчисляването на нетните разходи за всеки
от компонентите на универсалната пощенска
услуга се извършва поотделно и по начин, при
който се избягва двойното отчитане на каквито
и да било разходи и преки или косвени ползи.
(7) Нетните разходи от извършването на
универсалната пощенска услуга и всички
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други относими елементи се изчисляват от
задължения оператор за период, отнасящ се до
предходната календарна година, приключваща
на 31 декември.
Чл. 4. Етапите за изчисляване на нетните
разходи и определяне на несправедливата финансова тежест са следните:
1. разработване на референтен сценарий за
определяне на условията, при които се изчисляват нетните разходи;
2. изчисляване на нетните разходи за компонентите на задължението за извършване на
универсалната пощенска услуга, включени в
референтния сценарий;
3. определяне и изчисляване на нематериалните ползи;
4. определяне и оценяване на стимулите за
ефективност;
5. изчисляване на общия размер на нетните
разходи от извършването на универсалната
пощенска услуга;
6. определяне на несправедливата финансова
тежест за задължения оператор.
Раздел IІ
Разработване на референтен сценарий
Чл. 5. (1) Задълженият оператор разработва
референтен сценарий, който включва условията
и компонентите на задължението за извършване
на универсалната пощенска услуга и условията
и задълженията за извършване на универсалната
пощенска услуга, които не биха се изпълнявали
от същия оператор, ако няма наложено задължение. Изчисляването на нетните разходи се
извършва от задължения оператор по референтен
сценарий, за който Комисията за регулиране
на съобщенията (КРС) се е произнесла със
становище, че той е достоверен и приложим
на практика.
(2) Данните за компонентите на референтния
сценарий, на базата на които се изчисляват нетните разходи за извършване на универсалната
пощенска услуга, се получават чрез системата
за разпределение на разходите, ползвана от задължения оператор за доказване на разходите
за извършване на услугите по чл. 34 от Закона
за пощенските услуги.
(3) Системата по ал. 2 се съгласува от КРС
съгласно чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги по реда на „Процедура за съдържанието, начина на разпределение на разходите,
реда и сроковете за съгласуване на системата
за разпределение на разходите на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга“ (Процедура).
Въз основа на системата по ал. 2 се определят
разходите, свързани със и необходими за дейнос
тите по извършването на универсалната пощенска
услуга, които се включват в нетните разходи.
Чл. 6. (1) Когато референтният сценарий
включва компонентите географско покритие и
услуги, за изчисляване на нетните разходи се
приема следното:
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1. разходните центрове от пощенската мрежа
на задължения оператор се разделят на рентабилни и нерентабилни; за рентабилен се счита всеки
разходен център, за който единичният разход
за услугата е по-малък от единичния приход;
2. единичният разход за всяка услуга от обхвата
на универсалната пощенска услуга се определя
от системата по чл. 5, ал. 2 за всеки разходен
център на базата на разходите за приемане,
пренасяне и доставяне на пощенските пратки;
3. единичният приход за всяка услуга от
обхвата на универсалната пощенска услуга се
определя от системата по чл. 5, ал. 2 на базата
на приходите от извършване на услугата; при
определяне на рентабилността на разходните
центрове при предоставяне на услугата се ползва
единичен приход, еднакъв за всички разходни
центрове.
(2) Данните, които ползва задълженият оператор при разработване на сценария по ал. 1 и
в процеса на изчисляване на нетните разходи,
се представят в табличен вид съгласно приложения № 1 – 4.
(3) В случаите, когато разработеният референтен сценарий е различен от сценария по ал. 1,
задълженият оператор извършва съответни изменения в приложения № 1 – 4, така че данните
в приложенията да позволяват изчисляване на
нетните разходи при условията и компонентите
на предложения сценарий.
(4) Задълженият оператор представя на КРС
мотивите за изготвянето на сценарий в случаите по ал. 3 и за предложените изменения в
приложения № 1 – 4, които мотиви следва да
показват връзката между референтния сценарий
и данните от приложенията.
Раздел IІІ
Изчисляване на нетните разходи за извършване
на универсалната пощенска услуга по видове
услуги
Чл. 7. (1) Задълженият оператор изчислява
нетните разходи от извършване на универсалната
пощенска услуга по видове услуги при условията на референтния сценарий по чл. 6, ал. 1 и
съобразно разбивката по теглови граници:
1. вътрешни пощенски пратки:
а) кореспондентски пратки, включително
пощенски карти – за страната, със и без предимство, препоръчани и непрепоръчани, кореспондентски пратки с обявена стойност:
аа) кореспондентски пратки до 50 г;
бб) кореспондентски пратки от 51 до 2000 г;
б) малки пакети до 2000 г – за страната, със и
без предимство, препоръчани и непрепоръчани,
малки пакети с обявена стойност;
в) печатни произведения до 5000 г – за
страната, със и без предимство, препоръчани и
непрепоръчани, печатни произведения с обявена
стойност;
г) секограми до 7000 г;
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2. международни изходящи пощенски пратки
до 5000 г – със и без предимство, препоръчани
и непрепоръчани, пощенски пратки с обявена
стойност;
3. колети до 20 кг – за страната и за чужбина,
колети с обявена стойност.
(2) Нетните разходи за всяка от услугите по
ал. 1 се изчисляват по следната формула:
НР = (Пр – Пр1) – (Р – Р1), където
НР са нетните разходи за съответната услуга
от приложение № 1, за която се изчисляват;
Пр е реализираният приход от задължения
оператор за съответната услуга от приложение
№ 1, за която се изчисляват нетните разходи – при работа със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга;
Пр1 е изчисленият приход от задължения
оператор за съответната услуга от приложение
№ 1, за която се изчисляват нетните разходи – при работа без задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга;
Р е отчетеният разход от задължения оператор за съответната услуга от приложение № 1,
за която се изчисляват нетните разходи – при
работа със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
Р1 е изчисленият разход от задължения оператор за съответната услуга от приложение № 1,
за която се изчисляват нетните разходи – при
работа без задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(3) Когато за отделна услуга по ал. 1 приходите са над разходите съгласно данните в
приложение № 1 за приходи, разходи и обем
на пратките, получени чрез системата по чл. 5,
ал. 2, задълженият оператор не изчислява нетни
разходи за тази услуга.
Чл. 8. (1) Данните, които ползва задълженият
оператор в процеса на изчисляване на нетните
разходи, за приходи, разходи и обем на пратките
във връзка със задължението за извършване на
универсалната пощенска услуга се получават чрез
системата по чл. 5, ал. 2 и се представят във вида
съгласно приложения № 1 – 3. В приложение
№ 1 се представят и резултатите за изчислените
нетни разходи по услуги и сумата от нетните
разходи по услуги. Резултатите за стойността на
изчислените нетни разходи в приложение № 1
се представят като положително число.
(2) Данните за приходите, разходите и обем
на пратките при работа на задължения оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се представят за всички
разходни центрове съгласно приложение № 4.
(3) За изчисляване стойността на приходите, разходите и обема на пратките при работа
на задължения оператор без задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга
се използват данните за рентабилните разходни
центрове съгласно приложение № 4.
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Раздел ІV
Определяне и изчисляване на нематериалните
ползи и стимулите за ефективност на разходите
на задължения оператор
Чл. 9. (1) Нематериалните ползи, относими
към универсалната пощенска услуга, се оценяват
в паричен еквивалент въз основа на данни от
проучване, организирано от задължения оператор
и проведено от независима организация.
(2) При изчисляване на нематериалните
ползи задълженият оператор оценява в паричен
еквивалент най-малко следните показатели:
1. престиж на фирмената/търговската марка
в резултат на предоставянето на универсалната
пощенска услуга;
2. ползи, произтичащи от организацията на
продажбите;
3. ползи, свързани с големината на пазарния
дял;
4. търговски ползи от реализирането на икономии от мащаба и обхвата;
5. ползи, произтичащи от специални права
за търговия.
(3) В случаите, когато при оценката на нематериалните ползи в паричен еквивалент не
са отчетени някои от показателите по ал. 2 и/
или са използвани други показатели, задълженият оператор представя на КРС и мотиви в
допълнение към оценката.
(4) С определената съгласно ал. 1 стойност
за нематериалните ползи се намалява общият
размер на нетните разходи от извършването на
универсалната пощенска услуга при условията
на сценария по чл. 6, ал. 1 при изчисляване на
нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 2.
(5) С определената съгласно ал. 1 стойност
за нематериалните ползи се намалява общият
размер на нетните разходи от извършването на
универсалната пощенска услуга при условията
на сценария по чл. 6, ал. 3 при изчисляване на
нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 3.
Чл. 10. (1) Стимулите за ефективност на
разходите се определят, като се анализира
изменението в ефективността на задължения
оператор по отношение на предоставяне на
универсалната пощенска услуга за периода, за
който се изчисляват нетните разходи, спрямо
предходния отчетен период.
(2) Ефективността на задължения оператор се
оценява на базата на изменението в разходите
за предоставяне на универсалната пощенска
услуга и доставените пощенски пратки за периода, за който се изчисляват нетните разходи
от извършването на универсалната пощенска
услуга, спрямо предходния отчетен период, като
се отчете влиянието на инфлацията.
(3) Оценката на ефективността на задължения
оператор се извършва, както следва:
1. определя се коефициент на ефективност
на задължения оператор по следната формула:
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Еф = 1 –
, където
Еф е коефициентът, който изразява повишаване или понижаване на ефективността на
задължения оператор за едногодишния период;
Р1 е размерът на отчетените разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за
периода, за който се изчисляват нетните разходи;
Р0 е размерът на отчетените разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за
периода, предхождащ този, за който се изчисляват нетните разходи;
Т1 е общият брой на доставените пощенски
пратки за периода, за който се изчисляват нетните разходи;
Т0 е общият брой на доставените пощенски
пратки за периода, предхождащ този, за който
се изчисляват нетните разходи;
i е размерът на инфлацията, изчислена на
базата на индекса на потребителските цени за
едногодишния период, за който се изчисляват
нетните разходи.
Задълженият оператор се счита за по-ефективен при положителна стойност на Еф и за
неефективен при отрицателна стойност на Еф.
2. определя се стойността на стимулите за
ефективност Е в паричен еквивалент, като Еф
се умножава по общия размер на променливите разходи от извършване на универсалната
пощенска услуга; стойността Е е положителна,
когато Еф > 0, и е отрицателна при Еф < 0.
(4) Определената положителна или отрицателна съгласно ал. 3, т. 2 стойност Е се прибавя към
общия размер на нетните разходи от извършване
на универсалната пощенска услуга при условията
на сценария по чл. 6, ал. 1 при изчисляване на
нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 2.
(5) Определената положителна или отрицателна съгласно ал. 3, т. 2 стойност Е се прибавя към
общия размер на нетните разходи от извършване
на универсалната пощенска услуга при условията
на сценария по чл. 6, ал. 3 при изчисляване на
нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 3.
Раздел V
Изчисляване общия размер на нетните разходи
от извършването на универсалната пощенска
услуга
Чл. 11. (1) В случай че по данни от системата по чл. 5, ал. 2 сумата от приходите при
предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1 е поголяма от сумата от разходите за предоставяне
на услугите, задълженият оператор не изчислява
нетни разходи.
(2) В случай че по данни от системата по
чл. 5, ал. 2 сумата от приходите при предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1 е по-малка или
равна на сумата от разходите за предоставяне
на услугите, общият размер на нетните разходи
при условията на референтния сценарий по чл. 6,
ал. 1 се изчислява по формулата:
НР =  НР – НП + Е, където
НР е общият размер на нетните разходи от
извършване на универсалната пощенска услуга;
n

i 1

i
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НРi са нетните разходи, изчислени за отделна
услуга;
i е индекс, който се мени от 1 до n, като n е
броят на всички услуги, за които се изчисляват
нетни разходи;
НП е стойността на паричния еквивалент,
определена от задължения оператор за нематериалните ползи съгласно изискванията на
раздел ІV;
Е е стойността на паричния еквивалент, определена от задължения оператор за стимулите
за ефективност на разходите съгласно изискванията на раздел ІV.
(3) В случай че по данни от системата по
чл. 5, ал. 2 сумата от приходите при предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1 е по-малка или
равна на сумата от разходите за предоставяне
на услугите, общият размер на нетните разходи
при условията на референтния сценарий по чл. 6,
ал. 3 се изчислява по формулата:
m

НР j – НП + Е, където
НР = 
j 1
НР е общият размер на нетните разходи от
извършване на универсалната пощенска услуга;
НРj са нетните разходи за отделен компонент;
j е индекс, който се мени от 1 до m, като m е
броят на компонентите, за които се изчисляват
нетни разходи;
НП е стойността на паричния еквивалент,
определена от задължения оператор за нематериалните ползи съгласно изискванията на
раздел ІV;
Е е стойността на паричния еквивалент, определена от задължения оператор за стимулите
за ефективност на разходите съгласно изискванията на раздел ІV.
Чл. 12. (1) Задълженият оператор представя
в КРС до 1 март на текущата година разработен
референтен сценарий съгласно чл. 6.
(2) Референтният сценарий по ал. 1 задължително съдържа:
1. обосновка на избраните компоненти на
задължението за извършване на универсалната
пощенска услуга;
2. описание на използвания метод за изчисляване на промените в дейността под влияние
на избраните компоненти на задължението за
извършване на универсалната пощенска услуга;
3. описание на отделните стъпки от процеса
на изчисляване;
4. предложения за изменения в приложения
№ 1 – 4 за случаите по чл. 6, ал. 3, включително описание на връзката между референтния
сценарий и данните от приложенията;
5. описание на критериите, които ще се използват за доказване на наличие на несправедлива
финансова тежест и за определяне размера на
компенсацията.
(3) Към референтния сценарий задълженият
оператор внася в КРС намерениe за кандидатстване за компенсация на несправедливата
финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга за предходната година.
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(4) Комисията за регулиране на съобщенията в срок до два месеца от предоставянето на
референтния сценарий по ал. 1 се произнася
със становище доколко той е достоверен и
приложим на практика.
(5) В случай че предложеният от задължения оператор референтен сценарий по ал. 1 е
неприложим на практика и/или недостоверен,
КРС задължава оператора при изчисляване на
нетните разходи да прилага референтния сценарий по чл. 6, ал. 1.
Раздел VІ
Определяне и доказване на несправедлива финансова тежест за задължения оператор въз
основа на общия размер на нетните разходи
Чл. 13. (1) Задълженият оператор представя
в КРС заявление за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
универсалната пощенска услуга за предходната
година съгласно чл. 29а, ал. 1 и 2 от Закона за
пощенските услуги след получаване на становището по чл. 12, ал. 4 и заявено намерение
по чл. 12, ал. 3.
(2) Задълженият оператор прилага към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. попълнени приложения № 1 – 4 съгласно
референтния сценарий, за който КРС се е произнесла със становище съгласно чл. 12, ал. 4;
2. методология и начин на изчисляване на
нематериалните ползи и стимулите за ефективност на разходите, използвани от задължения
оператор, съгласно изискванията на раздел ІV;
3. информация за стойността на салдото от
финансови разчети с чужди администрации;
4. доклад с анализ за резултатите от прилагане на системата за разпределение на разходите
заедно с необходимите документи към доклада
съгласно процедурата по чл. 5, ал. 3.
Чл. 14. (1) Внесеното заявление по чл. 13,
ал. 1 заедно с документите към него се предоставят на определен от КРС независим одитор
за проверка и оценка относно съответствието
им с методиката. Резултатите от проверката на
изчислените нетни разходи от извършване на
универсалната пощенска услуга и оценката на
одитора се публикуват на страницата на КРС
в интернет.
(2) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 13, ал. 1 КРС се произнася с
решение относно:
1. наличието на несправедлива финансова
тежест от извършването на универсалната пощенска услуга;
2. размера на компенсацията, дължима на
задължения оператор.
(3) Размерът на компенсацията не може да
надхвърля размера на несправедливата финансова тежест по ал. 2, т. 1.
(4) Решението по ал. 2 се изготвя въз основа
на анализ най-малко на следните данни: дял на
нетните разходи от извършване на универсалната
пощенска услуга от общия размер на приходите
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от извършване на универсалната пощенска услуга; стойност на салдото от финансови разчети
с чужди администрации; изменение в пазарния
дял на задължения оператор на пазара на универсалната пощенска услуга; оценка на нематериалните ползи; изменения в условията към
референтния сценарий; препоръки на одитора.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази методика:
1. За разходни центрове от пощенската мрежа
на задължения оператор се приемат пощенските
станции, в които задължително се извършва
доставяне на пощенски пратки.
2. Референтният сценарий представлява разработен от задължения оператор сценарий, в
който са определени услугите и елементите от
задължението за извършване на универсалната
пощенска услуга и услугите и елементите, които
този оператор не би предоставял, ако не му е
наложено задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. В сценария се отчитат
специфичните национални условия, степента на
развитие на пощенския пазар, съществуващото
ниво на конкуренция и ефективност.
3. Стойността на нетните разходи и изразената
в паричен еквивалент стойност на нематериалните ползи, ползвани в изчисленията на нетните
разходи, са винаги положителни.
§ 2. Тази методика въвежда изисквания на
Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното
изграждане на вътрешния пазар на пощенски
услуги в Общността.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В случай че задълженият оператор
доказва нетни разходи за 2011 г., разработва
референтен сценарий и използва данни за изчисляване на нетните разходи от извършване на
универсалната пощенска услуга по видове услуги,
които са получени за 2011 г. чрез системата за
разпределение на разходите, одобрена от КРС
по реда на „Процедурата за реда и сроковете
за съгласуване на системата за разпределение
на разходите по видове услуги на пощенския
оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, приета с Решение
№ 1193 от 27 октомври 2010 г.
§ 4. При изчисляване на нетните разходи от
извършване на универсалната пощенска услуга
задълженият оператор изключва услугите от
универсалната пощенска услуга, чиито цени са
договорени по реда на чл. 66, ал. 3 от Закона
за пощенските услуги.
§ 5. При изчисляване на нетните разходи от
извършване на универсалната пощенска услуга
задълженият оператор изключва услугите от
универсалната пощенска услуга, предоставени
на базата на сключени договори за достъп до
мрежата му.
§ 6. Методиката се приема на основание
чл. 15, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги.
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
№
по
ред

Услуги

Брой приети пратки*
(хил. бр.)

Приходи*
(хил. лв.)

Разходи*
(хил. лв.)

Единичен
приход
(в лв.)

Нетни разходи за УПУ**
(хил. лв.)

a

b

c

d

e = c : b

h

1.

Кореспондентски пратки за
страната до 50 г, без предимство, непрепоръчани

2.

Кореспондентски пратки за
страната до 50 г, без предимство, препоръчани

3.

Кореспондентски пратки за
страната до 50 г, с предимство,
непрепоръчани

4.

Кореспондентски пратки за
страната до 50 г, с предимство,
препоръчани

5.

Кореспондентски пратки за
страната до 50 г, с обявена
стойност

6.

Кореспондентски пратки за
страната от 51 г до 2000 г, без
предимство, непрепоръчани

7.

Кореспондентски пратки за
страната от 51 г до 2000 г, без
предимство, препоръчани

8.

Кореспондентски пратки за
страната от 51 г до 2000 г, с
предимство, непрепоръчани

9.

Кореспондентски пратки за
страната от 50 г до 2000 г, с
предимство, препоръчани

10.

Кореспондентски пратки за
страната от 51 г до 2000 г, с
обявена стойност

11.

Малки пакети за страната до
2000 г, без предимство, непрепоръчани

12.

Малки пакети за страната до
2000 г, без предимство, препоръчани

13.

Малки пакети за страната до
2000 г, с предимство, непрепоръчани

14.

Малки пакети за страната до
2000 г, с предимство, препоръчани

15.

Малки пакети за страната до
2000 г, с обявена стойност

16.

Печатни произведения за страната до 5000 г, без предимство,
непрепоръчани

17.

Печатни произведения за страната до 5000 г, без предимство,
препоръчани

18.

Печатни произведения за страната до 5000 г, с предимство,
непрепоръчани
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Услуги

Брой приети пратки*
(хил. бр.)

Приходи*
(хил. лв.)

Разходи*
(хил. лв.)

Единичен
приход
(в лв.)

Нетни разходи за УПУ**
(хил. лв.)

a

b

c

d

e = c : b

h

19.

Печатни произведения за страната до 5000 г, с предимство,
препоръчани

20.

Пе ч а т н и п р о и з в ед е н и я з а
страната до 5000 г, с обявена
стойност

21.

С еког ра м и за с т ра нат а до
7000 г, със и без предимство,
препоръчани

22.

С еког ра м и за с т ра нат а до
7000 г, със и без предимство,
непрепоръчани

23.

С еког ра м и за с т ра нат а до
7000 г, с обявена стойност

24.

С еког ра м и з а ч у ж би н а до
7000 г, със и без предимство,
препоръчани

25.

С еког ра м и з а ч у ж би н а до
7000 г, със и без предимство,
непрепоръчани

26.

С еког ра м и з а ч у ж би н а до
7000 г, с обявена стойност

27.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, без предимство, непрепоръчани

28.

Пощенски пратки за чужбина
до 50 0 0 г, без п ред и мс т во,
препоръчани

29.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, с предимство, непрепоръчани

30.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, с предимство, препоръчани

31.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, с обявена стойност

32.

Колети за страната до 20 кг

33.

Колети за страната до 20 кг, с
обявена стойност

34.

Колети за чужбина до 20 кг

35.

Колети за чужбина до 20 кг, с
обявена стойност
Общо***

Забележки:
* Данните за брой приети пратки, приходи и разходи за всяка от услугите в колона „a“ се получават чрез
системата за разпределение на разходите, съгласувана от Комисията за регулиране на съобщенията по
реда на чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
** Данните в колона „h“ се попълват за всяка от услугите, получени съгласно приложение № 4.
*** Нетните разходи се изчисляват, когато услугите по чл. 34 ЗПУ се предоставят при ценови условия,
попадащи извън обичайните търговски условия, и формират загуба.
Когато сумата на приходите (общо приходи в колона „с“) е по-голяма от сумата на разходите (общо
разходи в колона „d“), нетни разходи не се изчисляват.
Когато за отделна услуга от колона „a“ приходите (колона „с“) са над разходите (колона „d“), задълженият оператор не изчислява нетни разходи за тази услуга.
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2
№
по
ред

Услуги

a
1.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната до 50 г, без предимство,
непрепоръчани

2.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната до 50 г, без предимство,
препоръчани

3.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната до 50 г, с предимство,
непрепоръчани

4.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната до 50 г, с предимство,
препоръчани

5.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
с т ра ната до 50 г, с обя вена
стойност

6.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната от 51 г до 2000 г, без
предимство, непрепоръчани

7.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната от 51 г до 2000 г, без
предимство, препоръчани

8.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната от 51 г до 2000 г, с
предимство, непрепоръчани

9.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната от 51 г до 2000 г, с
предимство, препоръчани

10.

