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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102
от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63,
73 и 94 от 2010 г. и бр. 41 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 и 2 думите „въздухоплавателни услуги“ се заменят с „търговски
операции с въздухоплавателно средство“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „след одобрение
от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ разглежда постъпилите заявления по ал. 1
в срок до 10 дни от датата на постъпването им,
а в случаите, в които български авиационен
оператор предоставя на чуждестранен авиационен оператор въздухоплавателно средство
по договор за сух лизинг и не се предвижда
отписване на въздухоплавателното средство
от регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България – в
срок до 20 дни.“
3. Алинеи 3 – 12 се отменят.
4. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
наредба за условията и реда за предоставянето
на въздухоплавателните средства за ползване
на лизинг.“
§ 3. В чл. 12, буква „б“ думите „държавния
регистър“ се заменят с „регистъра на гражданските въздухоплавателни средства“.

§ 4. В чл. 16а, т. 16 след думите „въздухоплавателни средства“ се поставя запетая и
думите „от трети страни“ се заменят с „които
не са вписани в гражданския регистър на
въздухоплавателните средства“.
§ 5. В чл. 16б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 3а:
„3а. при лага и развива Национа лната
програма за безопасност в граж данското
въздухоплаване;“
б) в т. 7 думите „чл. 16е“ се заменят с
„чл. 16ж“.
2. В ал. 2 думата „ръководителя“ се заменя
с „главния директор“.
3. В ал. 4 думите „в 7-дневен срок от“ се
заменят с „в момента на“.
4. В ал. 5 в текста преди т. 1 думата „ръководителят“ се заменя с „главният директор“.
§ 6. Създава се нов чл. 16д:
„Чл. 16д. (1) Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ е националният независим надзорен орган по смисъла
на Директива № 2009/12/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г.
относно летищните такси (ОВ, L 70/11 от 11
март 2009 г.).
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“:
1. разглеж да и се произнася при спор
между летищния оператор и ползвателите на
летището по целесъобразността и законосъобразността на основанията за изменение на
размера на летищните такси, които е определил летищният оператор на летище с годишен
трафик над 5 милиона превозени пътници или
летищният оператор на летище с най-голям
брой пътнически превози на територията на
Република България;
2. разработва и предлага за утвърждаване
от Министерския съвет с наредбата по чл. 122,
ал. 1 методика за определяне размера на
летищните такси по видове; методиката се
основава на принципите на разходоориентираност, прозрачност и равнопоставеност на
ползвателите на летището с годишен трафик
над 5 милиона превозени пътници или с найголям брой пътнически превози на територията
на Република България;
3. п ублик у ва и ак т уа лизи ра ежегодно
списък на летищата с годишен трафик над 5
милиона превозени пътници или с най-голям
брой пътнически превози на територията на
Република България.
(3) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изготвя годишен
доклад за дейността си като независим надзорен орган и го публикува на страницата си
в интернет.“
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§ 7. Досегашният чл. 16д става чл. 16е и
в него се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „друг срок“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите
по чл. 10, ал. 2“.
2. В ал. 2 думата „ръководителят“ се заменя
с „главният директор“.
3. В ал. 3 думата „Ръководителят“ се заменя
с „Главният директор“.
4. В ал. 5 в текста преди т. 1 думата „ръководителят“ се заменя с „главният директор“.
5. В ал. 6, т. 1 думата „ръководителя“ се
заменя с „главния директор“.
§ 8. Досегашните чл. 16е, 16ж, 16з, 16и, 16к
и 16л стават съответно чл. 16ж, 16з, 16и, 16к,
16л и 16м, а досегашният чл. 16м става чл. 16о.
§ 9. Досегашният чл. 16о става чл. 16п и
в него в ал. 3 думите „чл. 16з“ се заменят с
„чл. 16и“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „Ръководителят“ се заменя
с „Главният директор“.
2. В ал. 3 думата „ръководителят“ се заменя
с „главният директор“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България
се вписват въздухоплавателни средства, чиято
лeтателна годност отговаря на изискванията
на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване, за създаване
на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/
ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002
и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79/1 от 19
март 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 216/2008“, и на националните норми
за летателна годност, определени с наредбата
по чл. 24, ал. 6.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Собственикът, лизингополучателят, а
при търговски въздушен превоз – операторът,
отговарят за поддържането на летателната
годност на възду хоплавателното средство
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 216/2008 и на националните норми за летателна годност, определени с наредбата по
чл. 24, ал. 6.
(6) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава удостоверения за преглед на летателната годност по смисъла на МА. 901 от
Приложение 1, раздел А на Регламент (ЕО)
№ 2042/2003 на Комисията от 20 ноември
2003 г. относно поддържане на летателната
годност на въздухоплавателните средства и
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авиационните продукти, части и устройства и
за одобряване на организациите и персонала,
изпълняващ тези задачи.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „българския регистър“
се заменят с „гражданския регистър на въздухоплавателните средства“.
2. В ал. 2 думите „българския регистър“
се заменят с „гражданския регистър на въздухоплавателните средства“.
§ 12. В чл. 26 след думата „установи“ се
поставя запетая, а думите „нарушение на
съответните изисквания по този закон“ се
заменят с „че не отговарят на изискванията
на Регламент (ЕО) № 216/2008 и на националните норми за летателна годност, определени
с наредбата по чл. 24, ал. 6“.
§ 13. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Удостоверени ята за летателна
годност и удостоверенията за преглед на летателната годност, издадени от чуждестранни
компетентни органи, се признават за валидни
в Република България, когато:
1. изискванията за летателна годност в
държавата, чийто компетентен орган е издал
удостоверенията за летателна годност, съответстват на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 216/2008 или ги превишават;
2. главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от него длъжностно
лице е дало съгласие прегледът на въздухоплавателно средство, вписано в регистъра на
гражданските въздухоплавателни средства
на Република България, да се извърши в
друга държава, съгласно законодателството
на която изискванията за летателна годност
съответстват на изискванията на Регламент
(ЕО) № 216/2008 или ги превишават.“
§ 14. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ извършва
инспекция на перона на чуждестранни въздухоплавателни средства, които кацат на летища
на територията на Република България и за
които има съмнение, че не съответстват на
международните стандарти за безопасност.“
§ 15. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Въздухоплавателно средство без
удостоверение за летателна годност или за
регистрация, без разрешително за допускане
до полет или чиито отличителни знаци не
отговарят на знаците, посочени в тези свидетелства, се задържа от главния директор на
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(2) Чуждестранно въздухоплавателно средство се задържа от лицата по ал. 1 и когато:
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1. в резултат на извършена инспекция на
въздухоплавателното средство на перона се
установи незабавна и очевидна заплаха за
безопасността;
2. в резултат на извършена инспекция на
въздухоплавателното средство на перона се
установи, че има вероятност операторът да
не предприеме мерки преди изпълнението
на полета за отстраняване на установени несъответствия, като по този начин пряко ще
застраши безопасността на въздухоплавателното средство и пътниците в него;
3. е налице отказ от инспекция.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 главният директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ незабавно уведомява
въздухоплавателните власти на съответния
оператор и на държавата на регистрация на
въздухоплавателното средство.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 въздухоплавателното средство се задържа до отстраняване
на опасността.
(5) В слу чаите по ал. 2, т. 2 главни ят
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ може да
разреши извършване на пребазиращ полет
без превоз на пътници до база за техническо
обслужване.“
§ 16. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Когато в резултат на извършена инспекция на перона на чуждестранно
въздухоплавателно средство се установи, че
са налице несъответствия с международните
стандарти за безопасност, но не е налице необходимост от задържане, главният директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице:
1. налага ограничения върху експлоатацията на въздухоплавателното средство, когато
е констатирано, че то може да продължи
полета си единствено при спазване на тези
ограничения;
2. предписва предприемане на действия за
отстраняване на несъответствията, преди да
бъде изпълнен полетът.
(2) В слу чаите по ал. 1, т. 2 главни ят
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ може да
разреши извършване на пребазиращ полет
без превоз на пътници до база за техническо
обслужване.“
§ 17. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „определят“ се добавя „с наредба“.
2. В ал. 2 думите „специализирана транспортна авиолекарска комисия, чийто статут,
състав и правила за дейност се определят от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят с „авиомедицински центрове или авиомедицински
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експерти, които притежават удостоверение за
тази дейност, издадено от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
условията и реда за издаване на удостоверението с наредбата по ал. 1.
(4) С наредбата по ал. 1 се определят условията и редът за издаване на медицинско
свидетелство за любител пилот от общопрактикуващ лекар.“
§ 18. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „полети за авиационни“
се заменят с „търговски операции с въздухоплавателно средство“;
б) в т. 2 думите „полети за авиационни
услуги срещу заплащане“ се заменят с „търговски операции с въздухоплавателно средство“.
2. В ал. 7 думите „нетърговски полети“
се заменят с „полети, различни от търговски
въздушен превоз“.
§ 19. В чл. 48а, ал. 3, т. 1, буква „в“ думата
„сигнални“ се заменя с „аеронавигационни“.
§ 20. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
с наредба правилата, регулиращи полетите
в обслужваното въздушно пространство на
Република България.
(2) Полетите с въздухоплавателни средства
с максимална излетна маса не по-малко от
2000 кг се извършват в обслужваното въздушно пространство на Република България
по полетен план.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Полетите с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 2000 кг
изпълняват полетите по ред, определен с
наредбата по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 21. В чл. 53, ал. 2, т. 2 думата „светотехническо“ и запетаята след нея се заличават.
§ 22. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
„(1) Скачането с парашут и изхвърлянето
на товари с парашут от въздухоплавателни
средства в контролираното въздушно пространство или над населени места, с изключение на случаите по ал. 2, се извършват
при условия и по ред, определени от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.“
§ 23. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) Забранява се насочването на
лазерен лъч или друга светлина с висок интензитет към въздухоплавателно средство по
начин, който заслепява екипажа или създава
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условия за повреждане на въздухоплавателното средство и/или нараняване на неговия
персонал или пътници.
(2) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ определя зони в районите на летищата,
в които се забранява или ограничава използването на лазерни лъчи или друга насочена
светлина с висок интензитет.“
§ 24. Членове 119а, 119б, 119в и 119г се
отменят.
§ 25. Създава се глава ІХ„А“ с чл. 119д – 119ж:
„ Г л а в а