Кореспон ден т ск и п рат к и за
страната от 51 г до 2000 г, с
обявена стойност

11.

Малки пакети за страната до
2000 г, без предимство, непрепоръчани

12.

Малки пакети за страната до
2000 г, без предимство, препоръчани

13.

Малки пакети за страната до
2000 г, с предимство, непрепоръчани

14.

Малки пакети за страната до
2000 г, с предимство, препоръчани

15.

Малки пакети за страната до
2000 г, с обявена стойност

16.

Печатни произведения за страната до 5000 г, без предимство,
непрепоръчани

17.

Печатни произведения за страната до 5000 г, без предимство,
препоръчани

Общо разходи* Разходи по прие(хил. лв.)
мане*
(хил. лв.)
b = c+d+e

c

Разходи по
пренасяне*
(хил. лв.)

Разходи по
доставяне*
(хил. лв.)

d

e
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a
18.

Печатни произведения за страната до 5000 г, с предимство,
непрепоръчани

19.

Печатни произведения за страната до 5000 г, с предимство,
препоръчани

20.

Печатни произведения за страната до 5000 г, с обявена стойност

21.

Секограми за страната до 7000 г,
със и без предимство, препоръчани

22.

Секограми за страната до 7000 г,
със и без предимство, непрепоръчани

23.

Секограми за страната до 7000 г,
с обявена стойност

24.

Секограми за чужбина до 7000 г,
със и без предимство, препоръчани

25.

Секограми за чужбина до 7000 г,
със и без предимство, непрепоръчани

26.

Секограми за чужбина до 7000 г,
с обявена стойност

27.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, без предимство, непрепоръчани

28.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, без предимство, препоръчани

29.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, с предимство, непрепоръчани

30.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, с предимство, препоръчани

31.

Пощенски пратки за чужбина
до 5000 г, с обявена стойност

32.

Колети за страната до 20 кг

33.

Колети за страната до 20 кг, с
обявена стойност

34.

Колети за чужбина до 20 кг

35.

Колети за чужбина до 20 кг, с
обявена стойност

ВЕСТНИК

Общо разходи* Разходи по прие(хил. лв.)
мане*
(хил. лв.)
b = c+d+e

c

БРОЙ 55
Разходи по
пренасяне*
(хил. лв.)

Разходи по
доставяне*
(хил. лв.)

d

e

Общо:
Забележка.
* Данните за разходите за всяка от услугите в колона „a“ се получават чрез системата за разпределение
на разходите, съгласувана от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на чл. 15, ал. 1, т. 15 от
Закона за пощенските услуги.
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2
Услуга* …………………………………………………………………………
Разходни центрове
Разходи
(РЦ)
по приемане
в РЦ
(хил. лв.)
a

b

Разходи по
пренасяне
в РЦ
(хил. лв.)

Разходи по
доставяне в
РЦ
(хил. лв.)

Разходи за
услугата
(хил. лв.)

Брой
обработени
пратки в
центъра**
(хил. бр.)

Единичен
разход
(в лв.)

c

d

e = b+c+d

f

g = e : f

Разходен център 1
Разходен център 2
Разходен център 3
Разходен център 4
…
…
…
…
Общо:
Забележки:
* Таблицата от приложение № 3 се попълва за всяка от услугите, включени в колона „а“ на таблицата от приложение № 1, за която се изчисляват нетни разходи.
** Броят обработени пратки в разходен център включва броя доставени пратки (вътрешни и входящи международни) от обхвата на услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) без услугите по чл. 66, ал. 3 ЗПУ.

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 2
Услуга* ....................................................................
при работа със и без задължение за УПУ
Разходни центрове
(РЦ)

Брой
ЕдиЕдиприети ничен ничен
пратки разход при(хил. бр.) (в лв.) ход**
(в лв.)

a

b

c

d

Приходи
Разходи Резултат
Разходи
Приходи
за услуза услу- за рентаза услуот услугата
гата
билност
гата без
гата без
със задълсъс за(в лв.)
задължезадължежение
дължение
ние – само ние – само
(хил. лв.) (хил. лв.)
от рентаот рентабилни РЦ билни РЦ
(хил. лв.)
(хил. лв.)
e = b * d

f = b * c

g = d - c

h = f

I = e

Нетни разходи
за услугата
(хил. лв.)

j = (e - i) – (f - h)

Разходен
център 1

не се попълва

Разходен
център 2

не се попълва

Разходен
център 3

не се попълва

Разходен
център 4

не се попълва

…

не се попълва

…

не се попълва

…

не се попълва

…

не се попълва

Общо:
Забележки:

* Таблицата от приложение № 4 се попълва за всяка от услугите, включени в колона „а“ на таблицата от
приложение № 1, за която се изчисляват нетни разходи.
** Единичният приход за всяка услуга се получава чрез системата за разпределение на разходите, съгласувана
от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги
(ЗПУ), на база приходите от извършване на услугата. При определяне на рентабилността на разходните
центрове при предоставяне на услугата се ползва единичен приход, еднакъв за всички разходни центрове.

8309
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и
правителството на Тунизийската република
(Утвърдено с Решение № 633 от 9 септември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
23 декември 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Тунизийската република,
наричани по-нататък „страните“;
желаещи взаимно да развиват сътрудничеството и да задълбочат връзките на приятелство
между двете страни;
съзнавайки значението на двустранните
отношения в областта на туризма за взаимното
разбирателство между народите и социалното
и икономическото развитие на двете страни;
убедени в необходимостта да насърчават
динамичното сътрудничество в областта на
туризма между двете страни, отчитайки своите
туристически възможности;
решени да изградят правна рамка за сътрудничество в областта на туризма, базирана на
принципите на равенство и взаимна изгода;
се договориха за следното:
Член 1
Страните се договориха да укрепнат и
насърчат сътрудничеството в областта на
туризма в съответствие с техните действащи законодателства и с други приложими
международни споразумения, както и сътрудничеството в рамките на международни
туристически организации.
Член 2
Страните се договориха да прилагат в дух
на реципрочност мерки за облекчаване на
формалностите, отнасящи се до необходимите
процедури за туристически обмен между двете страни, спазвайки законодателството във
всяка една от страните и това споразумение
и всички други международни споразумения,
които се прилагат.
За тази цел те ще се стараят да насърчават сътрудничеството между националните
туристически организации, както и между съответните туристически фирми, организации
и професионални асоциации от двете страни.
Член 3
Страните се споразумяха да установят и
да развият обмена на информация най-вече
относно:
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– законодателст вото, регламен т иращо
туристическата дейност в двете страни;
– административната организация, стратегиите и програмите за развитие и насърчаване
на туризма;
– статистическ и данни в област та на
туризма;
– предимствата и насърчителните мерки
за туристически инвестиции в двете страни;
– системите за обучение в туризма на
всички нива, включително чрез обмен на
документация;
– туристическите ресурси на своите страни, включително рекламни материали;
– научни изследвания в областта на туризма.
Член 4
Страните решиха да засилят сътрудничеството си в областта на рекламата, по-специално
чрез реципрочно участие в изложенията и
туристическите панаири, организирани в двете
страни, алтернативно и реципрочно организиране на туристически седмици, турове за
журналисти, семинари, конференции и други
международни прояви.
Член 5
Страните ще поощряват откриването на
национални туристически бюра от страна на
всяка една от тях на територията на другата,
както и развитието на други форми на сътрудничество.
Член 6
Страните се договориха да пристъпят към
създаването на Смесен комитет в туристическия сектор с цел хармонизирано прилагане
на разпоредбите на това споразумение.
Впоследствие този Смесен комитет ще се
среща периодично и последователно на територията на всяка от страните и ще изготви
Програма за прилагане на това споразумение.
Член 7
С влизането си в сила споразумението
прекратява и заменя Договора между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република за сътрудничество в областта на туризма, подписан на
23 октомври 1998 г. в Тунис.
Член 8
Всички несъгласия при тълкуването или
прилагането на това споразумение ще се
решават в дух на приятелство по дипломатически път.
Член 9
Това споразумение влиза в сила от датата
на получаване на втората от двете ноти, с
които страните взаимно се уведомяват за
изпълнението на изискванията на националните си законодателства за влизане на
споразумението в сила.
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Това споразумение се сключва за срок от 5
години с мълчаливо продължаване за същите
периоди освен в случаите на денонсиране
от едната от страните посредством писмена
нотификация, изпратена по дипломатически
път 6 месеца преди изтичането на последния
период на действие.
В случай на денонсиране на това споразумение проектите в процес на реализация
ще продължат да се изпълняват до тяхното
приключване.
Споразумението може да бъде изменяно по
взаимно съгласие по искане на една от страните. Приетите изменения ще влязат в сила
в съответствие с процедурите, предвидени в
алинея първа на този член.
Подписано в София на 20 май 2010 г. в два
оригинални екземпляра на български, арабски
и френски език, като всички текстове са с
еднаква сила.
В случай на различия при тълкуването за
меродавен се счита текстът на френски език.
За правителството на
За правителството на
Република България: Тунизийската република:
Трайчо Трайков,
Афиф Шелби,
министър на
министър на
икономиката,
индустрията и
енергетиката и
технологиите
туризма
8151

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.;
доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2010 г. и бр. 6 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 навсякъде думата „универсален“
се заменя с „квалифициран“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в
„Указания за попълване на декларация образец
№ 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 12:
а) позиция 71 се изменя така:
„– 71 – за членове на избирателни комисии
по Изборния кодекс“;
б) създава се позиция 94:
„– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно
споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна,
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и за които във връзка с материалния обхват
на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.“
2. Точка 17.2 се изменя така:
„17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане – попълва се служебно от Националния
осигурителен институт.“
3. В т. 31 изречение последно се изменя така:
„Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
71, 72, 82, 83, 90, 92 и 94.“
4. В забележки след т. 31 се създава т. 3:
„3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 71 се попълва само за членовете на
Централната избирателна комисия.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, т. 1, буква „б“, която влиза в
сила от 1 август 2011 г.
8618

Министър: С. Дянков

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Нaрeдба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Нaрeдба № 13 от 2009 г. за прилагането на
международен номер на банкова сметка и за
банковите кодове (ДВ, бр. 62 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 3 се изменя така:
„(3) Бизнес идентификационен код (Business
Identifier Code – BIC) представлява последователност от буквени и цифрени знаци за
еднозначно международно идентифициране на
бизнес единици – финансови и нефинансови
институции.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 буква „a“ се изменя
така:
„а) идентификатор на банка – 4 знака
(букви), представляващи първите 4 знака от
съществуващия бизнес идентификационен код
(Business Identifier Code – BIC) на банката и
еднозначно идентифициращи всяка банка;“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „банковия си идентификационен“ се заменят с „бизнес идентификационния си“.
2. В ал. 4 думите „банковият идентификационен“ се заменят с „бизнес идентификационният“.
§ 4. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби думата „Банков“ се заменя с „Бизнес“.
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Заключителна разпоредба
§ 5. Тази наредба се издава на основание
§ 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и
платежните системи и е приета с Решение
№ 64 от 7 юли 2011 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
Управител: Ив. Искров
8311

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и
поддържането на информационна система за
оценка, управление и контрол на риска, в т.ч.
за издаване на полици по задължителните
застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за
застраховането (ДВ, бр. 90 от 2010 г.)
§ 1. В заглавието след думите „чл. 249, т. 1“
се добавя „и 2“.
§ 2. В чл. 2 след думите „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ се добавя „и
договорите за задължителната застраховка
„Злополука“ на пътниците,“.
§ 3. В чл. 3 ал. 5 се изменя така:
„(5) Управителният съвет на Гаранционния
фонд приема функционална и техническа
спецификация на системата за оценка, управ
ление и контрол на риска и за издаване и
отчитане на договорите по чл. 2. Спецификациите по изречение първо трябва да гарантират регламентиран и контролиран достъп
на застрахователите до системата, изградена
и поддържана от информационния център.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Когато срокът по изречение първо изтича
в неработен ден, корекцията може да се
извърши до 24.00 часа на първия следващ
работен ден.“
2. В ал. 5 в първото изречение думите
„форматите и образците“ се заменят с „функционалната и техническата спецификация“ и
във второто изречение думите „форматите
и образците“ се заменят с „изискванията“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Застрахователите адаптират информационните си системи съобразно изиск
ванията на чл. 4, ал. 5 и Гаранционният фонд
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удостоверява тяхната съвместимост с информационната система на Информационния
център към Гаранционния фонд.“
§ 6. В чл. 7 навсякъде след думите „заместник-председателя“ се поставя запетая и
се добавя „ръководещ управление „Застрахователен надзор“.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Застрахователите адаптират информационните си системи и Гаранционният фонд
удостоверява обстоятелството по чл. 5 в три
дневен срок от влизане в сила на наредбата.
След тази дата договорите за задължителните
застраховки „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
се издават само от информационните системи
на застрахователите.
§ 8. В Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2
от Кодекса за застраховането и за методиката
за уреждане на претенции за обезщетение на
вреди, причинени на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 25 от 2006 г.; изм., бр. 36
от 2006 г., бр. 55 от 2007 г. и бр. 3 от 2008 г.)
чл. 27 се отменя.
§ 9. Наредбата е приета с Решение № 126Н от 13.07.2011 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
8403

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Задължителни правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за
морските пристанища на Република България
(ДВ, бр. 50 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът за осъществяване на дейността
по ал. 1 се определя от директора на съответната дирекция „Морска администрация“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Заключителна разпоредба
§ 2. Задължителните правила влизат в сила
от деня на обнародването им в „Държавен
вестник“.
Изпълнителен директор: С. Църнаклийски
8328

Поправка. В Договора за ползване на Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг
на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на
Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 51 от 2011 г.) датата на влизане в
сила 8 февруари 2011 г. да се чете: „4 май 2011 г.“.
8617
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА , У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-613
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/54/ЕС на Комисията от 20 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на металдехид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (обн., ОВL, бр. 105 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-091035 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-52 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-92 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-45 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-155 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-12-17 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), ), Заповед № РД-11-304 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-305 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-306 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-307 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-308 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-309 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-310 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-311 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-312 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-420 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-421 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-422 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-423 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед
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№ РД-11-424 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-425 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2011 г.), Заповед № РД-11-426 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-427 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-428 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-429
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

360.
Металдехид
CAS №: 10862-3 (тетрамер)
9002-91-9
(хомополимер)
CIPAC №: 62

r-2, c-4,
c-6, c-8тетраметил-1,3,5,7тетроксокан

Чистота Дата на
влизане
в сила
на срока на
включване

Дата
на изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане на
разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

≥ 985
g/kg
ацеталдехид
макс.
1,5 g/kg

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

01.06.
2011

Специфични условия

ЧАСТ A
Могат да бъдат разрешени единствено
употреби като молускицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията в доклада за
преглед на металдехид, по-специално неговите допълнения I и II, в окончателния
им вид, изготвен от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите членки
следва да обърнат особено внимание на:
а) риска за операторите и работниците;
б) хранителната експозиция на потребителите предвид бъдещо преразглеждане
на максимално допустимите граници на
остатъчни вещества;
в) непосредствения и дългосрочния риск
за птиците и бозайниците.
Държавите членки гарантират, че разрешенията предвиждат ефикасен репелент
против кучета.
Условията за употреба трябва да включват целесъобразни мерки за намаляване
на риска.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8141

Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-614
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/55/ЕС на Комисията от 26 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
цел включване на паклобутразол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на
Комисията (обн., ОВL, бр. 106 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-091035 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (обн.,
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ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-52 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-92 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-45 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-155 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-12-17 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), ), Заповед № РД-11-304 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-305 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-306 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-307 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-308 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-309 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-310 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-311 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-312 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-420 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-421 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-422 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-423 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-424 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-425 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2011 г.), Заповед № РД-11-426 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-427 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-428 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-429
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

1

2

3

353.
Паклобутразол
CAS
№: 7673862-0
CIPAC №:
445

(2RS,3RS)1-(4-хлорфенил)4,4-диметил-2-(1H1,2,
4-триазол1-ил)пентан-3-ол

Дата Дата на Срок Срок
на
изтичаза
за
влине на
припризане в
сролагане ключсила
ка на
на
ване
на
включ- разпона
сроване
редпрека на
бите
ревключна на- гисване
циотранално цията
ниво
4

≥ 930 01.06.
g/kg
2011

5
31.05.
2021

6
01.12.
2011

Специфични условия

7

8

31.05.
2015

ЧАСТ A
Могат да бъдат разрешени единствено
употреби като регулатор на растежа
на растенията.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI,
следва да се отчитат заключенията в
доклада за преглед на паклобутразол,
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по-специално неговите допълнения I
и II, в окончателния им вид, изготвен
от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните
на 11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите
членки следва да обърнат особено
внимание на риска за водните растения и да гарантират, че условията
за употреба включват целесъобразни
мерки за намаляване на риска. Засегнатите държави членки изискват
да бъде предоставена информация,
която да потвърди:
1) спецификацията на произведения с
търговска цел технически материал;
2) методите на изследване на почвата
и повърхностните води за метаболита
NOA457654;
3) остатъците от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в първични
култури, ротационни култури и продукти от животински произход;
4) потенциалните свойства на паклобутразол да предизвиква ендокринни
смущения;
5) потенциалното вредно въздействие на продукти от разпадането на
различните оптични структури на
паклобутразол и неговия метаболит
CGA 14990 7 в нейните компоненти – почва, вода и въздух.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят ще предостави
на Ком иси я та и нформа ц и я та по
точки 1) и 2) до 30 ноември 2011 г.;
информацията по точка 3) до 31 май
2013 г.; информацията по точка 4) до
две години след приемането на Насоки
на ОИСР за изследване на ендокринни
смущения; информацията по точка
5) до две години след приемането на
специални насоки.
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8142

Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-615
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/57/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на флуометурон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (обн., ОВL, бр. 108 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-400 oт 2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
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2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от
2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД12-11 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62
от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед
№ РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-46 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-156 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), ), Заповед
№ РД-11-304 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-305 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-306 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-307 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-308 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-309 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-310 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-311 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-312 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-420 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-421 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-422 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-423 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-424 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-425 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-426 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2011 г.), Заповед № РД-11-427 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-428 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-429 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), както следва:
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ЧАСТ A
Могат да бъдат разрешени единствено употреби
като хербицид при памука.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
заключенията в доклада за преглед на флуометурон, по-специално допълнения I и II към
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него, в окончателния им вид, изготвен от
Постоянния комитет по хранителната верига
и здравето на животните на 11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите членки
трябва да:
а) обърнат особено внимание на безопасността
на операторите и работниците и да гарантират,
че условията за употреба предвиждат използването на подходящи лични предпазни средства;
б) обърнат особено внимание на опазването на
подпочвените води, когато активното вещество
се прилага в региони, уязвими по отношение
на почвените и/или климатичните условия;
те трябва да гарантират, че условията на разрешението предвиждат мерки за намаляване
на риска и задължение за провеждането на
целесъобразни мониторингови програми, които да установят потенциално излужване на
флуометурон и на почвените метаболити десметил-флуометурон и трифлу-орметиланилин;
в) обърнат особено внимание на риска за нецелевите макроорганизми в почвата, различни
от земни червеи, и нецелевите растения, както
и да гарантират, че условията на разрешението
предвиждат целесъобразни мерки за намаляване на риска. Засегнатите държави членки
гарантират, че заявителите ще предоставят на
Комисията информация, която да потвърди:
а) токсикологичните свойства на растителния
метаболит трифлуороцетна киселина;
б) аналитичните методи за мониторинг на
флуометурон във въздуха;
в) аналитичните методи за мониторинг на
почвения метаболит трифлуорметиланилин в
почвата и водата;
г) значението на почвените метаболити десметил-флуометурон и трифлуорметиланилин
за подпочвените води, ако флуометурон бъде
класифициран по Регламент (ЕО) № 1272/2008
под предупреждението „Предполага се, че
причинява рак“. Засегнатите държави членки
гарантират, че заявителите ще предоставят на
Комисията информацията по букви а), б) и в)
до 31 март 2013 г., а информацията по буква г)
шест месеца след нотифициране на решението
за класификация на флуометурон.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8143

Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-616
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/56/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
цел включване на ципроконазол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на
Комисията (обн. ОВL, бр. 108 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-091035 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (обн.,
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ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-52 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-92 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-45 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-155 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-12-17 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), ), Заповед № РД-11-304 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-305 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-306 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-307 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-308 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-309 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-310 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-311 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-312 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-420 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-421 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-422 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-423 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-424 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-425 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2011 г.), Заповед № РД-11-426 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-427 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-428 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-429
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

1
358.
Ципроконазол
CAS №:
94361-06-5
CIPAC №:
600

IUPAC
име

Чистота

2

3

(2RS,3RS; ≥ 940
2RS,3SR)- g/kg
2-(4хлорфенил)
-3-циклопропил-1(1H-1,2,4триазол-1-ил)
бутан-2ол

Дата на Дата на Срок за
влизане изтича- прилав сила
не на
гане на
на сросроразпока на
ка на
ред
включ- включ- бите на
ване
ване
национално
ниво
4
01.06.
2011

5
31.05.
2021

6
01.12.
2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията

7
31.05.
2015
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ЧАСТ A
Могат да бъдат разрешени единствено употреби
като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
заключенията в доклада за преглед на ципроконазол, по-специално неговите допълнения I и II,
в окончателния им вид, изготвен от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 11 март 2011 г.
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В тази цялостна оценка държавите членки следва
да обърнат особено внимание на:
а) хранителната експозиция на потребителите
на остатъци от триазолни метаболитни деривати (ТМД);
б) риска за водните организми.
Условията за употреба трябва да включват
целесъобразни мерки за намаляване на риска.
Засегнатите държави членки изискват да бъде
предоставена информация, която да потвърди:
а) токсикологичната значимост на примесите
в техническата спецификация;
б) аналитичните методи за мониторинг на
ципроконазол в почвата, телесните течности
и тъкани;
в) остатъците от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в първични култури, ротационни
култури и продукти от животински произход;
г) дългосрочния риск за тревопасните бозайници;
д) възможното въздействие от преференциалното разграж дане и/или преобразуване
на сместа от изомери върху околната среда.
Засегнатите държави членки гарантират, че
заявителят ще предостави на Комисията информацията по буква а) до 1 декември 2011 г.;
информацията по букви б), в) и г) до 31 май
2013 г. и информацията по буква д) до две
години след приемането на специални насоки.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8144

Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-617
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/58/ЕС на Комисията от 10 май 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел подновяване на включването на карбендазим като активно вещество (обн. ОВL, бр. 122 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-091035 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от
2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от
2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-52 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от
2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (обн.,
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ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-92 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-45 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-155 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-12-17 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), ), Заповед № РД-11-304 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-305 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-306 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-307 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-308 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-309 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-310 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-311 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-312 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-420 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-421 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-422 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-423 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-424 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-425 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2011 г.), Заповед № РД-11-426 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-427 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-428 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-429
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), както следва:
Общо IUPAC
име,
име
идентификационни
номера

Чистота

1

2

3

149.
Карбенд азим
CAS №
1060521-7
CIPAC
№ 263

метил
бензимидазол2- илкарбамат

≥ 980
g/kg
Значими
замърсители
2-амино-3хидроксифеназин
(АХФ):
не повече от
0,0005
g/kg
2,3-диаминофеназин
(ДАФ):
не повече от
0,003
g/kg

Дата
Дата
Срок Срок за
на
на изза
привлитичаприключзане в не на лага- ване на
сила
срока не на пререна срона
разгистрака на включ- поред цията
включ- ване
бите
ване
на национално
ниво
4
01.06.
2011

5
30.11.
2014

6
01.12.
2011

7
01.12.
2013
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ЧАСТ A
Може да бъде разрешена само употребата като фунгицид при следните култури:
– зърнени култури,
– рапица,
– захарно и кръмно цвекло,
– царевица, в концентрации, които не надвишават:
– 0,25 kg активно вещество на хектар за едно третиране
за зърнени култури и рапица,
– 0,075 kg активно вещество на хектар за едно третиране за захарно и кръмно цвекло,
– 0,1 kg активно вещество на хектар за едно третиране
за царевица.
Следните видове употреба не бива да бъдат разрешавани:
– приложение с авиационна техника,
– прилагане чрез гръбни пръскачки или ръчно преносими уреди нито от любители, нито от професионални
потребители,
– в личните стопанства.
Държавите членки гарантират, че се прилагат всички
подходящи мерки за намаляване на риска. По-специално внимание трябва да се обърне на защитата на:
– водните организми.
Трябва да се прилагат подходящи мерки за намаляване
на риска от разпръскване с цел миниминизиране на
експозицията на повърхностни водни маси. Мерките
следва да включват осигуряване на разстояние между третираните зони и повърхностните водни маси,
придружено или не с техники или устройства за
ограничаване на разпръскването,
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– дъждовни червеи и други макроорганизми в почвата. Условията за разрешаване включват мерки за
намаляване на риска, като например подбор на найподходящото съчетание на броя на третиранията и
времето на провеждането им и при необходимост
степента на концентрация на активното вещество,
– птици (риск в дългосрочен план). В зависимост от
резултата от оценката на риска за конкретните видове
употреба може да се наложи прилагане на целеви
мерки за намаляване на риска,
– операторите, които трябва да носят подходящи
защитни дрехи, по-специално ръкавици, работни
комбинезони, гумени ботуши и защита на лицето
или предпазни очила по време на смесване, товарене,
употреба и почистване на оборудването, освен ако
експозицията с активното вещество не е избегната
чрез проектното решение и конструкцията на самото оборудване или чрез монтирането на специални
защитни компоненти към това оборудване.
ЧАСТ Б
За изпълнението на единните принципи на приложение
VI се вземат под внимание заключенията от доклада
за оценка на карбендазим, и по-специално допълнения
I и II към него. Засегнатите държави членки изискват
от заявителя да предостави на Комисията:
– не по-късно от 1 декември 2011 г. – информация за
токсикологичната и екотоксикологичната значимост
на замърсителя AEF037197,
– не по-късно от 1 юни 2012 г. – проучване на изследванията, включени в списъка в проекта за доклад
за повторна оценка от 16 юли 2009 г. (том 1, ниво 4
„Допълнителна информация“, стр. 155 – 157),
– не по-късно от 1 юни 2013 г. – информация за транс
формациите на веществото и реакциите, в които
участва (начин на аеробно разграждане в почвата), и
риска в дългосрочен план за птиците.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8145

Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-618
от 21 юни 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/60/ЕС на Комисията от 23 май 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на тебуфенозид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (обн. ОВL, бр. 136 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-400 oт 2007 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от
2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
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Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД12-11 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62
от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед
№ РД-09-1139 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-46 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-156 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2011 г.), ), Заповед
№ РД-11-304 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-305 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-306 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-307 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-308 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-309 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-310 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-311 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.), Заповед № РД-11-312 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 40 от
2011 г.), Заповед № РД-11-420 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-421 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-422 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-423 от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-424 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-425 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-426 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от
2011 г.), Заповед № РД-11-427 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-428 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2011 г.), Заповед № РД-11-429 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2011 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

1

2

355.
Тебуфенозид
CAS №:
112410-23-8
CIPAC №:
724

N-тертбутил-N’(4-етилбензоил)3,5-диметилбензохидразид

Чистота

Дата на
влизане
в сила
на срока на
включване

Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане на
разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

3

4

5

6

7

≥ 970
01.06.
g/kg
2011
Значим
примес
t-бутил
хидразин
< 0,001
g/kg

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия

8
ЧАСТ A
Могат да бъдат разрешени единствено
употреби като инсектицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI,
следва да се отчитат заключенията
в доклада за преглед на тебуфенозид,
по-специално неговите допълнения I и
II, в окончателния им вид, изготвен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на
11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите
членки следва да:
1. обърнат особено внимание на безопасността на операторите и работниците след повторно навлизане и
да гарантират, че в условията на разрешението се предписват подходящи
предпазни средства;
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2. обърнат особено внимание на опазването на подпочвените води, когато
активното вещество се прилага в региони, уязвими по отношение на почвените
и/или климатичните условия;
3. обърнат особено внимание на опазването на водните организми и да
гарантират, че в условията на употреба
се предписват подходящи мерки за
намаляване на риска;
4. обърнат особено внимание на риска
за нецелеви насекоми от разред Люспестокрили (Lepidoptera).
По целесъобразност условията на разрешението трябва да включват мерки
за намаляване на риска.
Засегнатите държави членки изискват
да бъде предоставена информация,
която да потвърди:
1. значението на метаболитите RH-6595,
RH-2651, M2;
2. разграждането на тебуфенозид в
анаеробни и алкални почви.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят ще предостави на
Комисията информация по точки 1 и
2 до 31 май 2013 г.

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

Изпълнителен директор: Й. Войнов

8146

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-433
от 24 юни 2011 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на вековни дървета нареждам:
1. Обявявам за защитени група от 7 броя дървета от вида „Източен чинар“ (Platanus orientalis)
на възраст над 100 години с височина над 16 м,
намиращи се в район „Възраждане“, местност
Центъра, пл. Възраждане – градината, София, в
имот – публична общинска собственост, с Акт
за собственост № 678/2001 г.
2. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – София, да осигури обозначаването
на вековните дървета.
4. Нарушителите на тази заповед носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство в Република
България.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
8170

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1358
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 128,
ал. 13 ЗУТ, писмо с входящ номер АУ 14-30 от
28.04.2011 г. на „Мини Марица-изток“ – ЕАД,
Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския
съвет за утвърждаване на списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката,
Решение № 655 от 13.07.2005 г. на Министерския
съвет за предоставяне на концесия за добив на
твърди горива от находище „Източномаришки
въглищен басейн“, писмо изх. № АУ 10-21 от
27.10.2010 г. на МРРБ за допускане изработването на проект на СПУП за Рудник „Трояновосевер“ – обект 1, Решение по ОВОС № 3 – 2 от
1997 г., писмо № ЕО-2263 от 05.10.2010 г. на МОСВ
за преценяване на необходимостта от екологична
оценка и оценка за съвместимостта с предмета
и целите за опазване на защитените зони, писмо
изх. № 26-00-0949 от 20.09.2010 г. на Националния
институт за недвижимо културно наследство,
писмо изх. № 26-00-0949 от 18.02.2011 г. на Министерството на културата за съгласуване на
плана, Решение № КЗ-9 от 1995 г. на КЗЗ за утвър-
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ждаване на площадки и трасета за проектиране
и промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди, потвърдено с писмо
№ 70-506 от 03.02.2011 г. на Министерството на
земеделието и храните, писмо изх. № 53-00-1129 от
12.04.2011 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“
за съгласуване на проекта, Решение № 880 (по т.10)
от Протокол № 65 от 17.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Раднево, писмо изх. № 2600-1248 от
11.01.2011 г. на Община Раднево относно наличие
на картотекирана растителност, съгласуване със
заинтересованите експлоатационни дружества
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
и „ВиК“ – ЕООД, Стара Загора, Решение по т.1
от Протокол № УТ-01-02-08 от 20.06.2011 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ и Заповед РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам специализиран подробен
устройствен план за развитие на „Мини Марицаизток“, Рудник „Трояново-север“ – обект 1, части
от землищата на с. Бели бряг, ЕКАТТЕ 03407,
с. Трояново, ЕКАТТЕ 73225, община Раднево,
и от кв. Гипсово по кадастралната карта на гр.
Раднево, ЕКАТТЕ 99148, област Стара Загора,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
8329

За министър: Ек. Захариева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1359
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 128,
ал. 13 ЗУТ, писмо с входящ номер АУ 14-30 от
28.04.2011 г. на „Мини Марица-изток“ – ЕАД,
Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския
съвет за утвърждаване на списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката,
Решение № 655 от 13.07.2005 г. на Министерския
съвет за предоставяне на концесия за добив на
твърди горива от находище „Източномаришки
въглищен басейн“, писмо изх. № АУ 10-22 от
27.10.2010 г. на МРРБ за допускане изработването на СПУП на Рудник „Трояново 1“ – обект 2,
Решение по ОВОС № 3-2 от 1997 г., писмо № ЕО2263 от 05.10.2010 г. на МОСВ за преценяване на
необходимостта от екологична оценка и оценка за
съвместимостта с предмета и целите за опазване
на защитените зони, писмо изх. № 26-00-0952 от
18.02.2011 г. на Министерството на културата
за съгласуване на плана, писмо изх. № 7242 от
07.03.2011 г. на Националния институт за недвижимо културно наследство, Решение № КЗ-9 от 1995 г.
на КЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране и промяна на предназначението
на земеделските земи за неземеделски нужди,
потвърдено с писмо № 70-506 от 03.02.2011 г. на
Министерството на земеделието и храните, писма
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с рег. индекс ИАГ-941 от 24.09.2009 г., ИАГ-9894
от 07.12.2010 г. и ИАГ-19696 от 08.06.2011 г. на
Изпълнителната агенция по горите за предварително съгласуване за изключване на гори и
земи от горския фонд, Решение № 879 (по т. 9)
от протокол № 65 от 17.02.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Раднево, писмо изх. № 2600-1247 от
17.12.2010 г. на Община Раднево относно наличие
на картотекирана растителност, съгласуване със
заинтересованите експлоатационни дружества
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
и „ВиК“ – ЕООД, Стара Загора, Решение по т.
2 от протокол № УТ-01-02-08 от 20.06.2011 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ и Заповед № РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам Специализиран подробен
устройствен план за развитие на „Мини Марицаизток“, Рудник „Трояново – 1“ – обект 2, части от
землищата на с. Полски Градец, ЕКАТТЕ 57323,
и с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53268, Община Раднево,
Област Стара Загора, съгласно приетата графична
и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок след обнародването є чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
8330

За министър: Ек. Захариева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1360
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 13 ЗУТ, писмо с вх. № АУ 14-9 от
28.04.2011 г. на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския съвет за утвърждаване на списък на стратегическите
обекти от национално значение в енергетиката,
Решение № 655 от 13.07.2005 г. на Министерския
съвет за предоставяне на концесия за добив на
твърди горива от находище „Източномаришки
въглищен басейн“, писмо изх. № АУ 10-20 от
27.10.2010 г. на МРРБ за допускане изработването на Специализиран подробен устройствен
план (СПУП) за развитие на минните работи
пред фронта на рудника – част от рудник „Трояново-север“, Решение по ОВОС № 3-2/1997г.,
писмо № ЕО-2263 от 05.10.2010 г. на МОСВ за
преценяване на необходимостта от екологична
оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитените зони,
становище изх. № КОС-01-3121 от 26.08.2010 г.
на РИОСВ – Стара Загора, писмо изх. № 2600-0950 от 20.09.2010 г. на Министерството на
културата за съгласуване на плана, писмо изх.
№ 5926 от 21.04.2010 г. на Националния институт за недвижимо културно наследство, Решение № КЗ-9/1995 г. на КЗЗ за утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране и промяна
на предназначението на земеделск ите земи
за неземеделски нужди, потвърдено с писмо
№ 70-506 от 03.02.2011 г. на Министерството на
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земеделието и храните, Решение № 932 (по т. 17)
от протокол № 67 от 31.03.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Раднево, писмо изх. № 2600-5/1 от
11.01.2011 г. на Община Раднево относно наличие
на картотекирана растителност, съгласуване със
заинтересованите експлоатационни дружества
„ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
и „ВиК“ – ЕООД, Стара Загора, Решение по
т. 3 от протокол № УТ-01-02-08 от 20.06.2011 г.
от заседание на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-1132
от 27.05.2011 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам Специализирания подробен устройствен план за
развитие на минните работи пред фронта на
рудника в част от землището на с. Трояново,
ЕК АТТЕ 73225, община Раднево, област Стара
Загора – част от обект Рудник „Трояново-север“,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
8331

За министър: Ек. Захариева

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
ЗАПОВЕД № 430
от 5 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15,
ал. 1 и 4 ППЗНП и в изпълнение на Решение
№ 1174 от 02.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Вълчи дол, нареждам:
І. ЦДГ „Здравец“ – гр. Вълчи дол, да се преобразува в ОДЗ „Здравец“ – гр. Вълчи дол, и да се
разкрие една яслена група, считано от 15.09.2011 г.
ІІ. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
ІІІ. Имуществото на ЦДГ „Здравец“ – гр.
Вълчи дол, да се ползва от преобразуваното ОДЗ
„Здравец“ – гр. Вълчи дол.
ІV. Задължителната документация на ЦДГ
„Здравец“ – гр. Вълчи дол, да се съхранява в
ОДЗ „Здравец“ – гр. Вълчи дол.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Община Вълчи дол
Людмила Петкова.
8226

Кмет: В. Василев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 552
от 13 декември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява подробния устройствен план
(план за застрояване) за 9 броя ветрогенератори
и ПУП – парцеларен план за 20 kV електротрасе за обект „Ветроенергиен парк Контакт
Консул“ относно поземлени имоти: 27499.331.669;
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2 749 9. 331. 67 0 ; 2 74 9 9. 331. 671; 2 749 9. 331. 67 3;
2 749 9. 331. 674; 2 749 9. 331. 675; 2 749 9. 331. 676;
2 749 9. 331. 67 7; 2 749 9. 331. 67 8; 2 749 9. 331. 67 9;
2 749 9. 331. 6 8 0 ; 2 749 9. 331. 6 81; 2 749 9. 331. 6 8 2;
2 749 9. 331. 6 8 3; 2 749 9. 331. 6 8 4; 2 749 9. 331. 6 8 6;
2 749 9. 331.7 0 0 ; 2 749 9. 331.7 01; 2 749 9. 331.7 0 2 ;
2 74 9 9. 331.74 4; 2 74 9 9. 331.745; 2 74 9 9. 331.74 6;
27499.331.747; 27499.331.748; 27499.331.749, всички
в землището на с. Енина.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Казанлък пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател: В. Самарски
8613

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 520
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 3
от 17.05.2011 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени
имоти с № 000450 и № 000451 по картата на възстановената собственост на землище с. Дъбово,
община Мъглиж, местност Делииванов кладенец,
за производство на ел. енергия с възложител
„Дъбово Енерджи“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
8583
РЕШЕНИЕ № 521
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол
№ 4 от 20.06.2011 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общ и нск и я т с ъве т – г р. Мъгл и ж , одобря ва
подробен устройствен план – парцеларен план
за външно ел. захранване към обект „Фотоволтаично съоръжение в имоти с идентификатори
49494.618.35 и 49494.618.36, местност „Лагера“, по
кадастралната карта за землището гр. Мъглиж,
община Мъглиж, с възложител „Невен“ – ООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател: Кр. Стойчев
8584

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1225
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели с идентификатор № 68850.505.149,
Стара Загора, ул. Генерал Гурко 32, 34 (УПИ ІI149, кв. 19), с площ 367 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, ведно с
построените в имота масивни сгради: двуетажна
сграда 68850.505.149.1 със застроена площ 91 кв. м,
предназначение – сграда за обществено хранене;
едноетажна сграда 68850.505.149.2 със застроена
площ 81 кв. м, предназначение – сграда за обществено хранене; едноетажна сграда 68850.505.149.3
със застроена площ 10 кв. м, предназначение – постройка за допълващото застрояване; двуетажна
сграда 68850.505.149.4 със застроена площ 72 кв.
м, предназначение – друг вид обществена сграда;
едноетажна сграда 68850.505.149.5 със застроена
площ 11 кв. м, предназначение – постройка на
допълващото застрояване.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 252 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване – 5000 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
50 000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара
Загора, постъпили до: 01.08.2011 г. (15.08.2011 г.).
7. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора
срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) в касата
в информационния център на общината в срок
до: 01.08.2011 г. (15.08.2011 г.) – 17 ч.
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
01.08.2011 г. (15.08.2011 г.).
10. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 10 ч. на 03.08.2011 г.
(17.08.2011 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
11. Ден и час на търга – 03.08.2011 г. (17.08.2011 г.)
в 10 ч., зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 03.08.2011 г.,
същият ще се проведе на 17.08.2011 г. от 10 ч.
при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство
и Правилника за дейността на ОбАП и Методиката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси и
сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на Община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
8332

Председател: Т. Руканов
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ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 797
от 24 юни 2011 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 3 и 5 ЗСПЗЗ Общинският
съвет – гр. Хасково, изразява предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени
имоти № 000704 с площ 2,903 дка; 000449 с площ
15,188 дка; 000200 с площ 62,301 дка; 000221 с площ
0,639 дка; 000242 с площ 1,529 дка; 000244 с площ
3,543 дка; 000203 с площ 2,351 дка; 000223 с площ
0,667 дка; 000227 с площ 83,434 дка; 000232 с площ
49,556 дка; с обща площ 222,111 дка в землището
на с. Тракиец, община Хасково, за „Корекция на
река Олу дере и изграждане на лява защитна дига,
землище с. Тракиец, община Хасково“ по проект
„Управление на водите и защита от наводнения в
с. Тракиец, община Хасково“, WMFP по Програма за европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007 – 2013 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково: одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за имоти в
обхвата на обект за „Корекция на река Олу дере
и изграждане на лява защитна дига, землище
село Тракиец, община Хасково“ по проект „Управление на водите и защита от наводнения в с.
Тракиец, община Хасково“, WMFP по Програма
за европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007 – 2013 г.
8239