І Х „ А“

ПОЛЕТИ С НЕТЪРГОВСК А ЦЕЛ
Чл. 119д. (1) Полет с нетърговска цел е
всеки полет, различен от полет за извършване
на търговска операция с въздухоплавателно средство, включително спортни полети,
полети за теглене на безмоторен самолет,
полети за изпълнение на парашутни скокове
и полети за обучение, когато се извършват
без заплащане.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по
предложение на главния директор на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ определя условията и реда
за извършване на полетите по ал. 1.
Чл. 119е. (1) Лица, получили удостоверение от главния директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ или от оправомощено от него длъжностно
лице, могат да извършват една или повече от
следните дейности:
1. контрол по поддържането на летателна
годност и издаване на удостоверение за преглед
на летателната годност на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват
полети с нетърговска цел;
2. провеждане на обучение за придобиване
и поддържане на квалификация на пилоти и
на лицата, извършващи обучение на пилоти
на свръхлеки въздухоплавателни средства, с
които се извършват полети с нетърговска цел,
по програми, одобрени от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, както и издаване на
удостоверение за завършено обучение;
3. контрол на лицата, извършващи обучение
на пилоти на свръхлеки въздухоплавателни
средства, с които се извършват полети с нетърговска цел;
4. провеждане на обучение за придобиване
и поддържане на квалификация на лицата,
извършващи техническо обслужване, и на
лицата, извършващи обучение на персонал за
техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват
полети с нетърговска цел, както и издаване
на удостоверение за завършено обучение;
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5. контрол на лицата, извършващи обучение на персонал за техническо обслужване
на свръхлеки въздухоплавателни средства, с
които се извършват полети с нетърговска цел;
6. контрол по отношение на пилоти, изпълняващи полети с нетърговска цел със
свръхлеки въздухоплавателни средства;
7. контрол на лицата, извършващи техническо обслужване на свръхлеки въздухоплавателни средства, с които се извършват полети
с нетърговска цел;
8. провеждане на обучение и/или контрол
на лицата, упражняващи въздушни спортове,
както и одобряване и контрол на лицата,
извършващи обучение на спортисти, практикуващи въздушни спортове.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава на
лице, което:
1. е регистрирано по Търговския закон или
е регистрирано като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел или е юридическо
лице с нестопанска цел по законодателството
на държава – членка на Европейския съюз;
2. е представило ръководство за дейността, одобрено от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“;
3. е представило списък на ръководния
персонал, одобрен от главния директор на
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
4. разполага с персонал с квалификация и
опит, необходими за извършване на дейността;
5. е представило описание на система за
качество и е посочило ръководител по качеството, одобрени от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
с наредба условията за доказване на съответствие на лицата по ал. 1 с изискванията
и реда за издаване на удостоверение по ал. 1,
както и условията и реда за извършване на
дейностите по ал. 1.
(4) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ отказва издаването на удостоверение по
ал. 1, когато кандидатът не отговаря на някое
от условията по ал. 2, подробно регламентирани в наредбата по ал. 3.
(5) Лицата по ал. 1 поддържат застрахователно покритие за отговорността си за вреди,
причинени във връзка с осъществяваната от
тях дейност.
(6) За издаването на удостоверение по ал. 1
се събира такса в размер, при условия и по
ред, определени с акт на Министерския съвет.
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Чл. 119ж. (1) Организирането и провеждането на спортни мероприятия в областта на
въздушните спортове, както и на публични
авиационни мероприятия се осъществяват
при създадени условия за безопасното извършване на посочените дейности, както и за
безопасността на трети лица по ред и правила,
разработени от организаторите и одобрени от
главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
(2) Лицата, извършващи дейности във
въздушните спортове и публични авиационни
мероприятия, застраховат местата във въздухоплавателното средство, както и авиационния
персонал и отговорността си в случай на
злополука – по отношение на трети лица.“
§ 26. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „започващи пътуване от
летището“ се заличават;
б) създават се т. 5 и 6:
„5. сигурност;
6. шум (екологична).“
2. В ал. 4 се създават т. 23 – 27:
„23. изменение и допълнение на летателна
и техническа документация;
24. издаване на разрешение за извършване
на полет;
25. съгласувателни становища по чл. 16б,
ал. 1, т. 6 с изключение на тези, давани за
нуждите на органите на държавната администрация;
26. разглеждане на жалби по чл. 122к;
27. издаване на удостоверение за авиомедиц инск и цен т рове и ли авиомедиц инск и
експерти.“
3. В ал. 5:
а) в т. 1 след думата „предвидено“ се добавя
„в този закон“ и се поставя запетая;
б) създава се т. 4:
„4. от летищния оператор на летището с
годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или от летищния оператор на летището с най-голям брой пътнически превози
на територията на Република България.“
§ 27. Член 120а се отменя.
§ 28. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се добавя „с изключение на случаите
по ал. 2“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Летищният оператор на летището с
годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или летищният оператор на летището
с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, или главният
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ приема
решение за размера на летищните такси, като
спазва процедурата по чл. 122е – 122с.“
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§ 29. В чл. 122в, ал. 3 т. 2 се отменя.
§ 30. Създава се глава Х„В“ с чл. 122е – 122т:
„ Г л а в а