Председател: Д. Делчев

12. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми, в площ „Баира“, разположена
в землищата на с. Грамаде, община Дупница, и с.
Каменик, община Бобошево, област Кюстендил.
За информация – тел. 9263 110; 9263 205.
8357
485. – Диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата, София, на
основание чл. 306, ал. 1 КТК и чл. 10, ал. 3 от
Наредба № 11 от 1975 г. на Министерството на
транспорта и Министерството на правосъдието
за установяване на щети от аварии при търговското корабоплаване и чл. 42 от Правилника за
организацията и дююейността на Диспашорското
бюро при Българската търговско-промишлена
палата обявява, че издаде Диспаш № 171 от 4
юли 2011 г. за общата авария по време на рейса
на м/к Бетълджойс, декември 2010 г. Диспашът
може да бъде оспорен от страните по исков ред
пред СГС съгласно чл. 306, ал. 1 КТК в 6-месечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа-
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вен вестник“ или пред арбитраж в същия срок
съгласно чл. 306, ал. 2 КТК, ако такъв е уговорен
между страните в коносамента.
8196
643. – Висшият дисциплинарен съд при Висшия адвокатски съвет на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че
с решение по д. д. № 28/2011 на Висшия дисциплинарен съд Владислав Митков Велев – адвокат
от Адвокатската колегия – Русе, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от девет месеца.
8380
644. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 119/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Силвия Славчева
Петрова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
8381
73. – Териториалната дирекция – Бургас, на
Националната агенция за приходите, офис Сливен,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № 11573/2004/
000091/17.06.2011 г. възлага на Енчо Колев Косев,
София, община Столична, ж. к. Зона Б-5 10, вх. Б,
ет. 8, ап. 110, следния недвижим имот: 1/2 идеална
част от недвижим имот, съставляващ – дворно
място с площ 920 кв. м, УПИ IV-23, кв.15 по
плана на с. Крива круша, община Нова Загора,
ведно с построените в имота 1/2 идеални части от
сгради – жилищна сграда – РЗП 88 кв. м, лятна
кухня – РЗП 22 кв. м, стопански постройки – РЗП
110 кв. м, при граници на имота: изток – УПИ
V-24, кв.15, север – улица, запад – УПИ III-22,
кв.15, юг – УПИ VII-25, кв. 15, за сумата от
7215 лв. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
8197
74. – Териториалната дирекция – Бургас, на
Националната агенция за приходите, офис Сливен, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 11573/2004/000092 от 17.06.2011 г. възлага на
Енчо Колев Косев от София, община Столична,
ж. к. Зона Б-5 10, вх. Б, ет. 8, ап. 110, следния
недвижим имот: 1/2 идеална част от недвижим
имот стар идентификатор: УПИ № XVIII-1569,
кв. 213, съставляващ – дворно място с площ
280 кв.м, УПИ № XVIII-1569, кв. 213, нов, по
плана на гр. Нова Загора, ведно с построените
в имота 1/2 идеални части от сгради – жилищна сграда – РЗП 81 кв.м, лятна кухня – РЗП 30
кв.м, стопански постройки – РЗП 45 кв.м, при
граници на имота: изток: УПИ XIX-1566 и III1568, север: УПИ XIX-1566, запад: улица, юг:
УПИ XVII-1570; нов идентификатор: поземлен
имот 51809.501.1569, гр. Нова Загора, ул. Искър 8,
НТП ниско застрояване (до 10 м), площ 296 кв.м
ведно с построените в имота 1/2 идеални части
от сгради: сграда 51809.501.1569.1, жилищна сграда – еднофамилна, застроена площ 80 кв.м, сграда
51809.501.1569.2, жилищна сграда – еднофамилна,
застроена площ 27 кв.м, сграда 51809.501.1569.3,
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ж и л и щ на сг ра да – ед нофа м и л на, зас т роена
площ 12 кв.м, сграда 51809.501.1569.4, жилищна
сграда – еднофамилна, застроена площ 9 кв.м,
сграда 51809.501.1569.5, жилищна сграда – еднофамилна, застроена площ 29 кв.м, при граници:
51809.501.1570, 51809.501.1568, 51809.501.1566,
51809.501.5462. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението
на имота.
8198
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.3. биологически науки (микробиология – обща
и геологична микробиология) – един; 4.3. биологически науки (ботаника – систематика на
водорасли и гъби) – един; 4.3. биологически
нау к и (биофизика – фотобиофизика) – един;
4.3. биологически науки (физиология на растенията – растителни клетъчни и тъканни култури) – един; 4.3. биологически науки (физиология
на животните и човека – физиология на възбудимите клетки) – един; 3.2. психология (обща
психология) – един; 4.4. науки за земята (физическа география и ландшафтознание) – един;
2.1. филология (старогръцки език) – един; 2.1.
филология (американска литература) – един; 2.1.
филология (английска литература – Средновековие и Ренесанс) – един; 2.1. филология (синтаксис на съвременния испански език) – един;
2.3. философия (съвременна философия) – един;
2.3. философия (класически будизъм) – един;
доценти по: 3.7. администрация и управление
(бизнес администрация – стратегическо управление) – един; 3.8. икономика (иконометрия
на финансовите пазари) – един; 4.1. физически
науки (астрономия и астрофизика) – един; 4.5.
математика (математическа логика) – един;
главен асистент по 4.6. информатика и компютърни науки (компютърни архитектури и
алгоритми) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
8395
35. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София обявява конкурси за: главни
асистенти по: 4.1. Физически науки (Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един; 5.13. Общо инженерство
(Технология за пречистване на водите) – един;
професори по: 4.1. Физически науки (Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя) – един; 4.2. Химически науки (Органична химия) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул.
Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205,
тел. 81 63 120 и 81 63 136.
8217
131. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за: доцент по професионално
направление 3.7. Администрация и управление
(теория на управлението); главни асистенти по:
професионално направление 3.3. Политически
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нау к и(европеист ика) – един; п рофесиона лно
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
216, тел. 8110236, 8110216.
8190
55. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: професор в област на висшето образование 5 „Технически науки“, професионално
направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и
авиация (Транспортни системи и транспортни технологии); доценти: в област на висшето
образование 3 „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление 3.8 Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност) – един, в област на
висшето образование 3 „Социални, стопански и
правни науки“, професионално направление 3.8
Икономика (Икономика и управление на транспорта) – двама, асистент в област на висшето
образование 3 „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление 3.8 Икономика (Мениджмънт на енергийното стопанство)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник.“ Документи се подават в деловодството
на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158, София, тел. 9709-209.
8356
6. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за:
професори по: 1.2. педагогика (методика на
обучението по математика в началните класове) – един; 2.1. филология (общо и сравнително
езикознание – съпоставително езикознание – английски език) – един; 2.1. филология (общо и
сравнително езикознание – сравнително езикознание) – един; доценти по: 1.2. педагогика
(теория на възпитанието и дидактика – начална
училищна педагогика) – един; 1.2. педагогика
(методика на технологичното обучение) – един;
2.1. филология (германски езици – английски
език) – един; 2.1. филология (българска литература – литература за деца и юноши) – един; 2.1.
филология (литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия – френска
литература) – един; 2.1. филология (български
език – история на езика) – един; 3.3. политически
науки (международно право и международни отношения) – един; 3.5. обществени комуникации и
информационни науки (стратегия в PR, макро PR
кампании) – един; 3.5. обществени комуникации
и информационни науки (приложение на новите
информационни технологии в PR) – един; 3.6.
право (международно частно право) – един; 3.6.
право (финансово право) – един; 4.6. информатика
и компютърни науки – двама, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073)
588 566, 0882 818 566.
8207
98. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за доцент по
05.02.10 световно стопанство и МИО със срок 3

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
8215
68. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за приемане
по образователно-научна специалност „Доктор“
по държавна поръчка по следните акредитирани
специалности:
Специалност

Форма на обучение
редовна

задочна

1. Технология на природните
и синтетични горива; шифър
02.10.23

2

1

2. Технология на биологично
ак т ивни те вещест ва(вк л.
ензими, хормони, белтъци);
шифър 02.11.11

2

-

3. Технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални
материали; шифър 02.10.12

3

6

4. Химия на високомолекулните съединения; шифър
01.05.06

4

-

5. Технология за пречистване на водите; шифър 02.2.02

3

2

6. Организация и управление на производството
(индустрия); шифър 05.02.21

4

3

всичките със срок от 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, к-с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 112, тел. 056 858 294;056 880 235.
8208
52. – Икономическият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява
конкурси за заемане на академични длъжности в
област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за: доцент по професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
05.02.05 финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (социално осигуряване и подпомагане)
със срок 3 месеца; професор по професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
05.02.01 политическа икономия (макроикономика
и фискална политика) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИРД“, стая 527, тел. 052/660-295.
8214
99. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за доценти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Металорежещи машини
и системи (Програмиране, настройване и
експлоатация на металорежещи машини с
ЦПУ) – един, със срок 2 месеца; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Подемно-транспортни машини (Подемно-транспортна техника) – един,
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със срок 2 месеца; професионално направление
4.3. Биологически науки, специалност Екология и
хигиена (Екология и комунална хигиена) – един,
със срок 2 месеца; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (Електронно обучение) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи: в
ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, ректорат,
„Научно развитие“, стая 3209, тел.: 066/827555.
8218
1. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, преобявява конкурс за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2010/2011 г. в съответствие с Решение
№ 295 от 12.05.2010 г. на МС. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и
приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
академията, офис „Докторантура и академично
израстване“, тел.: 0631/66-362.
№

Шифър Научна специалност

Образователна
и научна степен
„доктор“, брой
редовно

задочно

1.

05.02.01 Политичес
ка икономия

-

1

2.

05.02.05 Финанси,
парично
обръщение,
кредит и
застраховка
(Финанси)

1

1

3.

05.02.07 Счетоводна
отчетност,
контрол и
анализ на
стопанската дейност
(Контрол)

-

1

ОБЩО:
1
3
8189
2. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за главен асистент по
05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност (счетоводство) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, офис „Докторантура и
академично израстване“, тел.: 0631/66-362.
8259
90. – Военномедицинската академия обявява
конкурс за щатно осигурена академична длъжност
от научно-преподавателския състав за граждански
лица за доцент по научната специалност 03.01.23
токсикология за цивилен служител за нуждите на
Токсико-химическа лаборатория към Клиниката по
спешна токсикология на Многопрофилна болница
за активно лечение – София, към Военномедицин-
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ска академия със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
да се счита датата на завеждането им в деловодството на Военномедицинска академия. Справка
и документи по обявения конкурс: ВМА, София,
ул. Г. Софийски 3, тел. 92-253-09.
8188
5. – Медицинският университет – Плевен, на
основание Решение № 320 от 2010 г. на Министерския съвет обявява докторантури по следните
научни специалности за учебната 2011/2012 г.:
№
по
ред

Шифър Научна специалност

Образователна
и научна степен доктор
редовно

задочно

1.

03.01.47

кардиология

2

1

2.

03.01.17

белодробни
болести

1

-

3.

03.01.37

обща хирургия

4

-

4.

03.01.33

инфекциозни
болести

1

-

5

01.06.19

паразитология
и хелминтология

1

-

Общо:
9
1
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователноквалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея или
уверение за успешно положени държавни изпити;
4. попълнен апликационен формуляр за докторант
в МУ – Плевен. Срок за подаване на документите за участие в конкурсите за докторантура е
2 месеца, считано от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. Приемът на документи се
извършва в Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат 1, ет. 1, стая 107,
тел. 064/884-184.
8216
65. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурси за академичната длъжност професор
по: професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12
Информатика (Езикови и семантични технологии) – един; професионално направление 4.6
Информатика и компютърни науки, специалност
01.01.12 Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. 02/979 32 18.
8199
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси за: главни асистенти по: 02.22.01
екология и опазване на екосистемите за нуждите
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на секция „Функционална екология и биоресурси
на морски и крайбрежни екосистеми“ и на изследователска група „Инвазивни видове и агроекология“ – двама; 01.06.24 микология за секция
„Микология“ – един; доцент по 02.22.01 екология
и опазване на екосистемите – за изследователска
група „Фотохимичен анализ, биотичен и абиотичен стрес“; професори по: 01.06.24 микология за
секция „Микология“ – един; 01.06.02 зоология за
изследователски групи „Нематология“ и „Протозоология“ – двама; 01.06.19 паразитология и хелминтология за изследователска група „Ултраструктура
на паразитите“ – един; 02.22.01 екология и опазване
на екосистемите за изследователска група „Фауна,
таксономия и екология на безгръбначни животни“ – един; 01.06.06 генетика за изследователска
група „Мутагенеза от околната среда“ – един;
01.06.11 хидробиология за изследователска група
„Лотични екосистеми“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – на тел. 02/8736137 и на www.
iber.bas.bg, деловодството на ИБЕИ – база 2, бул.
Цар Освободител 1.
8394
99. – Земеделският институт – Стара Загора,
обявява конкурс за доцент по научната специалност Развъждане на селскостопански животни,
биология и биотехника на размножаването, шифър
04.02.01, за нуждите на Земеделски институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
Стара Загора, Земеделски институт, тел.: 042/606
991 и 042/607 048.
8191
210. – Опитна станция по земеделие – Средец,
ДП – гр. Средец, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за доцент по
04.01.14 растениевъдство – със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в „Човешки ресурси“, тел. 05551/77-93.
8206
10. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – парцеларен
план – външна канализация на ПИ 62788.8.61
до заустване след водостока на път ІІІ-902 в
землището на с. Рогачево, община Балчик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
8248
2. – Община Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: АМ „Марица“от км 5+000
до км 72+960 (основно трасе и инженерни мрежи)
за землището на с. Плодовитово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в отдел
„ТСУ“ на община Братя Даскалови и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8337
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45. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал разрешение за
строеж № 50 от 06.07.2011 г. за обект: „Основен
ремонт и преустройство на бивш Военен склад
304 в сграда за отдел „Поддръжка“ и изграждане
на пристройка за две гаражни клетки, Летище
Варна“. Строежът попада в поземлен имот с
идентификатор 00182.307.29 по кадастралната
карта на летище Варна. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
8354
86. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване
(ПЗ) за ПИ № 036008, местност Под баира, в
землището на гр. Дебелец заедно с план-схема
за водоснабдяване и парцеларен план за трасе
на силов кабел 1 kV, попадащ в имоти – публична общинска собственост, и кабелна касета
на границата на имота на потребителя с цел
промяна предназначението на земеделска земя
за създаване на градоустройствена основа за
смесена обслужващо-производствена зона с преобладаващи складови функции, който се намира
в кметство гр. Дебелец, стая № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново.
8192
9. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Кабелно ел. захранване на АГРС – Гълъбово – 1“ с трасе и сервитути в поземлени имоти
№ 14, 15, 1124, 1876, 1877, 1879 и 1882 в землището
на с. Обручище. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската
админист рация – гр. Гълъбово.
8350
36. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изготвен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на гр.
Дряново за УПИ V – отреден за озеленяване и
автомивка от кв. 125, като за осигуряване на
регулационен достъп на ПИ 23947.501.9751 се
открива нова улица по съществуващ път (част от
ПИ 23947.501.9546 по кад. карта), която да свързва улица с осови точки 486, 487 и 488 с улица с
осови точки 489, 492 и 497, по този начин УПИ
V – отреден за озеленяване и автомивка от кв.
125, се разделя на два самостоятелни урегулирани
поземлени имота – УПИ V с ново отреждане за
автомивка, сервиз за гуми и магазин от кв. 125,
който ще бъде отреден за ПИ 23947.501.9751, като
регулационните линии ще бъдат поставени по
имотните граници от КК и УПИ І с отреждане
за зеленина от новообразуван квартал 141. Про-
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ектът може да се разгледа в Община Дряново,
стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8351
6. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация и застрояване на гр. Дряново за УПИ
І – за жил. производствен комплекс на слепите от
кв. 99, като от същия се обособят пет квартала,
а именно – кв. 99, кв. 137, кв. 138, кв. 139 и кв.
140. Отделните УПИ в кварталите се създават и
отреждат по начина им на трайно ползване. С
плана за застрояване са показани съответните
стойности на устройствени показатели на застрояване и ограничителни линии на свободно
застрояване в отделните УПИ. Проектът може
да се разгледа в Община Дряново, стая 204, и на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8352
17. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за външно
ел. захранване на поземлен имот 113194, преминаващ през поземлени имоти: 000001 – полски път;
000139 – път І клас; 000334 – др. селскостопанска
територия, и 002064 – нива – частна собственост,
всички в землището на с. Овощник, община
Казанлък. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8317
18. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план на довеждащ
път за площадка за претоварна станция за твърди
битови отпадъци – п.имот 000471, местност Каракос в землището на с. Черганово, община Казанлък, засягащ следните поземлени имоти: п.пътища
с номера 000013; 000016; 000415; 000421; 000431;
000434; 000466; пасища, мери – 000402; 000426;
000428; 000429; 000430; 000432; 000464; 000467;
244661; пасища, храсти – 000417; дере – 000017;
храсти – 000424; 000425; частни ов. насаждения – 005010; 005044; лозови насаждения – 244638;
244668; 254667; 254730; 254731; 254732; 254733;
254741; 254742; 254805 и 000406 – депа на битови
отпадъци (сметища). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8318
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19. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план на ел. захранване на
площадка за претоварна станция за твърди битови
отпадъци – п.имот 000471, местност Каракос в землището на с. Черганово, община Казанлък, засягащ
следните поземлени имоти: п. пътища с номера
000014; 000016; 000019;000020; 000027; 000421; 000431;
000434; 000466; път І клас – 000008; 000017 – дерета;
000025 – н.канал – ХМС; пасища, мери – 000402;
000428; 000429; 000430; 000432; 000464; 008013;
244661; ов.насаждения – частни – 005010; 005044;
лозови насаждения – 254730. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в отдел „УТ и СП“, стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8319
9. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на изменение на ПУП – ПРЗ на група квартали – кв. 1,
кв. 4, кв. 5 и кв. 6, по плана на с. Дъждино, община
Кърджали, който се намира в дирекция „АСУТ“
при Община Кърджали, стая 214. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект,
отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.
8193
91. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПЗ) – на ПИ № 120011, местност
Катарджията, землището на с. Оряхово, община
Любимец, като се отреди двор за застрояване.
Проектът е изложен за разглеждане в Общинска администрация – Любимец, дирекция „УТ
ССК ОС СХД“, стая 9, и може да се разгледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да се направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП (ПЗ) до Община Любимец.
8247
42. – Общ ина Мездра, облас т Вра ца, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ № 002703, местност Шумер в землището
на с. Игнатица, община Мездра. Проектите са на
разположение в сградата на Община Мездра, стая
106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от съобщението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до Общинска администрация – Мездра.
8347
43. – Общ ина Мездра, облас т Вра ца, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ № 001475, местност Шумер в землището
на с. Игнатица, община Мездра. Проектите са на
разположение в сградата на Община Мездра, стая
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106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от съобщението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до Общинска администрация – Мездра.
8348
25. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация на квартал
138 и част от квартал 139 по плана на гр. Пазарджик, представляващи територията, заключена
между ул. Кочо Честименски, ул. Цар Симеон,
ул. Стоян Василев, ул. Пирдоп и ПИ с идентификатор 55155.506.1104, с оглед оптимизиране на
територията и обособяване на урегулирани поземлени имоти за гаражи, трафопост и търговия,
с цел задоволяване нуждите на гражданите. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация. Проектите
се изложени в Център за информация и услуги
на гражданите в общината.
8353
8. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел за свързаност на селата Първомай,
Беласица, Коларово и Самуилово, община Петрич.
Трасето и сервитутите са предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти и масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: имот № 000031,
землище с. Първомай, имот № 000166, 000167,
000211, 000215, 000219, 000220, 000223, 000355,
000605, землище с. Беласица, имот № 000256,
000352, 000365, 059002, землище с. Коларово,
имот 000356, землище с. Самуилово. Проектът
се намира в сградата на Община Петрич. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробния устройствен
план до общинската администрация.
8194
11. – Община „Родопи“, Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане и
одобряване проект на ПУП – парцеларен план
във връзка с реализиране на обект: „Подземна
оптична далекосъобщителна кабелна мрежа на
територията на с. Брестник, с. Браниполе, с. Белащица, с. Марково, с. Първенец и с. Брестовица“.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по посочените проекти
за ПУП – ПП до общинската администрация.
8195
18. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: АМ „Марица“ от км 5+000 до км 72+960
(основно трасе и инженерни мрежи) за землища-
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та на с. Градина, с. Крушево и с. Добри дол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в
отдел „ТСУ“ на Община Първомай и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8338
16. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
проектен тръбопровод за МВЕЦ „Еленков чарк“
в ПИ 92013 в местност Еленковци, землище на
с. Градево. Проектът е на разположение в стая
209 в сградата на ОбА – Симитли. На основание чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 ЗУТ непосредствено
засегнати от предвиж данията на подробния
устройствен план са: ПИ 500, река Градевска,
землище на с. Градево, община Симитли; ПИ
92014, м. Еленковци – дълг. лъка, землище на
с. Градево, община Симитли; ПИ 95001, м.
Еленковци, землище на с. Градево, община
Симитли; ПИ 95002, м. Еленковци, землище
на с. Градево, община Симитли; ПИ 95003, м.
Еленковци – горниците, землище на с. Градево,
община Симитли; ПИ 177001, м. Под къщи,
землище на с. Градево, община Симитли; ПИ