Х „В“

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА
НА ЛЕТИЩНИТЕ ТАКСИ НА ЛЕТИЩЕ
С ГОДИШЕН ТРАФИК НАД 5 МИЛИОНА
ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ ИЛИ НА ЛЕТИЩЕ
С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ
Чл. 122е. (1) Летищният оператор на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям
брой пътнически превози на територията на
Република България:
1. провежда консултации с ползвателите
на летището или представители на сдружения на ползвателите на летището за размера
на летищните такси и когато е уместно, за
качеството на предоставяните усл у ги на
летището;
2. провежда консултациите по т. 1 най-малко веднъж годишно, освен ако на последната
консултация е договорено друго.
(2) Когат о с ъщес т ву ва м ног ог од и ш но
споразумение между летищния оператор и
ползвателите на летището, консултациите по
ал. 1, т. 1 се провеждат при условия и по ред,
предвидени в споразумението.
Чл. 122ж. (1) При необходимост от промени
в летищните такси летищният оператор по
чл. 122е, ал. 1 представя на ползвателите на
летището предложение за изменение на размера на летищните такси заедно с обосновка
на предложените изменения не по-късно от
четири месеца преди влизането им в сила.
(2) При наличието на извънредни обстоятелства, които се обосноват от летищния
оператор по чл. 122е, ал. 1 пред ползвателите
на летището, срокът по ал. 1 може да бъде
по-кратък от четири месеца.
(3) Летищният оператор по чл. 122е, ал. 1
провеж да консултации с ползвателите на
летището по предложените промени и обсъжда техните становища, преди да приеме
окончателното решение.
(4) Летищният оператор по чл. 122е, ал. 1
обявява публично решението си по ал. 3 чрез
средствата за масово осведомяване, чрез изпращането му до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин.
(5) В решението по ал. 3 задължително се
посочва срок за влизането му в сила, който
не може да бъде по-кратък от два месеца след
обявяването му.
Чл. 122з. (1) При провеждането на консултациите по предложения за изменения в
размера на летищните такси летищният оператор по чл. 122е, ал. 1 предоставя на всеки
ползвател на летището или на представители
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на сдружения на ползвателите на летището
информация за компонентите, които са основа
за определяне на размера на летищните такси.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. списък на услугите, инфраструктурата и
съоръженията на летището, за ползването на
които се заплащат летищни такси;
2. методиката, използвана за определяне
на размера на летищните такси;
3. структура на разходите за услугите, инфраструктурата и съоръженията на летището,
за ползването на които се заплащат летищни
такси;
4. приходите от летищни такси и общите
разходи за услугите, инфраструктурата и съоръженията на летището, които се включват
при формиране на размера на летищните
такси;
5. информация за финансиране от публични органи за услугите, инфраструктурата и
съоръженията на летището, за ползването на
които се заплащат летищни такси;
6. прогнози за летището във връзка с предлаганите летищни такси, увеличаването на
трафика и предлаганите инвестиции;
7. реалното използване на инфраструктурата
и съоръженията на летището за определен
период от време;
8. прогнозирания резултат от предложените
значителни инвестиции с оглед на тяхното
въздействие върху капацитета на летището.
Чл. 122и. (1) Преди започването на консултации за изменения в размера на летищните
такси ползвателите на летището предоставят
информация на летищния оператор по чл. 122е,
ал. 1, която съдържа:
1. прогнози на ползвателя на летището за
трафика, броя и вида на въздухоплавателните
средства, които излитат и кацат на летището,
и планираното им използване;
2. проекти на ползвателя на летището за
неговото развитие;
3. изискванията на ползвателя на летището
към летищната инфраструктура и съоръженията, свързани с осъществяваната от него
дейност на съответното летище.
(2) Кореспонденцията между летищните
оператори и ползвателите на летището във
връзка с определянето размера на летищните
такси е поверителна и представлява производствена или търговска тайна.
Ч л. 122к. (1) Лет и щ н и я т операт ор по
чл. 122е, ал. 1 определя с решение размера
на летищните такси и ги обявява публично
чрез средствата за масово осведомяване, чрез
изпращането на решението до организации
на заинтересованите лица или по друг подходящ начин.
(2) Решението по ал. 1 е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване
пред главния директор на Главна дирекция
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„Гражданска въздухоплавателна администрация“ относно неговата целесъобразност и
законосъобразност.
(3) Жалба по ал. 2 може да подава ползвател
или сдружение на ползватели на съответното
летище по чл. 122е, ал. 1.
(4) Жалбата се подава в 14-дневен срок от
обявяването на решението по ал. 1. В жалбата
се посочват доказателствата и конкретните
обстоятелства, които ще се доказват с тях.
Към жалбата се представят писмени доказателства и се прилага документ за платена
такса за разглеждане на жалбата.
(5) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ обявява на интернет страницата на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ жалбата, доказателствата към
нея и датата, на която е постъпила. Копие
от жалбата се изпраща на летищния оператор, приел решението, и на лицата по ал. 3 в
тридневен срок от постъпването є. Данните,
представляващи търговска или производствена
тайна, се посочват изрично от жалбоподателя
и не се обявяват.
(6) В 7-дневен срок от уведомяването лицата по ал. 1 могат да изпратят становище по
жалбата, придружено с доказателства.
Чл. 122л. (1) Решението по чл. 122к, ал. 1
не се изпълнява, преди да е изтекъл срокът за неговото обжалване, а при подадена
жалба – до решаването на спора от главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ при условията на ал. 2 и чл. 122р.
(2) В срок до четири седмици от подаването на жалбата главният директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ приема временно решение
за изменение на размера на летищните такси,
освен ако окончателното решение бъде прието
в същия срок.
(3) С временното решение главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ може:
1. да потвърди решението на летищния
оператор по чл. 122е, ал. 1;
2. да приеме решение, различно от това на
летищния оператор по чл. 122е, ал. 1.
(4) Временното решение не подлежи на обжалване и се прилага до влизането в сила на
окончателното решение на главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
Чл. 122м. (1) В 14-дневен срок от постъпването на жалбата главният директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ се произнася по нейната
допустимост, като проверява:
1. дали е подадена от лице по чл. 122к, ал. 3;
2. дали е подадена в срока по чл. 122к, ал. 4.
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(2) Когато не е налице някое от условията по ал. 1, главният директор на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ приема мотивирано решение,
с което отказва да разгледа жалбата.
(3) Решението с мотивите по ал. 2 се обявява публично на датата на приемането му
чрез средствата за масово осведомяване, чрез
изпращането на решението до организации
на заинтересованите лица или по друг подходящ начин.
Чл. 122н. (1) В 7-дневен срок от приемането
на решение за допускане на жалбата главният
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ изслушва
страните по спора.
(2) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ може да назначи независими външни
експерти в хода на изсл у шването, които
да подпомогнат страните за постигане на
съгласие.
(3) След проведеното изслушване главният
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ изпраща
препоръки до страните по спора.
(4) Когато летищният оператор по чл. 122е,
ал. 1 и ползвателите на летището постигнат
съгласие, те уведомяват писмено за това главния директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.
(5) В тридневен срок от датата на писменото уведомяване по ал. 4 главният директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ приема решение,
с което прекратява производството по спора.
Чл. 122о. (1) Когато страните по спора
не постигнат съгласие по реда на чл. 122н,
ал. 4, главният директор на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ писмено им указва да предоставят
допълнителни становища, като определя срок
за това. Срокът не може да бъде по-дълъг
от 14 дни.
(2) Летищният оператор по чл. 122е, ал. 1 и
ползвателите на летището изпращат становищата по ал. 1 до главния директор на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“, придружени с доказателства.
(3) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ разглежда становищата, събира допълнителни данни и информация, като изпраща
указания за предоставяне на допълнителни
данни и информация.
(4) Главният директор на Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ може да назначава вещи лица при
условията и по реда, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
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(5) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ изпраща на всяка от страните събраните
в хода на процедурата документи и им дава
възможност да изразят писмено становище.
Чл. 122п. (1) Главният директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ провежда поне две изслушвания между страните по спора, като за всяко
от тях предварително ги уведомява и посочва
въпросите, които ще бъдат обсъждани.
(2) Събирането на доказателствата, провеждането на изслушванията и предоставянето
на информация и данни от страните по спора
приключват в срок до 30 дни преди датата
на произнасянето на главния директор на
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Становища, данни
и информации, изпратени след този срок, не
се разглеждат.
Чл. 122р. (1) Главният директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ се произнася по жалбата с
решение в срок до четири месеца от постъпването є.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
с два месеца в изключителни и надлежно
обосновани случаи.
(3) Решението на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ може да:
1. потвърди решението на летищния оператор;
2 . по т в ърд и вр емен но т о р ешен ие по
чл. 122л, ал. 2;
3. съдържа изводи и условия, различни от
тези в решенията по т. 1 и 2.
(4) В решението по ал. 1 се разглеждат и
посочват основанията, които съответстват
или не съответстват на методиката, приета с
наредбата по чл. 122.
(5) Решението на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“ е индивидуален административен акт, който подлежи на обжалване при
условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 122с. (1) Летищният оператор по чл. 122е,
ал. 1 се консултира с ползвателите на съответното летище, преди да бъдат определени,
плановете за нови инфраструктурни проекти
на летището на идейна фаза на проекта.
(2) В края на всяка календарна година ползвателите на летището уведомяват летищния
оператор по ал. 1 за своите експлоатационни
прогнози, планове за развитие, изисквания и
предложения.
Ч л. 122т. (1) Ле т и щ н и я т операт ор по
чл. 122е, ал. 1 и ползвателите или сдруженията на ползвателите на летището могат
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да преговарят и да сключват споразумение
за качеството на услугите, предоставяни на
летището.
(2) В споразумението по ал. 1 се определя
качеството на осигуряваните от летищния
оператор по чл. 122е, ал. 1 услуги, които ползвателите на летището имат право да получат
срещу заплащаните от тях летищни такси.
(3) Летищният оператор по чл. 122е, ал. 1
може да предлага различно качество и вид
на летищни услуги, терминали или части от
терминали с оглед предоставянето на персонализирани услуги или специализирани
терминали или части от терминали.
(4) Размерът на летищните такси може да
се диференцира в зависимост от качеството
и обхвата на услугите, предоставяни на летището, и тяхната себестойност, или всякакви
други обективни и прозрачни фактори.
(5) Всеки ползвател на летище по чл. 122е,
ал. 1 има право на достъп до персонализираните услуги или специализираните терминали
или части от терминали.
(6) Когато капацитет ът на летище по
чл. 122е, ал. 1 не позволява достъп за всички
желаещи ползватели да ползват персонализираните услуги и/или специализираните
терминали или части от терминали, достъпът
се предоставя при условия и по ред, определени от летищния оператор по чл. 122е, ал. 1
и одобрени от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“.“
§ 31. В чл. 139, ал. 1, т. 4 думите „чл. 16е“
се заменят с „чл. 16ж“.
§ 32. В чл. 142, ал. 3 думите „чл. 16е“ се
заменят с „чл. 16ж“.
§ 33. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 думите „въздухоплавателна услуга
срещу заплащане“ се заменят с „търговска
операция с въздухоплавателно средство“.
2. Създава се т. 15:
„15. умишлено насочва или допусне да бъде
насочван към въздухоплавателно средство
лазерен лъч или друга директна светлина с
висок интензитет по начин, който създава
заплаха за безопасността на въздухоплаването,
повреждане на въздухоплавателно средство
или нараняване на неговия персонал или
пътници.“
§ 34. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 10 думата „ръководителя“ се заменя
с „главния директор“.
3. Точка 32 се изменя така:
„32. „Пътни такси за прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република
България“ са разходоориентирани такси, определяни за една зона за събиране на такси
по маршрута.“
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4. Създава се т. 32а:
„32а. „Такси за аеронавигационно обслужване и използване на навигационни средства
на Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“ в зоните и районите
на летищата“ са разходоориентирани такси,
определяни за една терминална зона за събиране на такси.“
5. В т. 36 след думите „въздухоплавателните средства“ се добавя „ползване на визуални аеронавигационни средства“, а думите
„обслужването и сигурността на пътниците“
се заменят с „обработката и сигурността на
пътниците и товарите“.
6. Точка 48 се изменя така:
„48. „Аеронавигационно обслужване“ е
обслужване, което включва управление на
въ зд у ш но т о д ви жен ие, ком у н и к а ц ион но,
навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно метеорологично обслужване и аеронавигационно информационно обслужване.“
7. Създават се т. 60 – 66:
„60. „Ползвател на летище“ е всяко физическо или юридическо лице, извършващо превоз
на пътници, поща и/или товари по въздуха
до или от съответното летище.
61. „Спортни полети“ са полети, при които
се демонстрират и оценяват умения за пилотиране без ограничения на пространственото
положение на въздухоплавателно средство
на състезателен принцип или тренировки за
такива демонстрации, изпълнявани от специално утвърдени за целта въздухоплавателни
средства. Спортните полети включват свободните (без връзка с друго въздухоплавателно
средство или земята) полети с безмоторни
въздухоплавателни средства.
62. „Свръхлеки въздухоплавателни средства“ са въздухоплавателни средства по букви „д“, „е“, „ж“ и „й“ от Приложение ІІ към
Регламент (ЕО) № 216/2008.
63. „Търговска операция с въздухоплавателно средство“ е понятие по смисъла на
Регламент (ЕО) № 216/2008.
64. „Летателна и техническа документация“
са ръководство за провеждане на полети,
програма за предотвратяване на авиационни
произшествия, инструкция за разследване на
инциденти, програма за гаранция на качеството, технически борден дневник, програма за
техническо обслужване на въздухоплавателни
средства, списък на минималното техническо
оборудване, описание на организацията за
поддържане на постоянна летателна годност,
описание/ръководство на организацията за
техническо обслужване, описание на организацията за обучение и изпитване на персонала
по техническо обслужване, ръководство за
контрол на техническото обслужване, одобрение на тренажор за обучение и поддържане
на летателната тренировка на въздухоплавателно средство, ръководство за работа на
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организацията/учебния център за обучение
на летателен персонал, летателна програма
за обучение и поддържане на летателната
тренировка на летателния персонал, обучаван
в учебния център.
65. „Въздушни спортове“ са спортни дейности, включващи въздушна акробатика (фигурен пилотаж), полети със свободни балони,
моторно и безмоторно летене, включително
въздушни надпревари с въздухоплавателни средства, парашутизъм, парапланеризъм и други.
66. „Фигурен пилотаж“ са целенасочено
изпълнявани маньоври от въздухоплавателно
средство без ограничения на пространствената
му позиция.“
Допълнителни разпоредби
§ 35. В останалите текстове на закона думите „ръководителят/ръководителя на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се заменят с „главният/главния
директор на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“.
§ 36. Този закон въвеж да изискванията на
Директива № 2009/12/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г.
относно летищните такси (ОВ, L 70/11 от
14 март 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 37. (1) Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ предава на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията активите,
представляващи съоръжения и системи на
визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осиг у ряване), намиращи се
на територията на гражданските летища за
обществено ползване, при условия и по ред,
определени с акт на Министерския съвет.
(2) Активите по ал. 1 се предоставят за
ползване от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на летищния оператор по чл. 43д на съответното летище при условията и по реда на този
закон в срок 6 месеца от деня на обнародването
на този закон в „Държавен вестник“.
(3) Активите по ал. 1 се предоставят за
ползване от Министерския съвет на летищния оператор – концесионер на съответното
летище, при условията и по реда на Закона
за концесиите в срок 6 месеца от деня на
обнародването на този закон в „Държавен
вестник“.
§ 38. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
издава наредбата по чл. 119е, ал. 3 в срок
6 месеца от обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.
(2) В срок до 6-месеца от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“
летищният оператор на летището с годишен
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трафик над 5 милиона превозени пътници
или летището с най-голям брой пътнически
превози на територията на Република България предприема действията по чл. 122е и
определя с влязло в сила решение размера
на летищните такси.
(3) В 6-месечния срок по ал. 1 и съответно
до влизането в сила на решението по ал. 2
се прилагат таксите, дължими по видове и в
размер, определени по досегашния ред.
§ 39. (1) Разпоредбите на § 21 относно
чл. 53, ал. 2, т. 2 и на § 26, т. 1, буква „б“
относно чл. 120, ал. 1, т. 5 и 6 влизат в сила
в 6-месечен срок след обнародването на този
закон в „Държавен вестник“.
(2) Разпоредбите на § 22 относно чл. 60,
ал. 1 и на § 25 относно глава ІХ„А“ „Полети
с нетърговска цел“ влизат в сила в 10-месечен срок след обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 октомври 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11269

УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от
ХLI Народно събрание на 6 октомври 2011 г.
Издаден в София на 12 октомври 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и
103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от
2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г.
и бр. 39 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Доколкото в специален закон не е
предвидено друго, този закон се прилага и за
обработването на лични данни за целите на:
1. отбраната на страната;
2. националната сигурност;
3. опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
4. наказателното производство;
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5. изпълнението на наказанията.“
2. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Когато в рамките на полицейско или
съдебно сътрудничество данни по ал. 5, т. 3,
4 и 5 са получени от или са предоставени на
държава – членка на Европейския съюз, или
органи или информационни системи, създадени въз основа на Договора за създаването
на Европейския съюз или на Договора за
функциониране на Европейския съюз, те се
обработват при условията и по реда на този
закон.
(7) Обработването на данните по ал. 5 се
извършва под контрола на съответния държавен орган.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите, изрично предвидени в
този закон“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лични данни, получени по чл. 1, ал. 6,
могат да бъдат обработвани допълнително
за друга цел, различна от целта, за която
са събрани, когато са налице едновременно
следните условия:
1. това обработване е съвместимо с целта,
за която са били събрани данните;
2. съществува основание, предвидено в
закон, за обработване на данните за тази
друга цел;
3. обработването е в съответствие с изискванията на ал. 2.
(4) А дминистратор, полу чил данни по
чл. 1, ал. 6, уведомява физическото лице, за
което се отнасят данните, за допълнителното
обработване по ал. 3, освен в случаите по
чл. 36д, ал. 2 или когато в специален закон
е предвидено друго.“
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 9:
„9. издава подзаконови нормативни актове
в областта на защита на личните данни;“.
2. Досегашните т. 9, 10, 11 и 12 стават съответно т. 10, 11, 12 и 13.
§ 4. В чл. 11, т. 3 думите „след решение на
комисията“ се заличават.
§ 5. В чл. 17 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Преди преустановяване на обработването на лични данни администраторът подава
заявление за заличаването му от регистъра
по чл. 10, ал. 1, т. 2.
(5) Със заявлението по ал. 4 администраторът е длъжен да предостави на комисията
доказателства за изпълнение на задълженията
си по чл. 25, ал. 1.
(6) Условията и редът за заличаването на
администратора от регистъра по чл. 10, ал. 1,
т. 2 се уреждат с правилника по чл. 9, ал. 2.“
§ 6. В чл. 18 се създава ал. 5:
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„(5) Администраторът подава заявлението
по чл. 17, ал. 1 на хартиен носител или по
електронен път. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се прилага
Законът за електронното управление.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Администраторът на лични данни определя
срокове за провеждане на периодични прегледи
относно необходимостта от обработване на
данните, както и за заличаване на личните
данни.“
2. В ал. 4 след думата „Мерките“ се добавя
„и сроковете“.
§ 8. Създават се чл. 23а и 23б:
„Чл. 23а. (1) При обработване на лични данни, получени по чл. 1, ал. 6, администраторът
блокира съхраняваните данни, за да ограничи
тяхното обработване в бъдеще, вместо да ги
заличава, ако са налице достатъчно основания да се смята, че заличаването би могло да
засегне законните интереси на физическото
лице, за което се отнасят данните.
(2) Блокираните данни се обработват само
за целта, която е препятствала заличаването
им.
Чл. 23б. (1) Когато са получени данни по
чл. 1, ал. 6, без да са поискани от администратора, той незабавно проверява дали тези
данни са необходими за целта, за която са
предоставени.
(2) Когато администраторът, предоставящ
данни по чл. 1, ал. 6, установи, че те са неточни
или са били предоставени незаконосъобразно, той незабавно уведомява получателя на
данните за това.
(3) А дминистратор, полу чил данни по
чл. 1, ал. 6, които са неточни или са получени
незаконосъобразно, и е уведомен за това от
предоставящия данните, е длъжен незабавно да
предприеме действия за тяхното коригиране,
заличаване или блокиране.
(4) Когато лицето, за което се отнасят
данните по чл. 1, ал. 6, оспори точността на
данните и не може да бъде проверена тяхната
точност, администраторът може да ги отбележи като оспорени, като това не ограничава
тяхното обработване в бъдеще.“
§ 9. В чл. 25, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „данни“ се добавя „или преди преустановяване на обработването на личните данни“.
§ 10. В чл. 34 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Администраторът отказва пълно или
частично предоставяне на данни, получени по
чл. 1, ал. 6, на лицето, за което те се отнасят,
в случаите, когато:
1. това би попречило на предотвратяването
или разкриването на престъпления, на провеждането на наказателно производство или
на изпълнението на наказания;
2. това е необходимо за защита на:
а) националната сигурност;
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б) обществения ред;
в) лицето, за което се отнасят данните.
(5) А дминистраторът, който е получил
данни по чл. 1, ал. 6, не информира лицето, за
което се отнасят данните, ако това е указано
изрично от предоставящия данните.“
§ 11. В чл. 36а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията за защита на личните данни
преценява адекватността на нивото на защита
съгласно ал. 3 и при предоставяне на лични
данни по чл. 1, ал. 6 на трета държава или
на международна организация.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4, т. 2“ се заменят с „ал. 5, т. 2“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2 и 4“ се заменят с „ал. 2 и 5“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 12. Създават се чл. 36в – 36и:
„Чл. 36в. Администраторът води регистри
на данните, предоставени и полу чени по
чл. 1, ал. 6.
Чл. 36г. В съответствие с чл. 2, ал. 3 данни, получени по чл. 1, ал. 6, могат да бъдат
обработвани допълнително за цели, различни
от целите, за които първоначално са били
предоставени тези данни, ако целите са във
връзка със:
1. предотвратяване или разкриване на
престъпления, провеждане на наказателно
производство или изпълнение на наказания;
2. предотвратяване на непосредствена и
сериозна заплаха за обществения ред;
3. друга цел само ако за това има предварително съгласие на предоставящия данните
или на лицето, за което те се отнасят.
Чл. 36д. (1) В случаите, когато специален
закон въвежда ограничения за предоставящия
данни по чл. 1, ал. 6, свързани с обработването на данните, получателят задължително се
уведомява за това от предоставящия данните.
(2) Когато администратор, получил данни по
чл. 1, ал. 6, бъде уведомен от предоставящия
данните за наличието на ограничения съгласно
националното му законодателство, свързани
с тяхното обработване, той задължително се
съобразява с тези ограничения.
(3) При предоставяне на данни по чл. 1,
ал. 6 администраторът, предоставящ данните,
може да посочи изрични срокове за запазване
на данните или за провеждане на преглед
дали те все още са необходими.
(4) А дминистратор, полу чил данни по
чл. 1, ал. 6, е длъжен да заличи или блокира
данните или да проведе преглед дали те все
още са необходими след изтичане на сроковете, определени от предоставящия данните.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато към
момента на изтичане на сроковете за съхране-
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ние данните са необходими за неприключило
наказателно производство или изпълнение на
наказание.
Чл. 36е. (1) Администратор, получил данни по чл. 1, ал. 6, може да ги предава на
компетентен орган в трета държава или на
международна организация само когато са
налице едновременно следните условия:
1. това е необходимо за предотвратяването
или разкриването на престъпления, провеждането на наказателно производство или
изпълнението на наказания;
2. получателят е компетентен да осъществява дейности по т. 1;
3. съответната държава – членка на Европейския съюз, от която са получени данните, е
дала съгласие за тяхното предоставяне в съответствие с националното си законодателство;
4. получателят осигурява адекватно ниво на
защита за планираното обработване на данни.
(2) Съгласието по ал. 1, т. 3 не е необходимо, когато предоставянето на данните е
от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха
за обществения ред на държава – членка на
Европейския съюз, или на трета държава, и
предварителното съгласие не може да бъде
получено своевременно. В този случай предоставящият данните се уведомява незабавно.
Чл. 36ж. Комисията за защита на личните
данни не извършва преценка на адекватността
на нивото на защита по чл. 36е, ал. 1, т. 4,
когато е налице поне едно от следните условия:
1. националното законодателство на предоставящия данните допуска такова предоставяне
за защита на законни интереси на лицето, за
което се отнасят данните, или за защита на
особено важен обществен интерес;
2. полу чател ят на данните предоставя
достатъчно гаранции за защита.
Чл. 36з. (1) Администратор, получил данни по чл. 1, ал. 6, може да ги предостави на
трето физическо или юридическо лице само
в случай че:
1. предоставящият данните е дал съгласие
за предоставянето им;
2. предоставянето на данните няма да
засегне законни права на лицето, за което
те се отнасят;
3. предоставянето е от съществено значение за:
а) изпълнение на законоустановено задължение на предоставящия данните;
б) предотвратяване или разкриване на
престъпления, провеждане на наказателно
производство или изпълнение на наказания;
в) предотвратяване на непосредствена и
сериозна заплаха за обществения ред;
г) предотвратяване на сериозно нарушение
на конституционни права на физически лица.
(2) При предоставянето на данни по ал. 1
третото физическо или юридическо лице
се уведомява от предоставящия данните за
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целите, за които могат да бъдат обработвани данните, като тези данни могат да бъдат
обработвани само за тези цели.
Чл. 36и. При поискване от администратора,
предоставящ данните, администраторът, получил данни по чл. 1, ал. 6, незабавно писмено
го информира за тяхното обработване.“
§ 13. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В производството по ал. 1 администратор, получил данни по чл. 1, ал. 6, които са
неточни, не може да използва в своя защита
неточността на получените данни.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 14. В чл. 42, ал. 1 думите „чл. 2, ал. 2“
се заменят с „чл. 2, ал. 2 и ал. 3“.
Допълнителна разпоредба
§ 15. Този закон въвежда изискванията на
Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета
от 27 ноември 2008 г. относно защитата на
личните данни, обработвани в рамките на
полицейското и съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси (ОВ, L 350/
60 от 30 декември 2008 г.).
Заключителни разпоредби
§ 16. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41,
46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и
98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 88 от 2010 г. и бр. 9, 23, 47 и 48 от 2011 г.)
в чл. 159 се създава ал. 9:
„(9) Данните, получени по чл. 1, ал. 6 от
Закона за защита на личните данни, се обработват при условията и по реда на Закона
за защита на личните данни.“
§ 17. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г. и бр. 1, 23, 32 и 45 от 2011 г.) в чл. 64
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Публикуването на актовете по ал. 1
се извършва по начин, който не позволява
и дентифицирането на физическ ите лица,
упоменати в тези актове.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 18. В Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25
от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г. и бр. 32
и 73 от 2010 г.) в допълнителните разпоредби
се създава § 4а:
„§ 4а. При обработването на лични данни в
изпълнение на този закон се прилага Законът
за защита на личните данни.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 октомври 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11268
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УКАЗ № 212
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Допълнителното
споразумение, изменящо Договора меж ду
п ра ви т е лс т во т о на Реп у бл и к а Бъ л г ари я
и правителството на Република Ливан за
взаимно насърчаване и защита на инвестициите, приет от ХLI Народно събрание на
6 октомври 2011 г.
Издаден в София на 12 октомври 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно
насърчаване и защита на инвестициите
Член единствен. Ратифицира Допълнителното споразумение, изменящо Договора
между правителството на Република България
и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите,
подписано на 21 декември 2010 г. в Бейрут.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 октомври 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11270