177009, м. Карабельовци, землище на с. Градево,
община Симитли; ПИ 177010, м. Карабельовци,
землище на с. Градево, община Симитли; ПИ
177012, землище на с. Градево, община Симитли.
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 Община Симитли.
8320
11. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за парцеларен план за външно
електрозахранване КТП на ППС PD2848 Рупките
на БТК в ПИ 001395 в землището на гр. Чирпан.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в
сградата на Община Чирпан. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8227
66. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за квартали 8, 9 и 22 и ПУП – ПР за улици с ос.т.
19 – 93 – 24 – 4 – 27 и ос.т. 4 – 25 – 33 по ПУП на
с. Кирково, община Кирково, област Кърджали.
Проектът за изменение на ПУП – ПР е изложен в
Общинска администрация – Кирково, ул. Дружба
1, ет. 2, стая 12, и може да бъде разгледан всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица мога да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Общинска
администрация – Кирково.
8224
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Боряна Иванова Телбизова
и Трайка Иванова Телбизова, и двете от Пазарджик, ул. Витоша 59, по реда на чл. 215 ЗУТ
против Заповед № 36 от 10.05.2011 г. на кмета
на Община Септември, с която е одобрен представеният проект за изменение на ПРЗ за УПИ
V-544, ХХ-543, XXI-546, XIII-542, XIV-542, XIX539 и ІІІ – Цех за млекопреработка в кв. 4б по
плана на с. Карабунар, с който е предвидено да
се промени регулацията на УПИ V-544, ХХ-543,
XXI-546, XIII-542 и XIV-542, като УПИ V-544, ХХ543, XXI-546 и части от УПИ XIII-542 (102 м 2) и
УПИ XIV-542 (98 м 2), посочени в предварителния
договор, са слети в един УПИ V-543, 544, 546 – за
производствени и складови нужди (с обща площ
1742 м 2), в устройствена зона „Пп“ (предимно
производствена). В новообособения УПИ V-543,
544, 546 за производствени и складови нужди и
в съседните УПИ XIX-539 и УПИ ІІІ – Цех за
млекопреработка, е предвидена нискоетажна
свързана застройка. По жалбата е образувано
адм. дело № 492/2011 по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
8212
Административният съд – София-град, съобщава, че има образувано адм. дело № 3271/2011
по реда на чл. 218, ал. 2 ЗУТ по жалбата на
А натолий Петров Попов – в част та относно
УПИ № ІІ-2216в, кв. 155, срещу решение № 468
от 22.07.2010 г. на Столичния общински съвет. Всяко заинтересовано лице може да поиска
конституирането му като ответник по делото със
заявление, подадено до съда по номера на делото
в едномесечен срок от обявлението, което да
съдържа следната информация: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер на чужденец и адреса, заявен
за 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 иска да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересованото лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
8339
Бургаският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Антоанета Георгиева Гиздова с
последен известен адрес София, ул. Голо бърдо
26, вх. Б, ет. 7, ап. 40, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 25.10.2011 г. в 14,30 ч. като въззи-
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ваема страна по гр. д. (В) № 560/2011, заведено
от Елена С. Златарова. Въззиваемата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8202
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
призовава Сабахаттин Полат, роден на 01.12.1992 г.
в Република Турция, Йорегир, като ответник по
гр. д. № 2096/2011 по описа на съда, заведено от
Дилбер Рифат Полат, по чл. 49, ал. 1 СК. Съдът
определя в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ ответникът да
се яви в съда за получаване на препис от искова
молба и приложенията към нея. При неявяване на
ответника в указания срок ще му бъде назначен
особен представител по ЗПП.
8203
Маданският районен съд призовава Хамди
Мюмюнов Башев с последен известен адрес с.
Букова поляна, община Мадан, област Смолян,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
07.09.2011 г. в 9 ч. на І съдебно заседание и на
21.09.2011 г. в 9 ч. на ІІ съдебно заседание като
ответник по гр. д. № 191/98, заведено от Салимехмед Юсеинов Белюкбашев от с. Букова поляна,
община Мадан. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8210
Русенският районен съд, ІІ гр. състав, съобщава на Аштън Карл Корби, роден на 08.06.1971 г.,
гражданин на Великобритания, сега с неизвестен
адрес, че следва да се яви в съда като ответник
по гр. д. № 5185/2011 на РРС, ІІ гр. с., по иск
за издаване на задграничен паспорт на детето,
заведен от Петя Йорданова Тодорова. Съдът на
основание чл. 131 – 133 ГПК указва на ответника, че му се дава едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“, в който
следва да подаде писмен отговор, който задължително трябва да съдържа: посочване на съда,
номера на делото, името и адреса си, както и на
неговия законен представител или пълномощник;
становище по допустимостта и основателността
на иска; становище по обстоятелствата, на които
се основава искът; възраженията срещу иска и
обстоятелствата, на които те се основават; възражение за неподсъдност; подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора на исковата молба
ответникът е длъжен да посочи доказателствата
и конкретните обстоятелства, които ще доказва
с тях, както и да представи всички писмени
доказателства, с които разполага. Към отговора
на исковата молба се представят: пълномощно,
когато отговорът се подава от пълномощник;
преписи от отговора и приложенията към него
според броя на ищците. В случай че ответникът не
подаде писмен отговор в указания срок, не вземе
становище, не направи възражения, не посочи
и не представи писмени доказателства или не
предяви насрещен иск, той губи възможността
да направи това по-късно, освен ако пропускът
се дължи на особени непредвидени обстоятелства. В случай че ответникът не подаде писмен
отговор в указания срок и не се яви в първото
заседание по делото, без да е направил искане
за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът
може да поиска постановяване на неприсъствено
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решение срещу него. Съдът уведомява ответника,
че съгласно чл. 41 ГПК, ако отсъства повече от
един месец от адреса, който е съобщил по делото
или на който веднъж му е връчено съобщение,
е длъжен да уведоми съда за новия си дарес.
Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.
При неизпълнение на това задължение всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. Уведомява ответника, че с писмена
молба може да заяви желание да ползва правна
помощ при необходимост и право за това по
реда на чл. 94 и сл. ГПК. Указва на ответника,
че следва да посочи адрес за призоваване, да се
яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, или да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се
назначи особен представител.
8204
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 81 състав, призовава Карамфил Стефанов Станев, роден на 29.01.1923 г. във Видин,
сега с неизвестен адрес в България, като ответник по гр. д. № 3143/2011 по чл. 51 от Закона
за наследството, заведено от Лилия Стефанова
Елефтерова от София, да заяви в едномесечен
срок от обнародването дали приема наследството, оставено от Надежда Петрова Димитрова и
Митко Стефанов Станев, или се отказва от него.
Указва на ответника, в случай че не отговори в
дадения му срок, че той губи правото да приеме
наследството.
8209
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1235 от 19.VII.2006 г. по ф.д. № 575/2006 вписа
в търговския регистсър дружество с ограничена
отговорност „ТВБ Инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Г. С.
Раковски 1, с предмет на дейност: продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, предприемаческа и инженерингова дейност, продажба на
стоки от собствено производство, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки, издателска или печатарска
дейност, сделки с интелектуална собственост,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници „Парк“ – ЕООД, Пазарджик,
и „И и Д“ – ЕООД, Пазарджик, и се представлява и управлява от Тони Димитров Баждаров и
Веселин Димитров Баждаров заедно.
11513
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 139 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 5852/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Микрамикс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Хан Кубрат 8, ет. 6, ап. 23, с предмет на
дейност: проектиране и изграждане на електрически инсталации, цялостно почистване на
домове, офиси, магазини, складове, промишлени
и административни сгради, обществени и частни
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обекти, почистване на производствени халета,
почистване след строително-ремотни дейности,
извозване, депониране, транспортиране на опасни
и неопасни отпадъци, търговия и посреднически
услуги с недвижими имоти, търговска дейност
в страната и в чужбина с осъществяване на
всякакви търговски операции, организиране и
извършване на всякакви производства, услуги и
дейности в областта на промишлеността, селското
стопанство, транспорта, строителството, туризма,
както и всякакви други, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир
Александров Михайлов и Георги Василев Кръчмаров и се представлява и управлява от Владимир
Александров Михайлов.
11093
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 141
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5917/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Кориб“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 30, вх. А, ет. 1, ап. 5, с предмет
на дейност: строителство и строително пред
приемачество, инвестиции в жилищни и други
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
представителство и посредничество, транспорт
и спедиция, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт
на българското правителство. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Юлиян Тодоров Мръцков и Калина
Николова Йорданова, която го представлява и
управлява.
11094
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 157 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 5516/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ранг груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Велико Търново 23, с предмет на дейност:
изграждане и експлоатация на хотели, ресторанти
и кафе-аперитиви, строително-монтажни работи,
предприемачество, представителство и посредничество, внос и износ, бартерни и комисионни
сделки, транспортни услуги, търговия на едро и
дребно, сделки с недвижими имоти, както и други
незабранени със закон дейности, за които не се
изисква специално разрешение от компетентен
държавен орган. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васка
Иванова Хаджиева, Росен Красимиров Хаджиев
и Стефан Красимиров Хаджиев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
11095
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 128 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5962/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емби“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги Байданов 13, с
предмет на дейност: търговия на дребно и едро
с нехранителни стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, комисионерство
и търговско представителство, производствена,
складова, спедиторска, превозна, рекламна, информационна, както и други дейности и услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Милена Тодорова
Гърбучева.
11096
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 113 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5883/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Гоголайт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Брестовица,
ул. Александър Стамболийски 3, с предмет на
дейност: производство и търговия с осветителни
тела и други стоки на едро и дребно, фризьорски,
козметични, танспортни, таксиметрови и други
услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, внос и износ, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Димитров Портев и Ива
Асенова Тодорова-Портева и се представлява и
управлява от Георги Димитров Портев.
11097
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 37 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5889/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ебъни енд
айвъри“ – ООД, със седалише и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обедининтел
53, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически услуги
в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт,
програмна и рекламна дейност, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Роджър Джон Трафорд и Ана Мария Кремерс и
се представлява и управлява от Роджър Джон
Трафорд.
11098
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 158 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5922/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Амброс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Звезда 16, ет. 2, ап. 5,
с предмет на дейност: строително-монтажни
работи, предприемачество, представителство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
внос и износ, бартерни и комисионни сделки,
транспортни услуги, търговия на едро и дребно,
както и други, незабранени със закон дейности,
за които не се изисква специално разрешение от
компетентен държавен орган. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Узома Амброс Ези-Носу.
11099
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 27 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5902/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ем.Ем.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Белград 8, с предмет на
дейност: търговска дейност – търговия с недвижими имоти, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, търговско представителство и посред-
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ничество, комисионни, спедиционни, транспортни
сделки и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мартин
Менделовитц.
11100
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 66 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5916/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Диа брадърс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Бенковски,
ул. 5 № 6, с предмет на дейност: производство,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
внос и износ на цветя – рязан цвят, посадъчен
материал, почвени смеси за разсади, саксии с
цветя и всякакви цветарски артикули, озеленяване, вътрешно-, външнотърговски, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни услуги и всякакви
сделки и услуги, незабранени със закон или подзаконов нормативен акт, лизинг, 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,
търговско представителство и посредничество,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на
допълнителни туристически услуги: екскурзии,
развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, визови услуги,
конгресни и делови прояви, отдаване под наем
на плажни съоръжения, екипировка и превозни
средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф
и други услуги, способстващи развитието на
туризма. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Рангел Георгиев
Филипов и Йордан Георгев Филипов, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
11101
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 64 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5850/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Полимерни покрития Момчеви“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Родопи 47, ет. 5, ап. 17,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален и преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, за която няма
изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Христо Христов Георгиев, Красимира Христова
Момчева и Георги Христов Момчев, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
11102
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 103 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5931/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Язов груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Македония 68, ет. 2, ап. 10, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги,
комисионни, спедиционни и превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други дейности, сделки и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Костадин Василев Язов и Константин Георгиевич Георгинов и се представлява и
управлява от Костадин Василев Язов.
11103
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 126 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5941/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жани – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Болярци, ул. 32 № 6, с предмет на
дейност: производство на хляб и хлебни изделия
и търговия с тях, производство на промишлени
стоки и търговия с тях, вътрешна и външна търговия, бартерни, реекспортни и консигнационни
сделки, инвестиционна дейност, услуги, рекламна
дейност и всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Костадин
Йорданов Трифонов.
11104
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 97 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5938/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Суерте“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. Цар Симеон 25,
вх. Б, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, ресторантьорство, хотелиерство, сладкарство, производство и търговия с хранителни и
промишлени стоки, производствена и търговска
дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество, комисионерство, както
и всякакви други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Видка
Стоянова Стоянова.
11105
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 145 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5943/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агробейс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Асен Христофоров 2,
ет. 12, ап. 67, с предмет на дейност: добив на
земеделска продукция, търговия със селскостопанска продукция, търговия с растителни торове
и препарати за растителна защита, търговия със
селскостопанска техника и оборудване, строителство на съоръжения в земеделието, търговия
със семена за посев, посадъчен материал и парково обзавеждане, предприемачество, търговско
представителство, посредничество, консултантска
дейност, както и всякаква друга дейност, сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Златка Димитрова Ангелова.
11106
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 118
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5947/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лейфа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Петко Каравелов 36, с предмет на дейност:
консултантска дейност, проектиране във всички
фази, строителство, вкл. изработване на проекти за строителството, маркетинг, реклама,
импорт – експорт, реекспорт, бартерни сделки,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, както
и всякакви други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мерт Чизакча Йозалан
и Емир Зънгър, които представляват и управляват
дружеството заедно и поотделно.
11107
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 155 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5953/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Туфекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Бегово, ул. 6 № 1, 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, производство и търговия
с промишлени стоки, внос и износ, рекламни
и други услуги, търговско представителство,
посредничество и дистрибуция на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Василев Василев.
11108
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 166 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5955/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Соризо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Царевец 9, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с всякакви
разрешени със закон стоки, в т. ч. външнотърговска дейност, внос и износ, бартер, експорт,
реекспорт, транспортни, спедиторски и други услуги, производство на всякакви стоки и всякакви
услуги, посредничество, представителство, комисионерство, строителство и строително предприемачество придобиване, изграждане и отдаване
под наем на недвижими имоти в страната и в
чужбина, всякакви други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Руменова Паунова.
11109
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 149 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 5970/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Месс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Източен 21, ет. 3, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, хотелиерска,
туристическа, външнотърговска дейност, ресторантьорство, строителство и предприемачество,
производство, монтаж и търговия със соларни
системи и слънчеви батерии, внос, износ и реекспорт на всякакви стоки и всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Катя Томова Иванова и Мерт Гюлсевер,
които представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
11110
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 165 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 5964/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Никоми 08“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Мусала 7, с предмет на дейност: консултантска дейност в проектирането и строителството,
търговско представителство, както и всякаква
друга дейност, сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Емилов
Бакърджиев и Николай Марчев Чипев, които
представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
11111
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 136 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 5854/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ай Ди
сълюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 181, вх. Б,
ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: техническо и
бизнес консултиране, продажба на софтуер и електрическо и електронно оборудване, поддръжка на
софтуер и оборудване, транспортна и издателска
дейност, реклама, импорт-експорт, проектиране,
производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви машини, съоръжения, агрегати и
други средства за производство, резервни части,
екипировка и технологии за тях – предназначени
за всички стопански отрасли, инженерингова
дейност, проектиране, строителство и ремонт на
всякакви сгради и други строителни обекти, търговия с недвижими имоти, всякакви транспортни
услуги и автосервиз и строителна механизация,
производство, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопански продукти, пособия и инвентар, хотелиерска, ресторантьорска, преводаческа
дейност, туристически услуги, отдих и развлечения, всякакви битови услуги, проектиране,
производство и търговия с всякакви изделия за
бита, организиране на маркетингови проучвания
и търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали
и други стоки, разрешени със закон, вътрешна и
външна търговия, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Жана Бориславова Генчева.
11112
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 121 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5234/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Симетрия – Амбулатория за грурпова практика за специализирана
извънболнична медицинска помощ по пластична хирургия“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Филип Македонски 37,
ет. 4, с предмет на дейност: диагностика, лечение,
рехабилитация и наблюдение на болни с оглед
прилагане на методите на пластичната хирургия,
консултации и профилактика, предписване при необходимост на лекарствени продукти, медицински
пособия, лабораторни и други изследвания, предписване извършването на медицински дейности
и манипулации под контрола и отговорността
на дружеството, експертиза на временна неработоспособност, контрол, наблюдение и грижи за
физическото и психическото развитие на лица до
18 г., дейности по здравна промоция, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
търговски сделки за нуждите на амбулаторията
и пациентите по смисъла на ЗЛЗ. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ангел Йорданов Енчев и Евстратиос Гавриил Гавриил, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
11113
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11270 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5860/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ел Ем консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Ален мак 30,
ет. 4, ап. 31, с предмет на дейност: финансовосчетоводни услуги и консултаци, както и друга
експертно-консултантска дейност, т ърговско
посредничество, представителство и агентство
в областта на вътрешно- и външнотърговската
дейност, производство, изкупуване, преработка и
реализация на селскостопонска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Любомира
Маринова Маринова.
11114
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11277 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5862/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Вектор 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Стефан Стамболов
53, ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
консултантски дейности, маркетинг, публични
комуникации, кетъринг, организиране на връзки с обществеността на физически, юридически
лица и/или органи на държавната и общинската
адмнистрация, организиране на пресконференции, семинари, делови и работни срещи, частни
и обществени мероприятия, консултиране по