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Георги Велков Колев като народен представител от 30.
едномандатен избирателен район – Шуменски,
считано от 1 ноември 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 5 октомври 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11265
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 748
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2011 г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми – златно-сребърни руди,
от находище „Диканите“, участък „Вакарелец“, разположено в землищата на с. Горна
Диканя, с. Долна Диканя и с. Мечкул, община
Радомир, област Перник
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златносребърни руди, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Диканите“, у част ък „Вакарелец“, разположено
в землищата на с. Горна Диканя, с. Долна
Диканя и с. Мечкул, община Радомир, област
Перник, който се извършва със средства на
концесионера и на негов риск. Площта, покриваща находището, е с размер 209 197 кв. м
и е индивидуализирана с координатите на
точки по контура на запасите и ресурсите от
№ 1 до № 46 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
392 808 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Диканите“, участък „Вакарелец“,
както и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.
Концесионната площ е индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 39 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Голдън Бийч
Прима БГ“ – ЕООД, София, притежаващо
Удостоверение за търговско откритие № 0396
от 3 ноември 2009 г.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, защитените със закон
територии и обекти, правата върху земите от
държавния горски фонд и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
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5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
може да започне, след като бъде съгласуван
с министъра на икономиката, енергетиката
и туризма цялостен работен проект за добив
и първична преработка, изготвен въз основа
на влязло в сила положително решение по
оценка за въздействието върху околната среда
(ОВОС) или на решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС по реда на Закона
за опазване на околната среда, и оценка за
съвместимост, ако такава оценка е изискуема
по Закона за биологичното разнообразие и
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201
на Министерския съвет от 31 август 2007 г.
(ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с което се одобрява
инвестиционното предложение.
5.4. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е придобил право на собственост, върху които има
учредено право на ползване или за които има
сключен договор за наем със собственика на
земята.
5.5. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
5.6. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични изисквания.
5.7. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.8. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
5.9. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни
руди, от находището по т. 1;
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6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
6.1.3. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
6.1.4. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
6.1.5. да придобие право на ползване върху
минните отпадъци от добива и първичната
преработка в съответствие със съгласуваните
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка;
6.1.6. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, съгласно Закона за подземните богатства.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1 – златно-сребърни руди, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
6.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
6.2.1.4. спазва изискванията за депониране и съхраняване на почвените материали и
минните отпадъци;
6.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
6.2.1.6. не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за въздействието върху околната
среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация
на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
6.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер, не по-малък от 2 814 800 лв., в сроковете и при условията на концесионния договор;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 6.2.4.1;
6.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 6.2.4.3;
6.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци от добива и първичната преработка
на златно-сребърните руди в находище „Диканите“, участък „Вакарелец“;
6.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по
ред, определени в концесионния договор, за
всяко обстоятелство, което може да създаде
опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за
безопасността и здравето на населението,
както и от разрушаване или увреждане на
културни ценности;
6.2.6. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за
дейностите по концесията съгласно действащата нормативна уредба и да я предоставя
за проверка в съответствие с условията на
сключения договор;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства и
съдържанията на металите в тях – до 15 дни
след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.7.2. отчет за изпълнението на съответния годишен работен проект за добив и
първична преработка, съдържащ и отчет за
изменението на запасите и ресурсите през
изтеклата година;
6.2.7.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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6.2.9. да извърши ликвидация или консервация и рекултивация за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласуваните
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основни задължения по това
решение и по договора и/или при нарушаване
на условията на концесията при условия и
по ред, определени в концесионния договор.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на дейностите по концесията, след като такова бъде поискано, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
7.1. Влязло в сила положително решение
по ОВОС или решение, че ОВОС не следва
да се извършва и оценка за съвместимост
на инвестиционното предложение на концесионера, издадена от компетентния орган,
ако такава оценка е изискуема по Закона за
биологичното разнообразие.
7.2. Концесионерът е предоставил банковата гаранция по т. 9.1.1 за първата година
от срока на концесията.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и договорни неустойки:
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9.1.1. за всяка от първите три години от
срока на концесията банковата гаранция
е в размер 10 000 лв. годишно; банковата
гаранция за първата година се представя от
концесионера до 30 дни след подписване на
концесионния договор; за втората и третата
година банковата гаранция се представя на
концедента не по-късно от 30 дни преди изтичане валидността на предходната гаранция;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е 100 на сто от стойността на концесионното плащане и дължимия върху него
ДДС за предходната година и се представя на
концедента не по-късно от 30 дни преди изтичане валидността на предходната гаранция;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
са със срок на валидност до 60 дни след изтичането на съответната година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
10. Определя концесионно плащане, върху
размера на което се дължи ДДС, както следва:
10.1. Годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство,
което се изчислява като процент от стойността
на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10
от Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства.
10.2. Минима лни я т п роцен т ен размер
на концесионното плащане е 1,6 на сто от
стойност та на добитите златно-сребърни
руди при рентабилност на нетните приходи
от продажби до 10 на сто, включително при
от рицателни стойности, а максима лни ят
процентен размер е 4 на сто от стойността
на добитите златно-сребърни руди при 50 на
сто или по-висока рентабилност на нетните
приходи от продажби. При рентабилност от 10
до 50 на сто размерът се увеличава с 0,06 на
всеки процент увеличение на рентабилността.
10.3. Стойността на добитите подземни
богатства се определя като произведение от
количествата на съдържащите се в тях метали
злато и сребро и средноаритметичните им
цени съгласно обявените цени на Лондонската
метална борса за съответния период.
10.4. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от
1,6 на сто от стойността на добитите златносребърни руди, изчислена при условията на
т. 10.2 и т. 10.3, и 1,6 на сто от стойността на
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недобитите количества руда до 10 500 тона
със средно съдържание на злато 0,812 г/тон и
на сребро 4,2 г/тон, изчислена при условията
на т. 10.3.
10.5. Годишното парично концесионно
плащане и дължимият върху него ДДС се
внасят от концесионера на две вноски до 15
дни след изтичане на съответното шестмесечие
по сметка, посочена от концедента.
10.6. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен
злато и сребро) размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се
определ ят с допълнително споразу мение,
сключено между концесионера и концедента,
в съответствие с действащата към датата на
сключване на споразумението методика за
тяхното определяне.
11. Концесионно плащане се дължи от
момента на въвеждане на находището в експлоатация, но не по-късно от две години след
влизането в сила на концесионния договор.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася по бюджета на община
Радомир, област Перник, при условията и в
сроковете по т. 10.5 петдесет на сто от внесеното концесионно плащане.
14. Размерът на концесионното плащане
се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
15. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
15.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Голдън Бийч Прима
БГ“ – ЕООД, София, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
15.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
15.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
15.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на концесионната площ на находище
„Диканите“, участък „Вакарелец“
Координатна система „1970 г.“
№ по
ред

Изток (Y)
(м)

Север (X)
(м)

1.

8484581,4

4576529,8

2.

8484704,2

4576476,6

3.

8484816,6

4576524,2

4.

8485000,4

4576522,6

5.

8485000,4

4576601,5

6.

8484831,8

4576557,5

7.

8484832,1

4576565,0

8.

8485022,5

4576653,5

9.

8485162,3

4576654,8

10.

8485183,1

4576727,5

11.

8485345,5

4576803,6

12.

8485361,3

4577025,8

13.

8485385,8

4577025,1

14.

8485682,8

4576697,5

15.

8485682,9

4576402,7

16.

8485682,7

4576378,4

17.

8485493,6

4576295,0

18.

8485453,7

4576382,3

19.

8485323,6

4576406,4

20.

8485356,7

4576292,9

21.

8485361,4

4576205,4

22.

8485205,8

4576205,4

23.

8485194,7

4576160,5

24.

8485303,0

4576135,0

25.

8485281,7

4576036,4

26.

8485086,7

4576045,5

27.

8484985,6

4576100,9

28.

8484989,1

4576117,0

29.

8485125,7

4576070,2

30.

8485175,7

4576095,7

31.

8485074,9

4576133,0

32.

8485060,4

4576171,2

33.

8485152,5

4576178,6

34.

8485193,0

4576344,2

35.

8485121,0

4576374,7

36.

8484862,5

4576432,9

37.

8484563,6

4576454,0

38.

8484477,6

4576459,9

39.

8484477,4

4576575,4

11345
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № Із-2377
от 15 септември 2011 г.

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят правилата
и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при
експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените
територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти“.
Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се
прилагат за всички обекти независимо от
вида на собственост.
Чл. 3. Изискванията на тази наредба се
отнасят за държавните органи, юридическите
лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно
пребиваващите на обектите лица).
Чл. 4. Обектите по чл. 1 се подразделят на
класове по функционална пожарна опасност
и на категории по пожарна опасност съгласно
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение
№ 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 2010 г.).
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 5. Собствениците или ръководителите
на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване
на ПБ и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на
строителните книжа, нормативните актове
и техническите спецификации, валидни към
момента на разрешаване на ползването им;
2. под д ържа не в изп ра вно с ъс т оя н ие,
осъществяване на контрол и извършване
на техническо обслу жване, презареж дане
и хидростатично изпитване на устойчивост
на налягане на пожарогасителите съгласно
чл. 21 и 23;
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3. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове
и системите за управление на дим и топлина
на обектите в съответствие с чл. 22;
4. обозначаване на пожарните хидранти,
пожарогасителите и на пътищата за достъп
до тях, на противопожарните съоръжения,
пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на
устройствата за алармиране или оповестяване,
на устройствата за ръчно задействане на ПИС
и ПГС, на евакуационните пътища и изходи,
на входовете на помещенията, на забранените
места за пушене и използване на открит огън,
на резервоарите за леснозапалими течности
(ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове
(ГГ) и на складираните материали и изделия
в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2,
чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42,
ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
5. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба,
указващи начина на работа с инсталациите за
пожарогасене или охлаждане на резервоарите
за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място;
6. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване
изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
(обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от
2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.);
7. незабавно уведомяване на съответната районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението“ (РСПБЗН) при
затваряне на отделни участъци от пътищата
за противопожарни цели, извършване на
ремонтни работи, свързани с изключване на
участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени
станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от
пожарните водоеми или тяхното източване;
8. разработване на планове за осигуряване
на ПБ при организиране на мероприятия и
извършване на дейности, с които временно
се променя нивото на пожарната опасност в
обектите;
9. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички
обекти и водоизточници;
10. поддържане в изправно състояние на
пожарните хидранти и водоеми и подготовката
им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
11. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене,
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късо съединение, нагряване на изолацията на
кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
12. под държане в изправно състояние
на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им,
ремонт и почистване преди настъпване на
есенно-зимния период, както и периодично
за осигуряване на пожарната им безопасност;
13. поддържане в изправно състояние на
блокировките на смукателни инсталации,
обсл у ж ващ и взривоопасни т ех нолог и чни
с ъ ор ъ жен и я (б оя д ж и й н и и ла коза л и вн и
камери, шприц-кабини и дру ги подобни)
и други устройства, гарантиращи ПБ при
работа (дихателни и предпазни к лапани,
огнепреградители и др.);
14. извършване на обработка с огнезащитни
състави на реквизитите и декорите в обекти
от подклас по функционална пожарна опасност Ф 2.1 за изпълнение на изискванията
на чл. 27, ал. 1;
15. поддържане в изправно състояние на
осигурените пасивни и активни мерки за
защита и приетите технически решения за
осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен
срок, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар;
16. поддържане в изправно състояние на
евакуационното и аварийното осветление в
съответствие с чл. 26.
Чл. 6. (1) За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите
на обектите:
1. отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1,
както и на други документи за изпълнение
на изискванията на правилата и нормите за
ПБ и ги утвърждават;
2. издават заповедите по чл. 9, ал. 2;
3. определят с писмена заповед или по
силата на сключен договор длъжностни лица
със съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол
за спазване на правилата и нормите за ПБ.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 могат да се
изпълн яват и от т ърговци по пожарна и
аварийна безопасност, получили разрешение
по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(3) За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от
50 души, дейностите по ал. 1, т. 3 могат да се
изпълняват от собственика или ръководителя
на обекта.
Чл. 7. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:
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1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние
работното си място, апаратите, машините,
съоръженията и др., което се удостоверява
по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;
2. да знае задълженията си, произтичащи
от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 4;
3. да спазва правилата за ПБ и да може
да работи с пожаротехническите средства и
съоръженията за гасене на пожари;
4. да познава пожарната и експлозивната
опасност на работните места в обекта, както
и начините за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на опасностите и рисковете,
свързани с работното оборудване, машините,
съоръженията и технологичните процеси,
използваните материали, пътни маршрути,
опасни зони и др.
(2) Лицата, които извършват почистването,
зареждането и запалването (включването) на
отоплителните и други уреди и съоръжения,
и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
(3) Лицата, на които е възложено да оперират с инсталациите за известяване и гасене
на пожари, са длъжни да познават инструкциите за експлоатация и да могат да работят
с инсталациите.
Чл. 8. (1) За обектите се създава досие,
което съдържа най-малко следните документи:
1. документите по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;
2. протоколи за извършено техническо
обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на
пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно чл. 13, ал. 2, както и други
док у менти, удостоверяващи поддръж ката
и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните
кранове и системите за управление на дим и
топлина съгласно чл. 21 и 22;
3. съгласувателните, разпоредителните и
административнонаказателните документи,
издадени от органите за пожарна безопасност
и защита на населението (ПБЗН);
4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни
мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата
и съоръженията за евакуация и управление
на дима и др.);
5. протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена
обработка с огнезащитни състави на реквизитите и декорите в обекти от подклас по
функционална пожарна опасност Ф2.1;
6. блок-схема на предвидените в обекта
активни мерки за защита (със самостоятелно
задействане или управлявани от ПИС), начина
на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на
системите.
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(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта
от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване
на правилата и нормите за ПБ.
Чл. 9. (1) За създаване на организация за
осигуряване на ПБ на обектите се разработват
следните документи:
1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в
това число цехове, помещения, технологични
линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. планове за действие на личния състав
за гасене на пожари, включително реда за
аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване,
електрозахранването и др. (приложение № 1);
3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни
и монтажни работи на обектите, за които
дейности не се изисква разрешение за строеж
съгласно глава осма, раздел III от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), включително
в случаите, когато дейностите се изпълняват
от други физически или юридически лица;
4. планове за евакуация на работещите и
на пребиваващите на обекта лица при пожар
или авария;
5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на
отоплителните уреди и съоръжения, проверки
на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни
технологични съоръжения и други устройства,
гарантиращи ПБ преди настъпване на есеннозимния период, и периодично за осигуряване
на пожарната им безопасност.
(2) Правилата и нормите за ПБ на обектите
се определят със заповед/и, с която/които се
уреждат:
1. редът за извършване на огневи работи;
2. редът за използване на отоплителни и
нагревателни уреди и съоръжения;
3. забранените места за пушене и използване на открит огън;
4. редът за използване на електрически
уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на
електрическото захранване след приключване
на работното време;
5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на
наредбата;
6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства
за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС,
устройствата и съоръженията за осигуряване
на евакуация и управление на дима;
8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и
електрическото оборудване, на отоплителните
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тела и инсталации от експлозивоопасни и
пожароопасни прахове и други горими материали;
9. редът за събиране и отстраняване на
горимите отпадъци, както и на остатъчните
продукти от печките с твърдо гориво.
(3) За обектите по чл. 6, ал. 3, в които броят
на работещите е по-малък от 5, може да се
изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията
на обекта.
(4) За жилищни сгради може да се изготвят
само вътрешни правила по решение на общото
събрание или сдружението на собствениците.
(5) Допуска се да не се разработва план по
чл. 9, ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен
авариен план, съдържащ план за действие
при пожар, с обхват и съдържание съгласно
приложение № 1.
Чл. 10. В плановете за осигуряване на ПБ
по чл. 9, ал. 1, т. 3 се включват:
1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при
извършване на отделни дейности;
2. мероприятия по време на ремонта за
осъществяване на контрол при извършване
на отделни пожароопасни дейности;
3. мероприятия за осигуряване на ПБ след
ремонта.
Чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4 се
разработват в съответствие с приложение № 2.
(2) Планове по ал. 1 се разработват за
обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1
(независимо от броя на пребиваващите в тях),
както и за обекти от клас на функционална
пожарна опасност Ф3 и подкласове Ф4.2, Ф5.1
и Ф5.2, в които има поне едно помещение с
възможност за едновременно пребиваване
на повече от 50 души. Броят на хората в
помещенията се определя съгласно чл. 36 и
чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар.
(3) За обекти и сгради на затвори, психиатрични заведения и обекти-сгради със
специален статут (обекти – държавна тайна,
и други, определени с решения на Министерския съвет) плановете за евакуация се
изготвят съобразно специфичните изисквания
за сигурност за съответните сгради.
(4) За банкови институции плановете за
евакуация се изготвят само за помещенията
на паричните салони и за помещенията за
административно обслужване на гражданите.
(5) Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места в
обектите, както следва:
1. на разстояние не повече от 7 m от
входовете на сградата и на 3 m от входа на
помещението;
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2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
3. на всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели
„Б“ и „В“;
4. на вътрешната страна на вратата на всяка
стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.
(6) Схемите за евакуация се поставят на
стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата (с изключение на сградите по ал. 5, т. 4) и се разполагат
така, че евакуиращите се максимално бързо
да се ориентират къде се намират.
(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4
се актуализира в случаите на преустройства,
с които се засягат конструктивни елементи,
както и при промяна на предназначението
на обекта, при промяна на технологичното
оборудване и при напускане или смяна на
работещи, имащи задължения по плана.
(8) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана
за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при спазване
на следната периодичност:
1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории „А2“, „Б2“ и „В“
съгласно приложение № 2) – не по-малко от
два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1
и Ф4.1 – не по-малко от два пъти годишно,
като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но
не по-късно от края на октомври;
3. за всички останали обекти по ал. 2 – не
по-малко от веднъж годишно.
(9) Учебните евакуации за сгради, в които
пребивават обитатели от категория „В3“, се
изпълняват само от обслужващия персонал
на обекта.
(10) Допуска се едната от учебните евакуации за сгради, в които пребивават обитатели
от категории „А2“, „Б2“, „В1“ и „В2“ да се
изпълнява само от обслужващия персонал
на обекта.
(11) Десет дни преди провеждането на
учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено
съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).
Чл. 12. (1) Изключването на електрическото
захранване (с изключение на електрическото захранване в сградите от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4)
се удостоверява в дневник по образец (приложение № 3), който се съхранява на място,
определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 4.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за
обекти с площ до 100 m 2 .
Чл. 13. (1) Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите
и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 1
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се удостоверява в дневник (приложение № 4).
Дневникът се води за обекти, в които общият
брой на пожарогасителите е повече от 5.
(2) Извършеното (в комбинация или поотделно) техническо обслужване, презареждане
или хидростатично изпитване на устойчивост
на налягане на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 2 се удостоверява с
протокол (приложение № 5).
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 14. С оглед гарантиране на пожарната
безопасност на обектите (с изключение на тези
от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията
на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар се осигуряват:
1. пожароизвестителни системи;
2. евакуационно и аварийно осветление;
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция
на огън и огнеустойчивост;
4. димозащитни врати.
Чл. 15. Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват
с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Раздел IІ
Изисквания към свободната дворна площ на
обектите
Чл. 16. (1) Свободната дворна площ на
обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни
остатъци.
(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се
събират на определени пожарообезопасени
места и се отстраняват по ред, определен със
заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.
Чл. 17. (1) Пътищата за противопожарни
цели се поддържат така, че да бъде осигурен
безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.
(2) Преди затваряне на отделни участъци
от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили,
незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.
Чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за
пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен
срок на обекта.
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(2) Пожарните хидранти и водоемите (водни обекти и резервоари) се обозначават в
съответствие с приложение № 6.
(3) Преди настъпване на зимния период
пожарните хидранти, откритите водоеми и
др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.
Чл. 19. (1) Автоматичните портални врати
и бариери се оборудват с устройства за ръчно
задвижване.
(2) На прелезите на железопътните линии
от вът решни я железопътен т ранспорт на
ведомства, дружества или предприятия се
поставят трайни настилки до горните части
на релсите за осигуряване преминаването на
пожарните автомобили.
Чл. 20. По време на експлоатация не се
разрешава:
1. свободната дворна площ на обектите да
се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания
за безопасност при пожар;
2. оставянето на подвижен железопътен
състав на прелезите на железопътните линии
от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия;
3. да се складират материали, оборудване,
отпадъчен амбалаж, както и да се поставят
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно
изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар;
4. спиране и паркиране на транспортни
средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние,
по-малко от 5 m, преди и след пожарните
хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за
пожарогасене;
5. използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна
опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с
технологичния процес).
Раздел IIІ
Изисквания при експлоатацията на сградите,
помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене
Чл. 21. (1) Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от
собственика (ръководителя) на обекта или
от отговорниците по ПБ чрез извършване на
периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002
„Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо
обслужване“.
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(2) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите
пожарогасители се извършват в съответствие
с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по
т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.
(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите
пожарогасители се извършват от търговци,
получили разрешение за осъществяване на
тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е,
ал. 6 ЗМВР.
Чл. 22. (1) Поддържането и обслужването
на ПИС и ПГС се извършват в съответствие
с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на
следните стандарти:
1. за пожароизвестителните системи – СД
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи.
Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация,
използване и поддържане“;
2. за автоматичните спринклерни инсталации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Автоматични
спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“;
3. за стационарните пожарогасителни системи с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
4. за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества – БДС EN
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и
поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“;
5. за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стационарни
пожарогасителни инсталации. Инсталации
с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и
поддържане“;
6. за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Пожарогасителни инсталации с
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране,
монтиране и поддържане“;
7. за с та ц ионарн и т е пож арогаси т ел н и
инсталации с разпръсната струя вода – СД
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни
инсталации. Инсталации с разпръскване на
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“.
(2) Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на
производителя и при спазване изискванията
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопо-
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жарни системи. Системи с маркуч. Част 3:
Поддържане на макари с полутвърд маркуч
и системи с плосък маркуч“.
(3) Системите за управление на дим и
топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя
и при спазване изискванията на БДС EN 12101
„Системи за управление на дим и топлина“.
(4) Поддържането и обслужването на ПИС
и ПГС, на пожарните кранове и на системите
за управление на дим и топлина се извършват от търговци, получили разрешение за
осъществяване на тази дейност по реда на
наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.
Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за
първоначално гасене на пожари се поддържат
в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.
(2) Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост
места.
(3) Местоположението на пожарогасителите
и пътищата за достъп до тях се обозначават
със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от
2008 г. за минималните изисквания за знаци
и сигнали за безопасност и/или здраве при
работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
(4) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и
аварийно-спасителни дейности, устройствата
за алармиране или оповестяване, устройствата
за ръчното задействане на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата
без директна видимост към евакуационните
изходи се обозначават със знаци съгласно
Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност
и/или здраве при работа.
Чл. 24. (1) Входовете на помещенията в
обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават
със знаци, указващи категорията по пожарна
опасност, съгласно т. I от приложение № 7.
(2) На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи „Повишена пожарна опасност“
и „Експлозивна опасност“ (съгласно глава
дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар)
се обозначават със знаци съгласно т. II от
приложение № 7.
Чл. 25. (1) Забранява се използването на
открит огън и пушенето на обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1
и Ф5.2, където се използват или съхраняват
ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими материали в горима опаковка.
(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали
за безопасност и/или здраве при работа.
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Чл. 26. Евакуационното и аварийното
осветление се поддържат в изправност през
целия експлоатационен срок на обекта.
Чл. 27. (1) Всички реквизити и декори, използвани в сценичните комплекси, зрителните
зали, фоайетата и други подобни в обекти от
подклас по функционална пожарна опасност
Ф2.1, трябва да отговарят на клас по реакция
на огън не по-нисък от С.
(2) Извършената обработка на реквизитите
и декорите с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по ал. 1 се удостоверява
с протокол (приложение № 8).
Чл. 28. Пасивните и активните мерки за
защита съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар и
приетите технически решения за осигуряване
на пожаробезопасната експлоатация на обекта
се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед
спазване на изискванията на нормативните
актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.
Чл. 29. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на
обектите (за които не се изисква разрешение
за строеж съгласно глава осма, раздел III
от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи,
въздухопроводи, кабели и други съоръжения
и комуникации, в местата на преминаването
им преградите се уплътняват с продукти с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2,
без да се намалява огнеустойчивостта им.
Чл. 30. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени
от строителни продукти с класове по реакция
на огън В до F, се държат заключени, когато
в тях не пребивават хора.
Чл. 31. При извършване на текущи ремонти
или на строителни и монтажни работи, за които
не се изисква разрешение за строеж съгласно
глава осма, раздел ІІІ ЗУТ, в обектите се влагат
продукти, съответстващи на изискванията по
чл. 5 и 6 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 32. В сградите и помещенията не се
разрешава:
1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими
вещества и материали в помещения с друго
функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви,
изпълнени от строителни продукти с класове
по реакция на огън от В до F;
2. използване и съхраняване на пропанбутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен,
с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2
от Наредбата за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на газо-
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вите съоръжения и инсталации за втечнени
въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104
от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от
2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);
3. съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества,
по-големи от допустимите, съгласно Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с
изключение на такива с автоматичен режим
на работа, осигурени със съответната защита);
5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните
пожарни кранове и местата за управление
на ПИС, ПГС и системите за управление на
огън и дим;
6. нарушаване на целостта и промяна на
конструкцията на димоотводи, въздухопроводи
и комини, както и използването им за други
цели, несвързани с предназначението им;
7. влагане на продукти за покрития на
вътрешни и външни повърхности, както и за
технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция
на огън, несъответстващи на определените в
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар, при извършване
на текущи ремонти или на строителни и
монтажни работи, за които не се изисква
разрешение за строеж съгласно глава осма,
раздел ІІІ от ЗУТ.
Чл. 33. При организиране на мероприятия
и извършване на дейности, с които временно
се променя нивото на пожарната опасност
на обектите, се разработват и представят в
съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват
условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар и изискванията на тази наредба.
Чл. 34. По време на експлоатация не се
разрешава:
1. използване на сградите и помещенията
не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност
при пожар;
2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация
от обекти в работно време и в извънработно
време, когато в тях пребивават хора;
3. поставяне на материали и оборудване,
както и изграждане на други препятствия в
коридорите, пожарозащитните преддверия,
стълбищата, рампите и по другите пътища
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за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища,
увеличава се дължината на маршрутите за
евакуация или се създават предпоставки за
затрудняване на безопасната евакуация.
Раздел IV
Изисквания при поддръжката на техническите
инсталации (eлектрически, отоплителни и
вентилационни инсталации)
Чл. 35. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат
да предизвикат искрене, късо съединение,
нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за
управление и др., се отстраняват незабавно.
Чл. 36. След приключване на работния
ден захранването на електрическите вериги,
с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим
на работа, се изключва.
Чл. 37. При експлоатацията на обектите,
при извършването на текущи ремонти и при
поддържането на електрическите инсталации,
уреди и съоръжения не се разрешава:
1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла;
2. съхраняването на материали или престоят
на транспортни и други технически средства
върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните
разпределителни табла, както и разполагането
на горими материали на разстояние, по-малко
от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;
3. нарушаването на степента на защита на
електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите
съоръжения, работещи в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна
опасност“ съгласно глава дванадесета от
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар;
4. полагането на проводници и монтирането
на елементи на електрическите инсталации в
нарушение на изискванията, определени в глава
дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар;
5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на
електрически съоръжения и изделия;
6. използването на електронагревателни
уреди (ютии, котлони, бързовари и други
подобни) извън специално оборудваните за
тази цел непожароопасни места, определени
със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4.
Чл. 38. (1) Преди настъпване на есеннозимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост
се ремонтират за осигуряване на пожарната
им безопасност.
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(2) Комините и димоотводните тръби се
почистват от сажди и отлагания в началото
на отоплителния период и периодично при
необходимост, като се вземат мерки за ПБ.
(3) Комини те, п редви ж дани за скари,
фритюрници и други подобни, се осигуряват
с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно
инструкциите на производителите.
(4) Извършените меропри яти я за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и
съоръжения по ал. 1 – 3 се удостоверяват с
протокол.
Чл. 39. (1) Елементите на защитната автоматика на съоръженията се проверяват в
съответствие със сроковете, определени в
инструкциите или указанията на производителя. Резултатите от извършената проверка
се документират.
(2) Когато в инструкциите и/или в указанията на производителя не са посочени срокове за проверка, елементите на защитната
автоматика на съоръженията се проверяват
не по-рядко от веднъж годишно.
Чл. 40. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди
и съоръжения не се разрешава:
1. използването на неизправни инсталации,
уреди и съоръжения, както и в несъответствие
с техническите изисквания за техния монтаж
и експлоатация;
2. използването на инсталациите, уредите
и съоръженията в нарушение на изискванията
на глави осма, девета и десета от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
4. сушенето и поставянето на материали
и оборудване върху уреда и на разстояние,
по-малко от определеното в инструкциите на
производителите;
5. използването на въздухопроводите и
инсталационните канали като димоотводи;
6. прин удителното възпламен яване на
горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
7. повторното запалване на печки с течно
гориво, преди те да са се охладили;
8. оставянето без наблюдение на печки
с твърдо, течно и газово гориво и други
отоплителни уреди (с изключение на тези с
автоматичен режим на работа);
9. разполагането на локални отоплителни
уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от продукти с
класове по реакция на огън В – F.
Чл. 41. В котелните помещения не се
разрешава:
1. оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;
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2. поставянето на горими материали и
продукти върху конструкцията и оборудването
на котлите и тръбопроводите;
3. извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не
са свързани с обслужването на съответната
инсталация и повишават пожарната опасност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ
НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И
СЪХРАНЯВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 42. (1) Системите за отвеждане на ГГ,
ЛЗТ и ГТ от вместимостите и апаратите в
случай на авария или пожар се поддържат
постоянно в изправност.
(2) Устройствата и съоръженията на системите по ал. 1 се обозначават със знаци
съгласно чл. 23, ал. 4 и се осигурява свободен
достъп до тях. Редът и последователността на
операциите за отвеждане се определят с поставена на видно място инструкция, утвърдена
от ръководителя или собственика на обекта.
Чл. 43. Всички дейности в местата от група
„Експлозивна опасност“ се извършват с искронеобразуващи инструменти, а работещите
са длъжни да използват антистатични обувки
и антистатично облекло.
Раздел II
Изисквания за пожарна безопасност, свързани
с технологичните процеси и оборудването
Чл. 44. В технологичните процеси се използват вещества и материали с установени
параметри на пожарна и експлозивна опасност.
Чл. 45. Показателите на режима на работа на технологичното оборудване и протичащите процеси, свързани с употребата на
ГГ, ЛЗТ, ГТ, горими прахове или влакна, се
поддържат в съответствие с изискванията на
технологичните инструкции и техническите
спецификации.
Чл. 46. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване,
отоплителните тела и инсталации се почистват
периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали по реда,
определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 8.
Чл. 47. Подгряването на замръзнали участъци по тръбопроводите, транспортиращи ЛЗТ,
ГТ и ГГ, се извършва по пожаробезопасни начини (с гореща вода, водна пара, пясък и др.).
Чл. 48. (1) Резервоарите за ЛЗТ, ГТ и ГГ се
обозначават на видни места с табели, указващи
обема на резервоара, максималната граница
на неговото запълване, допустимото работно
налягане и наименованието на веществото.
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(2) При защита на резервоарите за ЛЗТ и ГТ
с инсталации за пожарогасене или охлаждане
(в комбинация или поотделно) на видно място
се поставят инструкции, указващи начина на
работа с инсталациите.
Чл. 49. (1) В процеса на експлоатация
на технологичното оборудване се осигурява
постоянна изправност на устройствата, гарантиращи ПБ при работа (дихателните и
предпазните клапани, огнепреградителите,
нивомерите, дренажните системи, отвеждащите тръби, контролно-измервателните прибори,
взривните мембрани и др.).
(2) Прегледите и ремонтите на оборудването
се извършват в съответствие с изискванията
на техническата му спецификация, инструкци ята за експлоатаци я и тех нологичната
документация.
(3) Резултатите от проверките на технологичното оборудване по ал. 1 се отразяват
в протоколи.
Чл. 50. (1) При изтичане на ЛЗТ, ГТ или ГГ
от технологичното оборудване незабавно се
предприемат мерки за спиране на изтичането
и за осигуряване на ПБ.
(2) Напоената с ЛЗТ или ГТ топлоизолация на технологичното оборудване се заменя
незабавно след ликвидиране на повредите,
предизвикали изтичането на продукт.
Чл. 51. Продуктите за боядисване, миене
и за други цели, представляващи ЛЗТ или
ГТ, се доставят в готов вид. Употребата и
съхранението на тези продукти се извършват
при спазване на правилата за ПБ съгласно
техническите им спецификации.
Чл. 52. Разлетите ЛЗТ и ГТ и разсипаните твърди горими вещества и материали се
събират и почистват незабавно.
Чл. 53. Празните съдове от използвани
ЛЗТ, ГТ и ГГ се съхраняват плътно затворени
на специално предназначени места, защитени от прякото въздействие на източници на
възпламеняване.
Чл. 54. Отработените ЛЗТ и ГТ се съхраняват в затворени съдове на определените за
целта места.
Чл. 55. Не се разрешава:
1. съвместното съхраняване на съдове с ГГ,
ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за
кислород или въздух;
2. употребата на огън за откриване изтичането на ГГ от газопроводни инсталации и
газови прибори;
3. изливане на ЛЗТ и ГТ в канализационната
система с изключение на промишлената канализационна система за химически замърсени
води, изпълнена в съответствие с изискванията
на раздел IX от глава петнадесета на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