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

проекти, изготвяне на прогнози, стратегии, организиране дейността на офиси, както и всякаква
друга дейност и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Николай Стоюв Катранджиев и Петя Грозева Катранджиева, която
го представлява и управлява.
11115
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11234 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5818/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Металис България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перущица, ул. Трети март
42, с предмет на дейност: производството на
режещи и пробивни инструменти, производство
на матрици за леене под налягане, рязане, щамповане и коване на всякакви части от всякакви
метали и материали, впръскване на всякакви
полимери за всякакви видове промишленост и
за всякакви свързани с тях дейности, дейности
по преработката на метали (рязане, коване, заваряване), свързани с общата механика, както и
всякаква дейност по производството, покупката,
продажбата, поддръжката на стоки, прикрепване, стоки от общата механика/автоматизирани
стоки, апаратура, създаването на дружества, филиали, участие във всякакви подобни дейности,
участие в съществуващи или новорегистрирани
дружества, управление и т.н., всякакви индустриални, търговски или финансови дейности/
операции, операции с движими или недвижими
имоти, които се отнасят пряко или непряко към
предмета на дейност на дружеството и могат да
улеснят разширяването на дейността или развитието или рентабилността на дружеството, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 400 000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Металис“ – АД, Франция, и се
представлява и управлява от управителя Войцех
Томаш Островски.
11116
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11235
от 25.XII.2007 г. по ф.д. № 5823/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Модена – 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Марково, ул. 3 март 95, с предмет
на дейност: консултантска и експертна дейност,
управленска дейност, логистична и складова
дейност, търговия на едро и дребно с всякакви
стоки в страната и в чужбина, транспортна и
спедиторска дейност, производствена дейност,
както и всякакви други дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петя
Иванова Димитрова-Карабелова.
11117
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11263 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5827/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Меринед“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Трети март 27,
ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: дизайн, произ-
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водство и продажба на дамски, детски и мъжки
облекла, производство и продажба на спални
облекла, дамаски и аксесоари, продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, дейност на търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска рекламна, информационна дейност, програмни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, предоставяне на всякакви
други услуги и всякакви други дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мериам
Нуриева Бодурова.
11118
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11236
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5829/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Тракийски
клас – Богданови“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Асеноврад, ул. Орфей 3, с предмет на дейност: производство на хляб и тестени
изделия, външно- и вътрешнотърговска дейност,
както и всякаква друга стопанска дейност, за
която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Любомир Кирилов Богданов,
Христина Младенова Богданов и Младен Любомиров Богданов и се представлява и управлява
от Любомир Кирилов Богданов.
11119
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 200 от 7.I.2008 г. по ф.д .№ 5871/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Г.А.С. – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Лозенград 9, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени
със закон, търговска дейност в страната и в
чужбина, търговско посредничество и представителство, други сделки и търговска дейност,
незабранени от законодателството, за които не
се изисква специална лицензия или съответно
след получаване на такава с цел постигане на
печалба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анка
Александрова Македонска.
11120
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 48 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 1369/2006 вписа промени за
„Амбулатория за групова практика за първична
стоматологична помощ „Мейдент“ – ООД: освобождава Люпче Гинев като съдружник; вписа
като съдружник Миглена Христофорова СяроваПеткова; променя фирмата на дружеството на
„Амбулатория за групова практика за първична
помощ по дентална медицина „Мейдент“ – ООД;
вписа нов предмет на дейност: осъществяване
на извънболнична първична помощ по дентална
медицина съгласно чл. 11 от Закона за лечебните
заведения, както и търговски сделки по смисъла
на Закона за лечебните заведения, единствено и
само за нуждите на осъществяваните дентални
дейности и за обслужване на пациентите; вписа
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промени в дружествения договор; дружеството
ще се управлява и представлява от Мая Антонова
Михайлова-Костадинова.
11121
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11278 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1774/2007 вписа промени
за „М – С 1“ – ООД: вписа Димитър Марков Найденов като съдружник и управител; освобождава
Мартин Димитров Найденов като съдружник и
управител; вписа промени в дружествения договор;
дружеството ще се представлява и управлява от
Стефан Георгиев Начевски и Димитър Марков
Найденов заедно и поотделно.
11122
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 55 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5918/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Деик“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
6 септември 200, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет
на дейност: производство на метални изделия
и конструкции, консултантска, проектантска,
строителна, инженерингова, инвеститорска и
внедрителска дейност, транспортна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, маркетинг, реклама и дизайн, вътрешно- и външнот ърговска
дейност, представителство и посредничество,
всякакви дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Атанасов
Грозданов, Ели Костадинова Грозданова, Даниела
Христова Терзийска и Красимира Христова Пет
кова и се представлява и управлява от Христо
Атанасов Грозданов.
11123
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 125 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 2237/2004 вписа
промени за „Недевпласт“ – ООД: освобождава
Ангел Великов Саралиев като съдружник и го
заличава като управител на дружеството; вписа
Николай Панчев Ришев като управител; вписа
промени в дружествения договор; дружеството
ще се представлява и управлява от управителите
Иван Маринов Недев и Николай Панчев Ришев
заедно и поотделно.
11124
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 171 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 5928/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Адмирал
интернейшънъл транспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо
Ботев 82, ет. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено прозводство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, внос и износ на стоки,
хотелиерски, ту ристически, ресторантьорски
и импресарски услуги, строителство, ремонт,
модернизации и реконструкции на строителни
обекти в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мурат
Кабакчи.
11125
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11240
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1428/2007 вписа промени за „Маринър“ – ЕООД: заличава Мария
Любомирова Шагова като едноличен собственик
на капитала на дружеството и я освобождава като
управител на дружеството; вписа като едноличен
собственик на капитала „Ариес Ин“ – ЕООД,
София; вписа като управител на дружеството
Станислав Иванов Начев; вписа нов учредителен
акт; дружеството ще се представлява и управлява
от управителя Станислав Иванов Начев.
11126
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 115
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5885/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ФМС
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. 6 септември 160, ет. 6,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален и преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, за която няма
изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Бохумир Опатрил.
11127
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 11287
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5642/2007 вписа акционерно дружество „Би енд Би инвест“ – АД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Скайлер 12, ет. 3, с предмет на дейност: международен и вътрешен туризъм, хотелиерство,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина с наши и чуждестранни
фирми, търговия с всякакви стоки в страната
и в чужбина, инвестиции в недвижими имоти,
превозна, спедиционна, лизингова, транспортна
дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги,
рекламна дейност, маркетинг, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 обикновени налични поименни акции с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите в състав: Петър Георгиев
Стойчев – изпълнителен директор, Методи Стойков Методиев, Христо Ангелов Андреев, и се
представлява от Христо Ангелов Андреев.
11128
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 5527/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Филпан“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Захаридово 24, с предмет на дейност: вътрешен
и международен транспорт, спедиция, транспорт на пътници и товари със собствен и нает
транспорт в страната и в чужбина, таксиметрови
превози на пътници и товари, комисионерство и
посредничество, куриерски услуги в страната и в
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чужбина, вътрешна и външна търговия със стоки
и услуги, търговско представителство на наши
и чуждестранни юридически и физически лица,
внос-износ, бартерни сделки и реекспорт, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
от законодателството, инвестиционна дейност,
регистрация и участие в дъщерни дружества и
в други капиталови дружества в страната и в
чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Дияна Спасова Иванова и Георги Петров Филипов, които го
представляват и управляват заедно и поотделно с
ограничението в представителната им власт: нямат
право да поемат самостоятелно менителнични
задължения и да сключват договори за заем с
физически или юридически лица с изключение
на лизингови договори.
11129
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 178
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 3103/2005 вписа промени
за „Планик – 2000“ – ООД: заличава Николай
Василев Стойнов като съдружник и управител;
вписва Огнян Кръстев Кръстев като съдружник
и управител; променя фирмата на „Унихелт
груп“ – ООД; вписа промени в дружествения
договор; дружеството ще се управлява и представлява от Пламен Дойчинов Дойчинов и Огнян
Кръстев Кръстев заедно и поотделно.
11130
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 102 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5904/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ниа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петър Стоев 12, ет. 3, ап. 7,
с предмет на дейност: моделиерство и шивашка
дейност, дизайн и конструкция на облекло, производство, ремонт и търговия с дрехи, търговия
с бижутерия, производство и търговия, импорт,
експорт, реекспорт на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. продажба на стоки от
собствено производство, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна
и спедиционна дейност, комисионни и сделки с
интелектуална собственост, складови и лицензионни сделки, туроператорска дейност (след
лиценз), рекламна и информационна дейност,
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Нели Иванова
Иванова.
11131
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 114 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5912/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ес и Де“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 8, вх. В, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: производство и търговия с промишлени,
селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, строителство и ремонт
на жилищни, търговски и промишлени сгради,
посреднически и комисионни услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и
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в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, рекламна дейност, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Йордан Кръстев Тенов
и Стефан Петров Петков и се представлява и
управлява от Йордан Кръстев Тенов.
11132
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 65 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5901/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Свежен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Йордан Гавазов 3, ет. 5,
ап. 15, с предмет на дейност: производство и
търговия със спално бельо, олекотени завивки,
хавлиени изделия, бродерии, текстилни изделия
за ресторанти и хотели, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, лизингова, комисионна, спедиционна и превозна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон (след издаване
на лиценз или разрешение, когато е изискуем
от закон). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Вълев Иванов.
11133
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5900/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ко енд
Ди консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 156, вх. Г,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: извършване
на дейности, като: консултантски услуги в областта на застраховането, предприемаческа и
комисионерска дейност, бизнес консултации и
услуги, организация на курсове и обучение, лизинг, ноу-хау, мениджмънт, строеж, обзавеждане
и продажба на недвижими имоти, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически услуги, вътрешна
и външна реклама, информационни, програмни,
импресарски, езикови и други услуги, вътрешна
и външна търговия на едро и дребно с всякакви
стоки, търговско представителство и посредничество, експлоатация на собствени и наети
помещения, офиси, складове, магазини, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Асен Янков Димитров
и Борислав Димитров Кобуров, които го представляват и управляват заедно и поотделно.
11134
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 90 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 3366/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Аматьор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Атон 13, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
търговия, внос и износ на облекла и спортни
стоки, рекламна, консултантска, маркетингова
и информационна дейност, транспортна дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени от
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законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цветан
Валентинов Дамянов и Венцислав Валентинов
Георгиев и се представлява и управлява от Цветан
Валентинов Дамянов.
11135
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11265 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5830/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Харбож“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Волга 47Б, ет. 7, ап. 13, с предмет на
дейност: промишлено и жилищно строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, вътрешна и
външна търговия – внос, износ, бартерни сделки
в страната и в чужбина, реекспорт, вътрешен
и международен туризъм, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, рекламна и информационна дейност,
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 15 000 лв.,
със съдружници Жулиета Гроздева Христова и
Александър Каменов Харалампиев, които го
представляват и управляват заедно или поотделно.
11136
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11250
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5813/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джангъра 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Ягода 6, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина – търговия на едро и дребно, внос и износ
на всякакви стоки, автосервизна дейност, издателска, преводаческа, рекламна, консултантска,
проектантска, маркетингова, информационна,
туристическа, строителна и транспортна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, сделки с обекти
на интелектуалната собственост, инвестиционна
и производствена дейност, агентство и представителство в страната и в чужбина, машиностроене,
продажба и ремонт на компютри, внос – износ и
търговия с автомобили и авточасти, ремонт на
автомобили, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Георгиев Радев.
11137
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 191
от 7.I.2008 г. регистрира по ф.д. № 5975/2007 преобразуването на СД „Синди – 91 – Дерменджиев
с-ие“ в дружество с ограничена отговорност
„Синди – 91“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Колхида 7, с предмет
на дейност: производство и търговия на едро
и дребно с промишлени и хранителни стоки,
откриване и експлоатация на търговски обекти,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
всички останали туристически дейности (след
получаване на разрешение за това), транспортна
дейност в страната и в чужбина (след получаване
на съответно разрешение за това), автосервиз,
стенд пътна помощ, спедиторска, внос и износ,
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маркетингови, консултантски и други посреднически услуги, представителство, сделки с
индустриална и интелектуална собственост, извършване на преводачески услуги от чужд език
на български език и от български на чужд език,
педагогически, образователни и преподавателски услуги, както и всякаква друга търговска
дейност и услуги, незабранени от нормативните
актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Милев
Дерменджиев и Елена Спасова Дерменджиева,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно, като поемат активите и пасивите на
СД „Синди – 91 – Дерменджиев с-ие“.
11356
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 95 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 5897/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Салон
на туризма“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Д-р Георги Вълкович
2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на дребно и едро с всички
стоки, изделия и други вещи, незабранени от
закон, производство на стоки, изделия и други
вещи, незабранени от закон, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен, обработен вид, сделки с недвижими
имоти, инвестиционна, предприемаческа, проектантска, строителна, дизайнерска, ремонтна,
монтажна дейност и услуги, оборудване и обзавеждане на всички видове обекти, строителен
и технически надзор, изграждане и поддръжка
на инфраструктурни обекти, вкл. пътна инфраструктура, организация, участие и изпълнение
на инфраструктурни проекти, селскостопанска
дейност, транспортна и таксиметрова дейност,
превоз на пътници и товари, спедиционни и складови сделки, услуги в сферата на управление на
обекти за отдих, почивка и обществено хранене,
вкл. отдаване на обекти, съоръжения, превозни
средства и вещи под наем, туристически услуги,
представяне на регионални, национални и международни туристически продукти, хотелиерство,
ресторантьорство, организация и експлоатация
на увеселителни, развлекателни, спортни дейности, мероприятия и заведения, вкл. чрез фитнес
центрове, СПА центрове, центрове за ароматотерапия, винотерапия, за укрепване и възстановяване на здравето, организация и провеждане
на тържествени и празнични ритуали и събития,
на образователни, културни и научни прояви,
търговско представителство, посредничество и
агентство, консултантска, мениджърска, комисионерска, лизингова, дистрибуторска, рекламна
дейност, организация и участие в регионални,
национални и международни проекти, преводаческа дейност – преводи от български на чужд
език и от чужд език на български, счетоводни
услуги, всички дейности и услуги, незабранени
със закон – след издаване на разрешение за съответната дейност, когато такова е изискуемо от
нормативни актове. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Николай Тодоров Иванов.
11357
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11281
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5803/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Водопад груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Карлово, ул. Водопад 43А, п.к. 122, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, сделки с недвижими имоти,
търговия на едро и дребно със стоки, изделия,
складови сделки, лизинг, сделки и услуги, незабранени със закон в страната и в чужбина,
туристически, транспортни услуги, производство
и търговска реализация на разрешени от закона
стоки в страната и в чужбина, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, строителство, пред
приемачество, проектиране, дизайн, спедиторски
и превозни сделки, селскостопанска дейност,
издателска, печатарска, медийна, менажерска,
импресарска, продуцентска, рекламна дейност,
дейност с компютърни програми и системи,
обслужване, ресторантьорство, хотелиерство,
организация и експлоатация на културни, увеселителни, разлекателни и атрактивни дейности,
прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски
операции и сделки, съответстващи на законодателството и международните договорни изисквания, както и дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Марат
Куандъйкович Оспанов.
11358
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 180
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 4101/2000 вписа промени
за „Комсо“ – ООД: промяна на качеството на
съдружника Благой Йорданов Каймаканов като
едноличен търговец с фирма „Комсо 29 – Благой
Каймаканов“, като с оглед на заличаването на
едноличния търговец той да бъде вписан в търговския регистър като Благой Йорданов Каймаканов;
промени в дружествения договор.
11359
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 26 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5782/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йон – Ви“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, ул. 6 януари 1, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – импорт, експорт, реекспорт, търговия на
едро и дребно с хранителни и промишлени стоки
в първоначален или преработен вид, откриване и
експлоатация на заведения (след лиценз), ресторантьорска, хотелиерска, рекламна, оказионна,
строителна, транспортно-спедиторска, складова
дейност, представителство и посредничество,
консултантски услуги, проектиране, преводи и
легализация на документи, обучение по математика, програмиране, английски език, компютърни
услуги, програмно осигуряване, туристически
услуги в страната и в чужбина и упражняване на
всякакъв друг вид търговска, стопанска и производствена дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопреде-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Гергана Петкова Русева.
11360
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11275
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5792/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Джевизов и
син“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Александър Стамболийски 71,
бл. 1114, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
производство и търговия с бетон, бетонови разтвори, бетонови изделия и строителни материали,
производство и търговия (вътрешна и външна) с
всякакъв вид стоки, продукти и суровини, разрешени от закона, вкл. алкохол и цигари, във
всичките є позволени от него форми, търговско
представителство, агентство, превози на пътници
и товари в страната и в чужбина, спедиция, както
и всяка друга търговска дейност, с изключение на
забранената от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Цветана Тодорова Цекова и Костадин Димитров
Джевизов, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
11361
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11257 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5814/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Одитмакс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Богомил 60, ет. 4, ап. 6,
с предмет на дейност: одити на системи за управление, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна и
транспортна дейност, международен транспорт,
рекламна и информационна дейност, предоставяне
на всякакви услуги, всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Захари Николаев Велчев.
11362
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11291 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5844/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Трансмед“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 12, с предмет
на дейност: откриване на лечебно заведение за
осъществяване на извънболнична медицинска
помощ – медицински център, осъществяване
на извънболнична медицинска помощ – диагностика, лечение и рехабилитация на болни,
профилактика на болести, предписване на лабораторни и други видове изследвания, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ
и издаване на документи във връзка с дейността, мерки за укрепване и опазване на здравето,
вземане, преработка и присаждане на тъкани и
клетки, хирургични манипулации, научна дейност, всякаквия разрешени от закона търговски
сделки, необходими за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване
на пациентите. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници София
Красимирова Хаджиева и Владимир Алексеевич
Шатров и се представлява и управлява от София
Красимирова Хаджиева.
11363
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11239
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5838/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маргарита – 83“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Пещерско шосе 15, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, внос и износ, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, икономически, счетоводни услуги, консултантски услуги,
превозна (превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, таксиметрова дейност), хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, информационна
дейност, както и предоставяне на други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външноикономическа
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Борис
Спасов Даскалов.
11364
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11272 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 5781/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стил борд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Енисей 8, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
монтаж на топлоизолации, монтаж на сухостроителни системи от гипсокартон с цел печалба,
декорация на помещения и интериорен дизайн с
цел печалба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външнотърговска дейност,
транспортна дейност, производство на стоки с
цел печалба, посредничество, представителство,
комисионерство, хотелиерски и туристически
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цветан
Атанасов Дойчинов и Димитър Илиев Апостолов,
които ще представляват и управляват заедно.
11365
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 179 от 7.I.2008 г. по ф.д. № 741/2002 вписа
промени за „КТВ Кричим“ – ООД: заличаване
на Александър Карамфилов Хаджиев като съдружник, приемане на Невена Ивова Хаджиева
за съдружник; промени в дружествения договор;
дружеството се управлява и представлява от Светлозар Лалов Стайков при следното ограничение
на представителната му власт: всички действия
с материален интерес над 200 лв. управителят е
длъжен да извърши след изрично предварително
решение на общото събрание на съдружниците в
дружеството за всеки конкретен случай.
11366
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 170 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5841/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Медия
инвест груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Гео Милев 20, с предмет на дейност: създаване и разработване на
програмни продукти – софтуер, поддържане на
база данни, маркетинг, продажби и поддръжка
на информационните системи на потребителите,
продажба на електронна и компютърна техника,
изграждане на мрежи и системи, доставчик на
интернет, консултантска, комисионна дейност,
търговия и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, рекламни,
информационни и програмни услуги, всички други дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Атанас Савов Халкалиев, Георги Апостолов Апостолов, Станислав
Георгиев Куков и Ангел Одисеев Харизанов и
се представлява и управлява от Атанас Савов
Халкалиев.
11367
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11267
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5848/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ел солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Захари Стоянов 9, с
предмет на дейност: разработка на иновативни
козметични продукти и технологии, консултантска дейност и услуги в сферата на козметичната
индустрия, трансфер на технологични иновации,
външнотърговска дейност с козметични продукти,
маркетингови и патентни проучвания, изготвяне
на патентни досиета, досиета за полезен модел
и търговски марки, производство на козметични
продукти, посредническа и комисионна дейност,
всякаква друга дейност и услуги, незабранени от
закона (след снабдяване с необходимите разрешителни и лицензии за всяка една от тях). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Свобода Андреева Добрева.
11368
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 169 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5924/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аверуни“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. 6 септември 121, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона,
ресторантьорство, кафе-сладкарница, покупко-продажба на недвижими имоти, търговия
със строителни материали, зърнени култури,
внос-износ, счетоводни услуги, производство на
хранителни, нехранителни и селскостопански
стоки, комисионна, спедиционна и лизингова
дейност, издателска дейност, търговско представителство и посредничество, производствена и
търговска дейност, търговия на едро и дребно,
маркетингови услуги, всички други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Димитрина Георгиева Ангелова.
11369
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 59 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5749/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ти Ен
Джи консулт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Борис Петров 30, с
предмет на дейност: мениджмънт, маркетинг и
консултации по осъществяване на строителни
проекти: пазарно проу чване на търсенето и
предлагането на новостроящи се площи, финансово консултиране и финансиране на строителни
проекти, консултиране по архитектурната част на
строителни проекти, менажиране на строителни
проекти – осигуряване на строителна подготовка,
посредничество при продажба и отдаване под
наем на строителни обекти, покупко-продажба
и управление на недвижими имоти за своя и за
чужда сметка, управление на недвижими имоти за
своя и за чужда сметка, управление на търговски,
офис и жилищни площи, както и всички останали
незабранени от закона дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Недялко Генчев Генчев, Тройчо Недялков Недялков и Георги Жечев Жечев, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
11370
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 153 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 4692/99 вписа заличаването
на „Балкан – РХ“ – ООД.
11371
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 152 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 11306/91 вписа
прехвърляне на предприятие с фирма „Катериал – Компакт – Екатерина Мекерева“ от едноличния търговец Екатерина Ангелова Мекерева
на „Катериал – Компакт – 7“ – ЕООД.
11372
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 243
от 10.I.2008 г. по ф.д. № 80/93 вписа промени за
„Международен панаир Пловдив“ – АД: промяна
в броя на членовете на СД от 5 на 6 членове;
промяна в състава на СД чрез избора за нов
член на СД „Стария Пловдив“ – АД, Пловдив;
промяна в устава.
11373
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 4.I.2008 г. допуска прилагането
по ф.д. № 4579/95 на представените годишни
финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г. на
„Пълдин – инвест“ – АД.
11374
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 2.I.2008 г. допуска прилагането
по ф.д. № 1880/2001 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Диагностично-консултативен център „Св. Георги“ – ЕООД.
11375
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 2.I.2008 г. допуска прилагането
по ф.д. № 847/93 на представения годишен финансов отчет за 2006 г. на „Дъга – ЦА“ – ЕООД.
11376
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 39 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5538/96 вписа
промени за „Астерикс – 2000“ – ООД: заличава
Анета Михайлова Христозова, Васил Христев
Шкодров, Николай Петров Петров и Христо
Димитров Варушев като съдружници; приема
Скендер Сопа като съдружник; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; дружеството се
представлява и управлява от Йорданка Костадинова Вълчева; промени в дружествения договор.
11377
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 175 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 2455/2000 вписа промени за
„Мега – Во“ – ЕООД: заличава Юлия Кирилова
Воденичарова като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик
на капитала и управител – Димитър Василев
Воденичаров, който го управлява и представлява;
нов учредителен акт.
11378
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 24 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5879/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екотрийт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Славянска 95, ет. 6,
ап. 29, с предмет на дейност: търговия в страната
и в чужбина, дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително
третиране, разкомплектуване, оползотворяване
и/или обезвреждане на отпадъци, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
извършването на всички други сделки, дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Орлин Димитров Тасев.
11379
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 238 от
10.I.2008 г. по ф.д. № 1411/2007 вписа промени за
„Олимпия ПМ“ – ООД: освобождаване на Марин
Ангелов Тренов и Петър Христосков Генев като
съдружници и като управители на дружеството;
приемане на „Кепитъл партнерс“ – ЕООД, София,
и „Чери кос“ – ЕООД, София, за съдружници;
избиране на Стоян Илиев Благов за управител
на дружеството; промяна на фирмата на дружеството на „Инвестиа Асет Мениджмънт“ – ООД;
нов предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност и дейност на търговско представителство, бартерни и компенсационни сделки,
посредничество и агентство, покупка на стоки
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с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид с цел постигане на печалба,
извършване на продажба на стоки от собствено
производство с цел постигане на печалба, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, консултантска дейност в областта на недвижимите
имоти, управление на проекти и консултантска
дейност в областта на управлението на проекти, оказване на съдействие при технически и
търговски преговори, други сделки и търговска
дейност, незабранени от законодателството при
спазване на всякакви действащи лицензионни,
регистрационни или други изисквания; промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството – София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 12 – 14, ап. 23;
промени в дружествения договор; дружеството се
представлява и управлява от управителя Стоян
Илиев Благов.
11380
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 196 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 3249/2005 вписа промени за
„Прекос“ – ООД: заличава Константин Николов
Димитров като управител; избира София Янкова
Димитрова за управител, която представлява и
управлява дружеството.
11381
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 124 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5285/96 вписа промени за „Доби“ – ЕООД: заличаване на Цвета
Георгиева Иванова като управител; избиране
на Георги Момчилов Везенков като управител;
дружеството се управлява и представлява от
Георги Момчилов Везенков; приемане на учредителния акт.
11382
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 92 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 816/2001 вписа промени за
„Басе“ – ООД: заличава Теоман Кюпели и Кемал
Ерташ като съдружници и управители; едноличен
собственик на капитала и управител е Любомир
Владимиров Владимиров; промяна на фирмата
на дружеството на „Бейс“ – ЕООД; промяна на
адреса на управление на Пловдив, бул. Свобода
15; дружеството се управлява и представлява от
управителя Любомир Владимиров Владимиров;
приемане на учредителен акт.
11383
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 160 от 4.I.2008 г. по ф.д. № 1837/2001 вписа
промени за „Сиел консулт“ – ООД: приемане
на Пеньо Господинов Халачев като съдружник;
освобождаване на Елисавета Любомирова Гайдарова като съдружник и управител; избиране
на Пеньо Господинов Халачев като управител;
дружеството се представлява и управлява от
Людмила Любомирова Гайдарова и Пеньо Господинов Халачев заедно и поотделно; промени
в дружествения договор.
11384
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 130 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 840/95 вписа прехвърляне на
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предприятие с фирма „Джуниър – Георги Тенев“
от едноличния търговец Георги Тенев Тенев на
„Афродита хотелс“ – ООД.
11385
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 219 от 8.I.2008 г. по ф.д. № 746/2002 вписа
промени за „Джапан карс“ – ЕООД: освобождава
Ботьо Георгиев Чилов като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен
собственик на капитала и управител – Петко
Костадинов Кашилски; промяна на адреса на
управление Пловдив, ул. Пере Тошев 7, ет. 3;
дружеството се представлява и управлява от
управителя Петко Костадинов Кашилски; нов
учредителен акт.
11386
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 7 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5859/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Зелена
линия“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ралица 4, ет. 8, с предмет
на дейност: производство и търговия с посадъчен
материал, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, превозни,
спедиционни и комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни
усл у ги, пок у пко-прода жба на х ранителни и
промишлени стоки, всякакви дейности и услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Стефан Димитров Арменов и Невена Костадинова
Арменова, които представляват и управляват
дружеството заедно и поотделно.
11387
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 222
от 9.I.2008 г. по ф.д. № 5820/96 вписа промени за
„Ла Кунеезе“ – ООД: освобождаване на Доменико Маканьо като съдружник и заличаването
му като управител на дружеството; нов адрес на
управление на дружеството – ул. Славянска 93,
ет. 13, ап. 65, Пловдив; промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява от Иван Димитров Челебиев и Джанфранко
Макканьо заедно и поотделно.
11388
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 104 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5914/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Асистънт
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 27, с
предмет на дейност: търговия, внос и износ на
фаянс, теракота, гранитогрес, производство и
търговия с машини, съоръжения и промишлени
стоки, строителна, маркетингова, инженерингова, туристическа, транспортна и спедиционна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, както и всякакви други дейности
и услуги в страната и в чужбина, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Дафинка
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Атанасова Иванова и Ангел Антонов Примов,
които представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
11389
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 45
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2175/2000 вписа промени
за „Митнически терминал“ – ЕАД: заличаване
на Антони Асенов Запрянов като член на СД;
избиране за член на СД на Александър Костадинов Пецов.
11390
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10972 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 5623/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кота 180“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Захари Стоянов 77, с
предмет на дейност: маркетинг, инженеринг,
лизинг, вътрешно- и външнотърговска дейност,
проучване, проектиране и строителство, сделки
с недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, консултантска, рекламна и информационна дейност, всякаква дейност и услуги,
разрешени от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 800 000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги Жечев Жечев.
11391
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 2967/2006 вписа промени за
„А и М Щайн“ – ООД: заличава Ангел Димитров Дингилев като управител на дружеството;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Манфред Хаберл.
11392
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 80 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 4085/2006 вписа промени за
„Емария“ – ООД: заличава Марияна Трендафилова Кайкова като съдружник и управител; промяна
фирмата на дружеството на „Емария“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала и управител е
Джузепе Галучи; промяна адреса на управление –
Пловдив, ул. Кукленско шосе 12; дружеството се
управлява и представлява от Джузепе Галучи;
приемане на учредителен акт.
11393
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11242
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2499/2006 вписа промени за „Винарско имение „Драгомир“ – ООД:
увеличава капитала от 5000 лв. на 100 000 лв.;
промени в дружествения договор.
11394
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 87 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 4633/94 вписа заличаването
на „Канел“ – ООД.
11395
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 146 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 3046/99 вписа заличаването
на „Юзпънар“ – ООД.
11396
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 33 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 3354/97 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Вишна – Рамадан
Мустафов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец Рамадан Джамалов Мустафов на Джемал
Рамаданов Мустафов и го вписва като едноличен
търговец с фирма „Вишна – Джемал Мустафов“.
11397
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 58 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5899/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бъ лгарска ст рои телна к ъща“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Д-р Георги Вълкович 2, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност на дребно
и едро с всички стоки, изделия и други вещи,
незабранени от закона, производство на стоки,
изделия и други вещи, незабранени от закона,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен, обработен
вид, сделки с недвижими имоти, инвестиционна,
предприемаческа, проектантска, строителна,
дизайнерска, ремонтна, монтажна дейност и
услуги, оборудване и обзавеждане на всички
видове обекти, строителен и технически надзор,
изграждане и поддръжка на инфраструктурни
обекти, вкл. пътна инфраструктура, организация, участие и изпълнение на инфраструктурни
проекти, селскостопанска дейност, транспортна
и таксиметрова дейност, превоз на пътници и
товари, спедиционни и складови сделки, услуги
в сферата на управление на обекти за отдих,
почивка и обществено хранене, вкл. отдаване на
обекти, съоръжения, превозни средства и вещи
под наем, туристически услуги, представяне
на регионални, национални и международни
туристически продукти, хотелиерство, ресторантьорство, организация и експлоатация на
увеселителни, развлекателни, спортни дейности,
мероприятия и заведения, вк л. чрез фитнес
центрове, СПА центрове, центрове за ароматотерапия, винотерапия, за укрепване и възстановяване на здравето, организация и провеждане
на тържествени и празнични ритуали и събития,
на образователни, културни и научни прояви,
търговско представителство, посредничество и
агентство, консултантска, мениджърска, комисионерска, лизингова, дистрибуторска, рекламна
дейност, организация и участие в регионални,
национални и международни проекти, преводаческа дейност – преводи от българск и на
чужди езици и от чужди езици на български,
счетоводни услуги, всички дейности и услуги,
незабранени със закон – след издаване на разрешение за съответната дейност, когато такова е
изискуемо от нормативни актове. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Николай Тодоров Иванов.
11398
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 54
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 5244/98 вписа промени за