4. оставянето без наблюдение на запалени
горелки и други нагревателни уреди, които не
са осигурени с автоматика за спиране притока
на гориво при изгасване на пламъка;
5. експлоатацията на оборудване, което не
отговаря на изискванията на технологичните
инструкции и техническите спецификации;
6. използването на открит огън за подгряване на замръзнали участъци по тръбопроводи,
транспортиращи ЛЗТ, ГТ и ГГ.
Раздел III
Изисквания при съхраняване, извършване на
товарно-разтоварни работи и транспортиране
на леснозапалими течности, горими течности,
горими газове, горими материали и изделия
и негорими материали в горима опаковка
Чл. 56. (1) Съхраняването на материалите
в складовете от подклас на функционална
пожарна опасност Ф5.2 се извършва при спазване изискванията на глава петнадесета от
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар и на указанията в
инструкциите на производителя.
(2) В складови помещения без стелажи материалите се складират на фигури, местата на
които се обозначават с ограничителни линии.
(3) Проходите в закритите складове, навеси,
както и пространствата между фигурите на
откритите площадки се поддържат свободни.
(4) Преди разтоварване на насипни горими
материали и изделия мястото, което е определено за складиране, се почиства от други
горими материали.
Чл. 57. (1) Веществата и материалите се
класифицират и съхраняват въз основа на
техните физико-химични свойства и пожарната
им характеристика.
(2) При съхраняването на ЛЗТ, ГТ и ГГ
и на горими материали и изделия, както и
на негорими материали и изделия в горима
опаковка се спазват изискванията и на съответните технологични инструкции.
Чл. 58. Местата в помещения от подклас на
функционална пожарна опасност Ф5.1, които
се предвиждат за обособяване на междинни
(буферни) складове за горими материали и
изделия и негорими материали и изделия
в горима опаковка (суровини, полуготова и
готова продукция) за еднодневна (24-часова)
работа, се отделят с ограда от негорим материал.
Чл. 59. Площадките за ск ладиране на
дървен материал, въглища, бутилки с ГГ и
съдове с ЛЗТ и ГТ се почистват от отпадъчни
горими материали и тревна растителност или
се покриват със слой от пясък или пръст.
Чл. 60. При аварийно изтичане на ГГ от
бутилките същите незабавно се изнасят от
помещението и се вземат мерки за обезопасяването им.