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

„Агропродукт груп“ – ООД: освобождава Дойко
Костов Дойков и Мария Николова Златанова като
съдружници; промени в дружествения договор.
11399
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 67 от 3.I.2008 г. по ф.д. № 5891/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„БТ Нет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги Икономов 9, ет. 3,
ап. 29, с предмет на дейност: производствена,
търговска, комисионна, телекомуникационна,
ск ла дова, спеди торска, п ревозна, хотелиер ска, туристическа, рекламна, информационна,
външнотърговска и други дейности и услуги,
незабранени със закон или подзаконов нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Тихомир
Павлов Павлов.
11400
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 11246 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 3493/2005 вписа промени за „ИХД“ – АД: заличаване като членове на
СД на Иван Дончев Мурджев и Диляна Манова
Мурджева; избиране за членове на СД на Тодор
Христов Енкин и Славка Стефанова Енкина;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Христо Николов Енкин.
11401
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 151 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 2952/2003 вписа промени за
„Лакрима“ – ЕООД: увеличаване на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; промяна
в учредителния акт.
11402
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 174 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 285/2003 вписа продажба на
предрприятие с фирма ЕТ „Д-р Калина Дерменджиева – Амбулатория за индивидуална практика
за първична помощ по дентална медицина“ от
едноличния търговец Калина Енчева Дерменджиева като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Дентал Виста“ – ООД.
11403
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11247
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5681/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Корект консулт 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Руски 41, ет. 3,
ап. 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, таксиметрова дейност, пътнически
и товарно-транспортни услуги в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, откриване и експлоатация на
търговски обекти за продажба на стопански и
промишлени стоки, откриване на счетоводноикономически кантори и специализирани счетоводни предприятия, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, организиране на одиторски предприятия и счетоводно-икономически услуги на
фирми и граждани, проектантска и консултант-
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ска дейност, строително-монтажни и ремонтни
дейности, всички други търговски дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Васил Димитров Гайдаджиев.
11404
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11237
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5828/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мерк комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 4, с
предмет на дейност: търговия, търговско представителство и посредничество, строително-монтажни работи и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Димитров Чинчинов.
11514
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11279 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 5798/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Картели“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Босилек 5,
ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: производство
и търговия със стоки и услуги, незабранени със
закон или подзаконов нормативен акт, продажба
на стоки от собствено производство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
хотелиерство и ресторантьорство, маркетингова
дейност, мениджмънт, разкриване на забавни и
развлекателни дейности, производство и търговия
с вина и високоалкохолни напитки, суровини и
материали, промишлени и хранителни стоки,
стоки за бита, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с недвижими имоти, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия със строителни
материали и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Веселинов Ганчев.
11515
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 159
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 5981/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
ойл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Сливница 8, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти,
горива и други производни продукти, маркетинг,
инженеринг, лизинг, експериментиране и внедряване на нови технологии, покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, хотелиерство,
търговско представителство на български и чуждестранни лица, рекламна, посредническа, комисионерска, консултантска дейност и услуги, както
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Георгиева Семерджиева.
11516
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 69
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 3511/2003 вписа промени
за „Еврофриз“ – ООД: заличава Емил Георгиев
Кюрчийски като съдружник; вписа като едноличен собственик на капитала на дружеството
Стоян Георгиев Сариев; променя фирмата на
„Еврофриз“ – ЕООД; заличава Игор Анатолиевич Цуркану като управител на дружеството;
вписа Стоян Георгиев Сариев като управител;
вписа нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Стоян
Георгиев Сариев.
11517
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 181
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 3330/2003 вписа промени
за „Плаза“ – ООД: заличава Нуман Коюноглу
и Нермин Узун като съдружници; вписа като
съдружници Ахмет Адсой и Али Ръза Уграш;
вписа промени в дружествения договор.
11518
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 1768/2003 вписа промени за
„Гудвин“ – ООД: вписа приемане на актуализиран
дружествен договор.
11519
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11282
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2170/2005 вписа промени
за „Лаго консулт“ – ООД: вписа Росица Славчева
Джуванова като съдружник; заличава Тодор Георгиев Анчев като съдружник и управител; вписа
Росица Славчева Джуванова като управител, която
ще представлява и управлява дружеството; вписа
промени в дружествения договор.
11520
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1421 от 29.V.2007 г. по ф. д.
№ 164/2007 промени за „Рефта“ – ООД: заличава
управителя Донка Петрова Георгиева; вписва
като управител Венелин Иванов Рачев, който ще
управлява и представлява дружеството.
11138
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2 от 16.І.2008 г. по ф. д.
№ 1679/2007 дружество с ограничена отговорност
„ММ Лефтерови – 444“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Иван Ведър 16,
вх. 2, ет. 6, и с предмет на дейност: външна и
вътрешна търговия, търговия с течни и твърди
горива, проектиране и ново строителство, ремонт
и поддръжка на жп прелези, превоз на пътници
и товари, строително-монтажна дейност, превоз
на пътници и товари, производство и преработка
на селскостопанска продукиця, производство на
машиностроителна продукция, на облекла, шивашка дейност, изделия от дърво, пластмаса и
метали, туризъм, бартерни сделки, комисионни
и спедиционни сделки, рекламна и издателска
дейност, автосервиз и сервиз на битова и промиш-
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лена електроника, импресарска и продуцентска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, фризьорски услуги, аудио- и видеозаписи, рекламна
дейност, посредничество при сделки с движими и
недвижими имоти и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Мариян
Райков Иванов и Маргарита Райкова Генчева и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
11139
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 4 от 16.І.2008 г. по ф. д.
№ 1747/2007 ак ционерно дру жество „Приста
порт“ – АД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Борисова 73, и с предмет на дейност:
придобиване и управление на дялов капитал в
търговски дружества, търговски сделки във връзка
с основния предмет, придобиване и управление
на недвижими имоти, други търговски дейности.
Дружеството е с капитал 2 922 700 лв., разпределен в 292 270 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв., с неограничен срок,
управлява се от съвет на директорите в състав:
Пламен Стоилов Бобоков, Милен Кирилов Бойчев
и Антон Пейчев Манолов, и се представлява от
изпълнителния директор Антон Пейчев Манолов.
11521
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3 от 16.І.2008 г. по ф. д.
№ 1713/2007 дружество с ограничена отговорност
„Грейн мил“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Ново село, община Русе, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
представителство, производство на стоки с цел
продажба, рент-а-кар, агентство, лизинг, приемане и отдаване в залог на движимо и недвижимо
имущество, предприемаческа и консултантска
дейност, складови сделки и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
„Лаудис агро“ – ЕООД, Иван Христов Ангелов
и Стоян Христов Ангелов и се управлява и представлява от Евгени Велиславов Чипев.
11522
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 979 от 26.Х.2007 г. по ф. д.
№ 469/2007 дружество с ограничена отговорност
„Експрес – 92“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, бул. Македония 205,
ет. 6, ап. 16, и с предмет на дейност: дейност по
целия инвестиционен процес, монтаж на парни
и водогрейни котли с ниско и високо налягане,
газопроводи и газови централи, котелни централи,
монтаж на метални конструкции и съоръжения,
монтаж на подемно-транспортни съоръжения,
строителство, пусково-наладъчна дейност, отоп
ление и вентилация, ВиК, КИПиА, поддръжка и
сервиз на електро- и технологично оборудване,
продажба на стоки от собствено и чуждо производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови, лицензионни, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба, лизинг, външнотърговска дейност,
тенекеджийство, автосервиз, топло- и хидроизолации, бояджийство, машинопис, преводаческа
дейност, фризьорство, козметика, ресторантьорство, шивашки, плетачески услуги, издателска
дейност и други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Никола Петков Ризанов и
Павлин Николов Петров и се управлява и представлява от управителя Никола Петков Ризанов.
11405
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1065 от 20.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 513/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фери“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Долно Ряхово, ул. Първа 38, и
с предмет на дейност: откриване и експлоатация
на магазини и търговски обекти, производство и
търговия с хранителни и промишлени стоки, със
селскостопански изделия, животни и животински
продукти и тяхната преработка чрез вакуумнотехнологична преработка, посадъчен и семенен
материал, агротехнически услуги, работа с фитофармацевтични продукти и търговия, консултантски услуги, посредническа и комисионна дейност,
вътрешна и външна търговия със селскостопански
и промишлени стоки, посредническа и комисионна дейност и транспортно-спедиторски услуги,
консулт-инженеринг, рекламна дейност, туризъм,
търговско посредничество и представителство,
услуги на граждани и всякакви незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, със собственик Фераим
Наим Юдаим и се управлява и представлява от
управителя Нургюл Исмаил Юдаим.
11406
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 963 от 24.Х.2007 г. по ф. д.
№ 462/2007 дружество с ограничена отговорност
„Зенит“ – ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Шар планина 50, вх. Б, т. 1,
ап. 2, и с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, обработване и арендуване на земеделски
земи, отглеждане, изкупуване с цел продажба,
закупуване на земеделска земя, хотелиерство и
ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска
дейност на едро и дребно, внос и износ, превозна, туристическа, рекламна, информационна и
консултантска дейност в страната и в чужбина,
отдаване под наем и пренаемане, таксиметрови
услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, със съдружници Красимир
Николов Маринов и Галя Петрова Маринова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
11407
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1200 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 570/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джеми“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул. Марица 7, и с предмет
на дейност: търговия с автомобили, таксиметрови
и автосервизни услуги, пътна помощ, покупка на
стоки или вещи с цел препродажба в първонача-

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

лен, преработен или обработен вид, търговия на
едро и дребно, външнотърговска дейност, внос
и износ, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, складова, спедиционна, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа
дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство
и услуги и всякакви други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Гюнчай Назми Ахмед.
11408
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1072 от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 514/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сребърна тур“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Сребърна, ул. Пеликан 16, и с
предмет на дейност: проектиране, архитектура,
строителство, дизайн, финансови и икономически
консултации, организация на финансиране на
проекти и извършване на всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Румен
Иванов Иванов.
11409
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1056 от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 506/2007
дружество с ограничена отговорност „Александър
лес“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Силистра, ул. Седянка 17, и с предмет на дейност:
добиване, преработка и търговия с дървесина,
т ъргови я, производство на селскостопанска
продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Росен Владимиров Николов, Тихомир Аврамов Василев и
Гергана Николова Маринова, която го управлява
и представлява.
11410
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
с решение № 5 от 8.І.2008 г. по ф. д. № 336/97
промени за „Кипком“ – ООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник Иво Кирилов Андонов; вписва
като съдружник Георги Ивов Кирилов.
11411
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1210 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 795/97
промени за „Дестил“ – ООД, гр. Дулово: заличава
като съдружник и управител Бранимир Стоянов Александров; вписва като управител Стоян
Димитров Александров, който ще управлява и
представлява дружеството.
11412
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1074 от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 517/2007 вписа
прехвърляне на търговското предприятие с фирма
ЕТ „Мето комерс – Георги Методиев“ като права
и задължения от едноличния търговец Георги
Стоянов Методиев на Красимира Иванова Методиева и я вписва като едноличен търговец с
фирма „Мето – комерс – Красимира Методиева“.
11413
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Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 507 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 507/2007
промени за „Център евро бизнес“ – ООД, Силистра: променя фирмата на „МР продукшън“.
11414
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1091 от 27.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 523/2007 дружество с ограничена отговорност
„К – ел – партнерс“ – ООД, със седа лище и
адрес на управление Силистра, ул. Добрич 89,
и с предмет на дейност: комисионна дейност,
производство и търговия с хранителни, промишлени, селскостопански стоки, цигари и спиртни
напитки, транспортни услуги, ресторантьорство,
хотелиерство, туризъм, външнотърговска дейност
и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Динко Верадинов Еланов
и Добрин Тетрадов Калинов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
11654
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира с
решение № 1220 от 28.І.2007 г. по ф. д. № 644/97
заличаване на „Дуловоинвест“ – АД, гр. Дулово.
11655
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1103 от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 528/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Офис сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Д-р Ангел Мижорков
28, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
строителство, производство и търговия със селскостопанска продукция, търговско представителство
и посредничество, магазинерство и ресторантьорство, търговия и ремонт на ЕКАФП, търговия и
сервиз на офис техника, както и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок
и се управлява и представлява от собственика
Станислав Иванов Станков.
11656
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1054 от 16.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 505/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ис – Илбих“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Дулово, ул. Шуменско
шосе 54, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, търговия
с хранителни и промишлени стоки, външно- и
вътрешнотърговска дейност, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
изкупуване на промишлени и селскостопански
произведения, комисионна и консигнационна
търговия, производство и търговия със селскостопанска продукция, строителна дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
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с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Исмаил
Сюлейман Ибрям.
11657
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 978 от 26.Х.2007 г. по ф. д.
№ 468/2007 дружество с ограничена отговорност „ЕМСА“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Дулово, ул. Шуменско шосе 16,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на стоки от собствено производство,
продажба на петролни продукти, твърди и газообразни горива, външнотърговска дейност, внос
и износ на животни и животински продукти,
продукти на растениевъдството и земеделието,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
таксиметрова дейност, транспортни услуги в
страната и в чужбина, автомобили под наем и
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, учебна дейност по подготовка на водачи
на МПС, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, туроператорски, рек
ламни, информационни, програмни, импресарски услуги и всякакви спортни игри и хазартна
дейност, съобразно полученото разрешение, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ерджан Али Риза, Сали Халил Гьоч
и Али Сали Гьоч и се управлява и представлява
от управителя Али Сали Гьоч.
11658
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2074
от 17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1545/95 вписва промяна за „Б и сие С – комерс“ – ООД: заличава
като съдружник Мария Георгиева Симеонова;
вписва като едноличен собственик на капитала
Борислав Господинов Сименов; променя фирмата
от „Б и сие С – комерс“ – ООД, на „Б и сие С –
комерс“ – ЕООД.
11190
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2088 от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1983/93 вписва промяна за
„Български имоти – Сливен“ – ООД: вписва нов
адрес на управление на дружеството – Сливен,
ул. Райко Даскалов 6, офис № 1.
11191
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2083
от 17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 582/98 вписва промяна
за „Диагностично-консултативен център Амброаз
Паре“ – ООД: вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 6800 лв. на 326 400 лв.
11192
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2076 от
17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 848/2004 вписва промяна
за „Миролио Нова Загора“ – ЕООД: вписва като
едноличен собственик на капитала „Миролио
финанс“ – С.А., със седалище Люксембург.
11193
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2056
от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 973/2000 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ничеви – Пепа
Ничева“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на приобретателя „Ничеви“ – ООД.
11194
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 235 ТЗ с решение № 2038 от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 423/2006 вписва промени за „Яница
стройком“ – АД: заличава като членове на съвета
на директорите Марияна Ангелова Величкова
и Ангел Събев Стойчев; вписва нови – Йордан
Иванов Господинов и Добрин Петров Данев.
11195
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2044
от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 891/95 вписва промяна
за „Бетаком“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Димо Пенчев Димов; вписва като
съдружник Тодор Христов Тодоров; дружеството
ще се управлява и представлява от Стоян Иванов
Кавръков.
11196
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2029
от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 680/2000 вписва промени за „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина – Сливен“ – ЕООД: заличава
като управител на дружеството Ганка Иванова
Кръстева-Василева; вписва нов – Иван Стайков
Иванов.
11197
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2006 от
10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 419/2003 вписва промяна
за „Меркурий – 59“ – ЕООД: допълва предмета
на дейност със: „преводи от български на чужди
езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност)“.
11198
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2025 от
11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 802/2006 вписва промяна
за „Стройко трейдинг“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Елена Иванова Янкова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Живко Пенев Железчев.
11199
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2118 от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 1172/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Гурцов трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Г.
С. Раковски 115, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, продажба на леки и
товарни автомобили, ремонт и сервиз, продажба на горива и смазочни материали, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, международен
транспорт, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
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покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и всякакви, незабранени със закон
услуги, дейността ще се извършва в страната и
в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Димитър Георгиев Гурцов, Георги Димитров Гурцов и Мария
Димитрова Атанасова. Дружеството се управлява
и представлява от тримата съдружници заедно
и поотделно.
11140
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2065
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1138/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Архейя“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ул. Патриарх Евтимий 92, с
предмет на дейност: проектиране и консултантска
дейност във връзка със строителството, промишлено строителство, строителство на жилища,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
дейност, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други услуги, незабранени
от законодателството, които ще се извършват по
търговски начин, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Елена Радостинова Панайотова.
11141
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2071
от 17.XII.2007 г. по ф.д № 1144/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Р и
Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Камен, община Сливен, ул. Малчика 1, с предмет на дейност: изграждане на бензиностанции,
газостанции, метаностанции, търговия с течни
горива – газ, пропан-бутан, метан и др., с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Венета Иванова Димитрова.
11142
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2101 от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 1160/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ванина 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, кв.
Сини камъни, бл. 9, вх. Д, ап. 14, с предмет на
дейност: посреднически и консултантски услуги
при сделки с недвижими имоти, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
посредничество и представителство на наши и
чуждестранни фирми, продажба на промишлени,
хранителни и битови стоки и изделия, строеж и
експлоатация на ветрогенератори и производство
на енергия от възобновяеми източници, експлоатация на туристически обекти и туристически
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услуги, ресторантьорски, рекламни, маркетингови и всякакви допустими със закон услуги
на граждани и фирми в страната и в чужбина,
осъществявани по търговски начин, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и
се управлява и представлява от съдружниците
Стоян Георгиев Стоянов и Иржи Пецивал заедно
и поотделно.
11143
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2102
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1161/2007 вписа дружесто с ограничена отговорност „Строй груп
Илиеви“ – ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Харкан 121, с предмет на
дейност: строителство и строително-монтажни
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, покупка
на всякакви стоки и вещи с цел продажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки с всякакви стоки и вещи, туристически, хотелиерски,
рекламни и информационни услуги, оборудване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
хотели, кафе-сладкарници и магазини, продажба
на алкохол и цигари, търговско представителство
и агентство, производство и търговия с всякаква
селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, производство и търговия с хранителни и промишлени
стоки, както и всякакви други услуги и сделки,
извършвани по търговски начин и незабранени
с ТЗ, дейността ще се извършва в страната и в
чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Илия Иванов
Илиев и Иван Илиев Иванов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
11144
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2089
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1150/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Миг – 65“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
бул. Хаджи Димитър 16, ет. 3, офис 3, с предмет на дейност: закупуване на предприятия и
обособени части от тях, търговия в страната и
в чужбина, внос, износ, реекспорт, отдаване под
наем на обекти, складове и отделни части от тях,
строителство и строителни услуги, транспорт
и транспортни услуги за населението, ишлеме,
посредничество, комисионни и складови сделки,
рекламна, реекспортна, маркетингова, програмна,
импресарска и лизингова дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, всякакви търговски дейности и услуги,
незабранени с ТЗ, дейността ще се извършва в
страната и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Мария Василева Георгиева и Иван Стоянов
Георгиев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
11145
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2069 от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 1142/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ниди – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Нова Загора,
община Сливен, ул. Цар Самуил 33, с предмет
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на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантски, финансови,
компютърни, битови и други услуги, организация
на забавни, компютърни и спортни игри (без хазарт), комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство, увеселителни заведения и къмпинги, организирани по
търговски начин, оказион и заложна къща, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари
в страната и в чужбина, автосервизна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, както
и други стопански дейности, незабранени със
закон, за които в българското законодателство
не е предвиден специален разрешителен режим,
дейността ще се извършва в страната и в чужбина,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Димитър Стефанов Митев
и Николай Грозданов Колев, които го управляват
и представляват само заедно.
11146
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2094 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1155/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Виктория – строй“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ж.к. Българка, бл. 20, вх. Г,
ет. 8, ап. 21, с предмет на дейност: строителна
дейност – проектиране, строеж и ремонт на пътища, сгради, производство, продажба и доставка
на строителни материали, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажби на
стоки от собствено производство, производство
и търговия с животинска и селскостопанска продукция, транспортни услуги, превозни, спедиционни, комисионни сделки, търговия с движими
и недвижими имоти, изкупуване, преработка и
износ на вторични суровини, научни изследвания,
анализи, експертизи, прогнози, инвестиционнопроучвателна, проектантска, инженерингова,
иновационна дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство,
маркетинг, лизинг, ноу-хау, реклама и информационно осигуряване, издателска дейност, битови
услуги – транспортни, шивашки, туристически,
копирни, монтьорски, водопроводни, поправки
на обувки, поправки на чанти, поправки на битова техника, всякакви други дейности и услуги,
посочени в ТЗ и незабранени с нормативен акт,
дейността ще се извършва в страната и в чужбина,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Васко Георгиев Ангелов и
Станимир Васков Ангелов, управлява се от общото събрание и се представлява от управителя
Васко Георгиев Ангелов.
11147
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2048
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1128/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марги – ДАНС“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Глуфишево, община Сливен, с
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предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност,
таксиметрови услуги, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, бартерни сделки, счетоводни
услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
други сделки, водени по търговски начин, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякакви други сделки, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Йорданов Хисапчиев.
11148
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2005
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1099/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рости“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Братя Миладинови, бл. 4,
ап. 47, с предмет на дейност: всякакви вътрешни и
външни търговски сделки, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, туроператорска и туристическа агентска
дейност, рекламни, информационни, хотелиерски,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Росица
Иванова Памукова.
11149
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2116
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1170/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рийг“ – ООД,
със седалище и дарес на управление Нова Загора, ул. Петър Бакалов 43, с предмет на дейност:
маркетинг и реклама, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел
продажба (по законоустановения ред), превозни
и международни превозни услуги, всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, както
и всякаква друга стопанска дейност, а когато има
разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение и лиценз, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Румяна Стефанова Григорова, Галина Йовчева
Радулска-Георгиу, Георгиу Йоанис Михаил и
се управлява и представлява от съдружниците
Румяна Стефанова Григорова и Галина Йовчева
Радулска-Георгиу заедно и поотделно.
11150
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2117 от
20.XII.2007 г. по ф.д № 1171/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Петкови 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Цар Калоян 6, с предмет на дейност: покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
таксиметрови услуги, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, строително-монтажна
дейност, проектиране на жилищни, стопански и
други сгради, вътрешна и външна търговия на
едро и дребно, вкл. бартерни сделки с всякакви
стоки, незабранени със закон, хотелиерски услуги
(в специално построени за целта помещения),
ресторантьорство, кафе-аперитив, бар и други в
областта на общественото хранене, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, водени по търговски
начин и позволени със закон, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, лизинг, лицензионни сделки, както и
всякакви сделки, незабранени със закон, сделките
ще се извършват в страната и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Антон Денев Петков и Пламен
Денев Петков и се управлява и представлява от
Пламен Денев Петков.
11151
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 1/2008 вписа дружество с
ограничена отговорност „Тони Комп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Жельо
войвода, община Сливен, ул. Дренчева кория
4, 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 и импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и
услуги, разрешени със закон, външнотърговска
дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Радка Вълева
Вълкова и Николай Димитров Колев и се управлява и представлява от Радка Вълева Вълкова
и Николай Димитров Колев заедно и поотделно.
11152
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2100
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1159/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Койнови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Хаджи Димитър 14, ет. 4, офис 13, с предмет на
дейност: промишлено строителство, строителство на жилища, проектиране и консултантска
дейност във връзка със строителството, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външнотърговска дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
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тически, рекламни, информационни, импресарски
услуги, както и други услуги, незабранени от
законодателството, които ще се извършват по
търговски начин, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Георги
Стоев Койнов, Даниела Петрова Койнова, Петър
Георгиев Койнов и Мартин Георгиев Койнов и се
управлява и представлява от Георги Стоев Койнов
и Петър Георгиев Койнов заедно и поотделно.
11153
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2021
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1108/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сита пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Еленово, община Нова Загора, ул.
Капитан Петко Войвода 7, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, всякакви
селскостопански дейности и услуги, преработка
на селскостопанска продукция, вкл. търговия
и производство на зърнени култури, всякакви
строително-монтажни дейности и проектиране,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки и всякакви други, незабранени със закон дейности, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Стоян Славов Стоянов.
11154
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2031 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1115/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мечков
интертранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ул. Стоян Папазов 7, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговия на едро и дребно, 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 на
територията на страната и в чужбина, складови и
лицензионни сделки, рекламна дейност, бизнес и
финансови консултации, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и
други услуги, незабранени от законодателството,
които ще се извършват по търговски начин, покупка, строеж и обзавеждне на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг и други, незабранени със
закон дейности, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Кирил
Василев Мечков.
11155
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2020
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1107/2007 вписа ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Севилес“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Ябланово, ул. Котленски проход 58,
община Котел, област Сливен, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки
у нас и в чужбина, разкриване и експлоатация
на търговски обекти, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, дърводобив и дървообработване,
заготовка за мебели и производство на мебели,
производство на хранителни и нехранителни
стоки, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на
бита на вътрешния и външния пазар, покупка
на ценни книжа с цел препродажба, реекспорт,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
международен транспорт, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, финансово-счетоводни услуги и одит
на годишни счетоводни отчети, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност, както
и всякаква друга, незабранена със закон търговска дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Хюсеин
Хасан Хюсеин.
11156
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2157
от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 1193/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Денис и сие“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Сливен, пл. Ал. Стамболийски
1, ет. 1, ап. 105, с предмет на дейност: търговия,
внос и износ, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
ресторантьорство, строителни и други услуги,
извършвани по търговски начин, международен
транспорт, транспорт в страната, международен
превоз на пътници и товари, превоз на горива,
транспорт на опасни материали, взривни вещества,
продажба на стоки от собствено производство в
страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови,
консигнационни и бартерни сделки, превозни
сделки в страната и в чужбина, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, импресарски, счетоводни, проектантски услуги,
покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска
продукция, покупка, продажба, ремонт, сервиз и
поддръжка на компютри и компютърни системи,
изграждане и поддръжка на компютърни мрежи,
изграждане, сервиз и поддръжка на охранителни
системи, търговия със софтуерни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с петрол и петролни продукти, горив-
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ни и смазочни материали, природен газ, внос
и износ, производство, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, производство и
търговия с торове и екологично чисти селскостопански продукти, организиране и провеждане
на туризъм, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Донка
Иванова Димитрова.
11157
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2126
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1178/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Капитал – строителство“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Славянска 8А, с предмет на дейност: проектиране,
предприемачество, строителство и строителни
услуги, външна и вътрешна търговия, спедиционни складове, заведения за обществено хранене,
производство и услуги на населението, ишлеме,
посредничество, комисионни и складови сделки,
рекламна, реекспортна, маркетингова, програмна,
импресарска, лизингова и строителна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, всякакви търговски
дейности и услуги, незабранени с ТЗ, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги Николов Димитров.
11158
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2095
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1156/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агрограунд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Нова Загора, община Нова Загора,
област Сливен, ул. К. Фотинов 3, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, проучване, строително предприемачество, производство на строителни изделия
и конструкции, строителство на жилища, промишлени и селскостопански сгради в страната и
в чужбина, строително-ремонтни работи, транспортни услуги и услуги със строителна механизация, отдаване под наем на недвижими имоти
и движими вещи, търговска дейност в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и сделки с интелектуална
собственост, както и всякакви търговски сделки,
разрешени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Радослав Илчев Бойчев.
11159
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2023
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1110/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„КВ – Костадинов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Нова Загора, община Нова Загора,
ул. Сан Стефано 39, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
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сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, всякакви
селскостопански дейности и услуги, преработка
на селскостопанска продукция, вкл. търговия и
производство на зърнени култури, рибовъдство,
всякак ви ст рои телно-мон та ж ни дейност и и
проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, внос – износ, реекспорт и бартерни
сделки и всякакви други, незабранени със закон
дейности, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Благоев Костадинов.
11160
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2122
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1176/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гали комерс 97“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, м. Андреева чешма
365А, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни, информационни или други сделки, покупка, строеж или
обзавежедане на недвижими имоти с цел продажба и други, незабранени със закон дейности,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Георгиев Иванов.
11161
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
2.I.2008 г. по ф.д. № 3/2008 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Гаджоков и
сие“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Дружба, бл. 10, вх. В, ет. 8, ап. 22, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност,
строителни услуги, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, бартерни сделки, счетоводни
услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
други сделки, водени по търговски начин, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякакви други сделки, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Андонов Димитров.
11162
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2066
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1139/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агропрограм“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Сливен, бул. Банско шосе 29, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотъргов-
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ска дейност, търговия на едро и дребно, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия с всякаква селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, международен транспорт,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, рекламна дейност, бизнес и
финансови консултации, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и
други услуги, незабранени от законодателството,
които се извършват по търговски начин, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Георги Иванов Драганов.
11163
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2121
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1175/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фрезия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жельо войвода, община Сливен, ул.
Ал. Стамболийски 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба, производство на стоки и други вещи с цел продажба,
превозни, комисионерски, транспортни, рекламни,
складови и лизингови сделки, външнотърговски
сделки, търговско представителство и посредничество, строително и търговско предприемачество,
всякакви търговски сделки, допустими със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Недялко Иванов Пенев.
11164
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2128
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1180/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Денчев – еко продукт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Сливен, кв. Сините камъни,
бул. Стефан Стамболов 30, с предмет на дейност:
селскостопанска дейност, зърнопроизводство,
отглеж дане на трайни насаж дения, 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 и сделки
с недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, лизингови, таксиметрови и всякакви
други, допустими от закона услуги на граждани
и фирми в страната и в чужбина, осъществявани
по търговски начин, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Колев Иванов.
11165
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2115
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1169/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

„Игошин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, кв. Българка 21 – В – 1, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон, дейността
ще се развива в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Михайлов Игошин.
11166
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2009 от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 1100/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Светарина“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Роза Люксембург 32, с предмет на дейност:
строителство, експлоатация, поддръжка и ремонт
на енергоизточници – соларни, ветрогенератори,
водно- и топлоелектрически централи, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими
имоти, реализация и поддръжка на съоръжения в
хранително-вкусовата промишленост във всичките є отрасли, покупки на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
с цел постигане на печалба, продажба на стоки
от собствено производство с цел постигане на
печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки с цел постигане на печалба, както и предоставянето на всякакви незабранени със закон
услуги, дейността ще се извършва в страната и
в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Красимир
Димитров Димитров, Светлана Юриевна Шаклеина и Мохинисо Шавкатовна Малярова и се
управлява от общото събрание и се представлява
от управителя Красимир Димитров Димитров.
11167
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2098
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1157/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вива – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ул. Божур 4, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба, производство на стоки и други
вещи с цел продажба, превозни, комисионерски,
транспортни, рекламни, складови и лизингови
сделки, външнот ърговски сделки, т ърговско
представителство и посредничество, строително
и търговско предприемачество, всякакви търговски сделки, допустими от закон, дейността
на дружеството ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стойко
Железчев Патарев.
11168
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2045
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1125/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дибоген“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, бул. Георги Данчев 27, кабинет № 5, с предмет на дейност: специализирана
извънболнична медицинска помощ по рентгенология и образна диагностика, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Димитър Борисов Генчев.
11169
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2022
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1109/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„СПР“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. П. Бакалов 41, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, оказион, заложна къща, всякакви
селскостопански дейности и услуги, преработка
на селскостопанска продукция, вкл. търговия и
производство на зърнени култури, рибовъдство,
всякак ви ст рои телно -мон та ж ни дейност и и
проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и бартерни
сделки и всякакви други, незабранени със закон
дейности, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Стоянов Петров.
11170
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2106
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1164/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Никотекс
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ж.к. Дружба, бл. 36, вх. Г, ет. 4, ап. 7, с
предмет на дейност: изработка и продажба на
мебели и модни и работни облекла, вкл. търговия
с мебели и готови облекла в страната и в чужбина, експортни и импортни търговски сделки,
туристическа, хотелиерска и програмна дейност,
сделки с интелектуална собственост, производство
и преработка на стоки с цел продажба, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба, превозни, комисионни, посреднически и рекламни
сделки, външнотърговски, складови и лизингови
сделки, всякакви търговски сделки, допустими
от закона, дейността ще се извършва в страната
и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Боян
Иванов Кушев и Иванка Георгиева Кушева и се
управлява и представлява от управителя Боян
Иванов Кушев.
11171
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2030 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1114/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Ко енерджи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Котел, ул.
Иван Трошанов 16, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, рекламна дейност, производство и продажба на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници,
международен транспорт, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
бизнес и финансови консултации, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други услуги, незабранени
от законодателството, които ще се извършват по
търговски начин, проектиране, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейността ще се извършва в страната и
в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Стоян Михов
Стоянов и Мартин Стефанов Стайков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
11172
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2091
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1152/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зелцер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Цар Симеон 43, ет. 1, офис
№ 1, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговска дейност, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
рекламна дейност, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски услуги, както и
други услуги, незабранени от законодателството,
които ще се извършват по търговски начин, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кени Шварц.
11173
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2134
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1185/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивогруп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, кв. Българка, бл. 70, вх. Б,
ап. 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, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски услуги, международен транспорт, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки с интелектуална собственост, лизинг и други дейности, осъществявани
по търговски начин, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иво Стоянов Керемекчиев.
11174
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2133
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1184/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Нов
имидж – 85“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ж.к. Стоян Заимов, бл. 92,
вх. Б, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: рекламни
услуги, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински
произход, строителство и продажба на недвижими
имоти, иновационна, производствена, рекламноинформационна и инвеститорска дейност на и с
материални и нематериални активи, стоки и услуги
за бита, промишлеността и селското стопанство,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или за която не се изисква специален
разрешителен режим, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Станислав Николаев Джингов.
11175
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2064
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1137/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Скорпи – 58“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, бул. Панайот Хитов, бл. 22,
вх. Д, ап. 2, с предмет на дейност: счетоводни
услуги, иновационна, производствена, рекламноинформационна и инвеститорска дейност на и с
материални и нематериални активи, стоки и услуги
за бита, промишлеността и селското стопанство,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или за която не се изисква специален
разрешителен режим, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Гергана Стамова Георгиева.
11176
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2067
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1140/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Иглика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Колю Фичето, бл. 5, вх. Б,
ап. 5, с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
от едноличния собственик на капитала Петя
Иванова Стефанова.
11177
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2092
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1153/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Цар Симеон 43, ет. 1, офис
№ 1, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговска дейност, продажба на стоки
от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
рекламна дейност, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски услуги, както и
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други услуги, незабранени от законодателството,
които ще се извършват по търговски начин, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Шай Калидиан.
11178
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2068
от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 1141/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Релакс – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ул. Братя Миладинови, бл. 12,
ет. 10, ап. 47, с предмет на дейност: здравновъзстановителни процедури, оборудване на СПА
центрове, масажи, козметика и фризьорство,
производство и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
строителство и продажба на недвижими имоти,
иновационна, производствена, рекламно-информационна и инвеститорска дейност на и с материални и нематериални активи, стоки и услуги
за бита, промишлеността и селското стопанство,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или за която не се изисква специален
разрешителен режим, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Господинова Димитрова.
11179
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2058
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1134/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балездров и син“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Сливен, бул. Цар Освободител,
пл. Александър Стамболийски 1, ет. 1, офис
№ 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба; производство на
обувки и други стоки с цел продажба; превозни,
комисионерски, транспортни, рекламни, складови
и лизингови сделки; външнотърговски сделки;
търговско представителство и посредничество;
строително и търговско предприемачество; всякакви търговски сделки, допустими от закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Димитър Христов
Балездров.
11180
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2073 от
17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1145/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бул – Г –
Хара“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Васил Левски 53, вх. А, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество; лицензионни и сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги; изготвяне, проектиране и ремонт
на вътрешни и външни ел.инсталации; всякакви
селскостопански дейности и услуги, преработка
на селскостопанска продукция, вкл. търговия
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и производство на зърнени култури; всякакви
строително-монтажни дейности и проектиране,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки и всякакви други незабранени със закон дейности, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Андон Пантелеев Рачев.
11181
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2090 от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1151/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стройексперт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Добри Чинтулов 6, с предмет на дейност:
производство и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки; внос и износ;
строителна, предприемаческа, консултантска и
посредническа дейност; добив и търговия с дървен
материал; покупка на стоки с цел продажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство, комисионни, спедиционни, превозни сделки
в страната и в чужбина; складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ресторантьорство и други услуги;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им; лизинг и всякакви
услуги, незабранени със закон, дейността ще се
извършва в страната и в чужбина, и с капитал
5100 лв., дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Таня Христова Радева, Димитър
Колев Павлов и Коста Стефанов Къчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
11182
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение № 12 от 4.ІV.2007 г. по ф. д. № 728/2000
приема и прилага заверен годишен счетоводен
отчет за 2006 г. за „Ремонтна база“ – ЕООД.
11183
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение № 19 от 14.ІV.2006 г. по ф. д. № 728/2000
е приел и приложил годишен счетоводен отчет
за 2005 г. за „Ремонтна база“ – ЕООД.
11184
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2103
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 728/2000 вписва промяна за „Ремонтна база“ – ЕООД, в ликвидация:
заличава вписания адрес на управление и вписва
нов – Сливен, бул. Цар Освободител 4, ет. 4.
11185
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2096
от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 297/2006 вписва
промяна за „Виастрой“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала Бойко Асенов
Чафадаров; вписва като едноличен собственик
на капитала „Ен макс ефект“ – ЕООД, Сливен;
дружеството ще се управлява и представлява от
Бойко Асенов Чафадаров.
11186
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2063 от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 682/2001 вписва промяна
за „Медиком“ – ЕООД: заличава вписания адрес
на управление и вписва нов – Сливен, ул. Г. С.
Раковски 82.
11187
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2075
от 17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 308/2006 вписва промяна за „Агропартнерс“ – ООД: заличава като
съдружник Николай Динев Стоянов.
11188
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2097
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 672/2000 вписва
промени за „Суперпластик – 2000“ – ООД: заличава като съдружник и управител Стефан
Андреев Велков; променя фирмата от „Суперпластик – 2000“ – ООД, на „Суперпластик –
2000“ – ЕООД; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Младен Петков Костов.
11189
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение № 93 от 7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 900/96
приема и прилага заверен годишен счетоводен
отчет за 2006 г. за „Хидромонтаж – Л“ – ООД.
11200
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение № 2003 от 7.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 80/2004 вписва промяна за „Елит 2004“ – ООД:
заличава като съдружници Иван Савов Дичев
и Мариан Славов Русев; променя фирмата от
„Елит 2004“ – ООД, на „Елит 2004“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Стойчо
Горанов Милчов; вписва промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството от Сливен,
кв. Българка 31-А-1, на Лом, ул. Трифон Панов 17.
11201
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1946 от
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1095/96, вписа поемане на
предприятието на ЕТ „Агро – лего – Венцислав
Ефтимов“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Александър
Венциславов Ефтимов и го вписа в търговския
регист ър като едноличен т ърговец с фирма
„Агро – лего – Александър Ефтимов“.
11202
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1972 от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 686/2004 вписва промени
за „Нетинвест“ – ООД: заличава като съдружник
Богдан Илиев Йоцов; вписва като съдружник Иван
Панайотов Белчев; дружеството ще се управлява
и представлява от Панайот Иванов Белчев.
11203
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1968
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 812/2005 вписва промяна за „Седем“ – ЕООД: заличава вписания
адрес на управление и вписва нов – Сливен, пл.
В. Левски 7, офис 8.
11204
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1967
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 82/2007 вписва промяна за „Леванте строй“ – ООД: вписва като
съдружник Пламен Славов Димитров; заличава
като съдружник Станислав Славов Димитров.
11205
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1966
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 779/2006 вписва промяна за „Груп – Алумин“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Неделчо Андонов Иванов;
вписва като съдружник Нели Стефанова Райкинска; дружеството ще се управлява и представлява
от Цветан Димитров Райкински.
11206
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1971 от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 435/2006 вписва промени за
„Хост България“ – ООД: заличава като съдружник
Богдан Илиев Йоцов; вписва като съдружник Иван
Панайотов Белчев; дружеството ще се управлява
и представлява от Панайот Иванов Белчев.
11207
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1965 от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 24/2006 вписва промяна за
„Ен макс ефект“ – ООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Илко Христов Иванов;
вписва нов такъв Елза Бойкова Георгиева.
11208
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1969
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 111/99 вписва промени
за „Фаворит 99 – Атанасови“ – ООД: заличава
като съдружник, управител и представител на
дружеството Живко Атанасов Вангелов; вписва
като съдружник Нейко Атанасов Вангелов.
11209
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промяна по ф. д. № 902/97
за политическа партия „Комунистическа партия
на България“, както следва: заличава досегашния
състав на Централния комитет на „Комунистическа партия на България“; вписва нов състав на
Централния комитет, състоящ се от 57 членове
съгласно приложения списък към делото, който се
счита за неразделна част от решението; заличава
досегашния състав на Политическото бюро на
Централния комитет на „Комунистическа партия
на България“; вписва нов състав на Политическото
бюро на Централния комитет на „Комунистическа
партия на България“, състоящ се от 13 членове
съгласно приложения по делото списък, който
се счита неразделна част от решението; заличава
досегашния състав на Централната контролно-ревизионна комисия на „Комунистическа партия на
България“; вписва следния състав на Централната
контролно-ревизионна комисия: Ваня Първанова
Каменова, Михаил Стоянов Михайлов, Теодоси
Радославов Венков, Деян Христо Денчев и Георги
Йорданов Бонев.
8378
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д.
№ 2574/90 за политическа партия „Движение за
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права и свободи“, както следва: заличава Касим
Исмаил Дал като член на състава на Централното
оперативно бюро.
8379
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 381, т. 12, р. Х,
стр. 100 по ф. д. № 330/2011 политическа партия
„Нова Европа“ със седалище Варна и адрес бул.
Приморски 55А. Уставът на политическата партия
е приет на учредително събрание от 09.04.2011 г.
с цели, подробно описани в чл. 4 от устава. Уставът на партията представлява неразделна част
от това решение. Ръководни органи на партията
са: Централни: Управителен съвет, председател и
двама зам.-председатели. Местни: председател на
общински клуб, председател на районен клуб и
Клубно събрание на местен клуб. Вписва председател на партията Мартин Нейчев Стоянов. Вписва
като зам.-председател Мирослав Георгиев Добрев.
Вписва като зам.-председател Ивайло Красимиров
Стаматов. Вписа членове на Управителния съвет
в състав: Мартин Нейчев Стоянов, Мирослав
Георгиев Добрев, Ивайло Красимиров Стаматов,
Петър Антонов Петров. Партията се представлява
от Мартин Нейчев Стоянов.
8404

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на Българската
асоциация по клинични проучвания (БАКП),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 01.09.2011 г.
в 14 ч. в София, хотел „Силвър Хаус“, зала
„Кристал“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БАКП за периода юни 2010 – юни
2011 г.; 2. финансов отчет на БАКП за периода
юни 2010 – юни 2011 г.; 3. приемане на бюджета на БАКП за 2011 – 2012 г.; 4. планиране на
дейността на БАКП 2011 – 2012 г.; 5. промени в
устава на БАКП; 6. избор на член на УС. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч. независимо от броя
на присъстващите членове, на същото място и
при същия дневен ред.
8391
11. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Морски орел“, Балчик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.09.2011 г. в 14 ч. в читалище „П.
Хилендарски“, Балчик, пл. 23-ти септември, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
при СЛРД Балчик за 2010 г.; 2. отчет на РК за
дейността му за 2010 г.; 3. предложение за промяна на членския внос; 4. промяна в състава на
УС; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място.
8222
20. – Управителният свет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство – СОУ
„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 22.08.2011 г. в 10 ч.
в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
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на сдружението; 2. отчет за дейността на УС на
сдружението за 2010 г.; 3. избор на ръководни
органи; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8393
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Футболен клуб „Левски – Ракитово“, Ракитово, област Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.09.2011 г. в
17 ч. в залата на Община Ракитово при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
тригодишния му мандат; 2. отчет за изминалата
финансова 2010 г.; 3. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, при същия дневен ред
и на същото място от 18 ч.
8390
30. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ „Димитър Благоев“,
Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 07.09.2011 г. в 18 ч. в сградата
на СОУ „Д. Благоев“, Свищов, ул. П. Ангелов 17,
при следния дневен ред: 1. избор на председател
и секретар на събранието; 2. приемане на отчет
за дейността на настоятелството през 2010 г.; 3.
приемане на нови членове на настоятелството; 4.
прекратяване на членство в настоятелството; 5.
избор на нов управителен съвет на настоятелството; 6. приемане на нов устав на настоятелството.
Поканват се всички членове да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8221
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20. – Председателят на СНЦ „Ес Тий Денс
Клуб“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква заседание на общото събрание на сдружението на 30.08.2011 г. в 16 ч. в залата на Военен
клуб – Стара Загора, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове от сдружението;
2. приемане на нови членове в сдружението; 3.
приемане на нов устав на сдружението; 4. избор
на членове на управителния съвет; 5. избор на
председател на управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в заседанието на
общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на всички
членове при председателя на сдружението.
8219
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с обществеполезна дейност на
футболен клуб „Тракиец 2005“, с. Главиница,
свиква общо събрание на членовете на клуба на
08.09.2011 г. в 9 ч. в с. Главиница, община Пазарджик, ул. Втора № 35, при следния дневен ред: 1.
приемане оставката и освобождаване от длъжност
на председателя на управителния съвет Христо
Георгиев Тодоров и заличаването му като член
на ФК „Тракиец 2005“; 2. избор на нов член на
управителен съвет на ФК „Тракиец 2005“.
8220
Славчо Иванов Миланов – ликвидатор на
СНЦ „Клуб за авто-мото спорт Мургаш“ – София, в ликвидация по ф. д. № 188/2008 на СГС,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8392

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
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