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

Чл. 61. Разсипаните или разлетите ЛЗТ, ГТ,
ГГ и горими материали и изделия от повредени
опаковки незабавно се събират и почистват.
Чл. 62. Не се разрешава:
1. паркиране и ремонт на товарно-разтоварни и транспортни средства в открити и
закрити складове за съхранение на ЛЗТ, ГТ,
ГГ и горими материали и изделия;
2. съхраняване и складиране на ЛЗТ, ГТ,
ГГ и на горими материали и изделия без обозначение с предупредителен знак за опасност
съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали
за безопасност и/или здраве при работа;
3. използване на открит огън и на необезопасени за работа в съответната среда уреди
и съоръжения на местата, където се извършват товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ,
ГГ, горими материали и изделия и негорими
материали и изделия в горима опаковка;
4. използване на необезопасени транспортни
средства и без необходимата защита за съответната работна среда, където се извършват
товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ,
горими материали и изделия и негорими
материали и изделия в горима опаковка;
5. оставяне без наблюдение на транспортни и други средства по време на товарноразтоварните работи с ЛЗТ, ГТ, ГГ, горими
материали и изделия и негорими материали
и изделия в горима опаковка;
6. извършване на товарно-разтоварни работи с ЛЗТ, ГТ и ГГ без осигурено заземяване
на транспортните средства;
7. наливане, съхраняване и транспортиране
на ГГ, ЛЗТ и ГТ в резервоари и други съдове, в автомобилни и железопътни цистерни,
наливно-изливни естакади, тръбопроводи,
железопътни линии в района на естакади,
сгради и съоръжения в района на складове
за газове, ЛЗТ и ГТ без осигурена защита от
мълнии, статично електричество, блуждаещи
токове и други опасности.
Чл. 63. На територията на автоснабдителни
станции от подклас на функционална пожарна
опасност Ф5.3 (бензиностанции, газоснабдителни станции за пропан-бутан, газоснабдителни станции за природен газ, комплексни
автоснабдителни станции) не се разрешава:
1. пълненето на битови и туристически бутилки или съдове от колонките за зареждане
на автомобилни газови уредби;
2. парк и ра не т о на мо т орн и п ревозн и
средства (МПС) за зареждане с ЛЗТ, ГТ и ГГ
(автоцистерни и др.) и на МПС с прикачени
захранващи тръбопроводи към стационарни
резервоари извън технологичното време за
зареждане на резервоарите на станцията;
3. извършването на ремонтни дейности на
пътни превозни средства извън изградените
и предназначени за това места;
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4. паркирането на МПС извън изградените
и предназначени за целта места на разстояние,
по-малко от 5 m, от резервоарите, отдушните
тръби, компресорния модул за природен газ,
бутилковата група за природен газ, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан,
изпускателните тръби от предпазната арматура, колонките за зареждане на МПС и
съоръженията за пълнене на резервоарите.
Чл. 64. (1) В свободната дворна площ на
обекти от подклас на функционална пожарна
опасност Ф 5.2 и Ф 5.3 се допуска поставянето на стелажи за съхранение и продажба на
бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща
вместимост на бутилките до 1500 l.
(2) Стелажите по ал. 1 се поставят при
спазване на следните минимални разстояния:
1. непосредствено до сгради с плътни стени,
изпълнени от продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост
не по-ниска от EI 120, разположени на територията на обекта;
2. на разстояние 3 m в хоризонтална и вертикална посока до отвори в стените по т. 1;
3. на разстояние 4 m до края на автомобилното платно на второстепенни пътища от
републиканската пътна мрежа;
4. на разстояние 5 m до бензиноколонки,
газоколонки, подземни резервоари, отвори на
незащитени шахти и края на автомобилното
платно на първостепенни пътища от републиканската пътна мрежа;
5. на разстояние 6 m до автомагистрали;
6. на разстояние 10 m до надземни резервоари, складирани горими материали и места
за паркиране на МПС;
7. на разстояние 10 m до сгради, чиито
стени не отговарят на изискванията по т. 1
и 2, и до сгради и съоръжения, разположени
извън територията на обекта.
(3) Бутилките се поставят в стелажите във
вертикално положение (на открито или под
навес), защитени от пряка слънчева светлина,
и на места, където не могат да бъдат нагрети
до температура, по-висока от 40 °С.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСК ВА НИ Я ЗА ОСИГ У РЯВА НЕ Н А
ПОЖ А РН АТА БЕЗОП АСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 65. Огневите работи се извършват на
постоянни и временни места.
Чл. 66. (1) Постоянните места за извършване на огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I.34 от
приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
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(2) Временните места за извършване на
огневи работи се оборудват с пожаротехнически средства съгласно т. I.35 от приложение
№ 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар, а по преценка на ръководителя на
огневите работи – и с допълнителни такива.
Раздел II
Организация за осигуряване на пожарната
безопасност при извършване на огневи работи
Чл. 67. (1) Собствениците или ръководителите на обектите определят със заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1:
1. постоянните места за извършване на
огневи работи;
2. условията и реда за осигуряване на ПБ
преди, по време и след извършване на огневи
работи на временните места;
3. реда за разрешаване извършването на
огневи работи и определените за това лица;
4. местата, където огневите работи се
забраняват или се разрешават, след вземане
на допълнителни мерки за ПБ и при пълно
спиране на производството.
(2) При промяна на условията в заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1 се издава нова заповед
съобразно настъпилите изменения.
Чл. 68. (1) Собственикът (ръководителят)
на обекта или лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, преди извършване
на огневи работи на временни места издава
акт съгласно приложение № 9.
(2) Актът по ал. 1 се регистрира и съхранява в дневник (приложение № 10).
(3) В акта се определят ръководителят на
огневите работи и лицата за изпълнение на
дейностите за всеки отделен случай.
(4) Ръководител на огневите работи може
да бъде собственикът/ръководителят на обекта
или отговорниците по ПБ.
(5) За постоянните места по чл. 66, ал. 1
не се изисква акт за извършване на огневи
работи.
Чл. 69. Валидността на акта по чл. 68, ал. 1
е до три дни. При промяна на условията, при
които е издаден актът, се издава нов.
Чл. 70. (1) При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или
газове лицето, което издава акта, организира
вземането на проба за анализ на средата на
всеки два часа.
(2) Необходимите измервания се извършват
от звена и специалисти на собственика на
обекта или от акредитирани лица.
(3) Резултатите от анализа се отразяват в
протоколи за определяне на експлозивната
опасност на средата (приложение № 11), които
са неразделна част от акта за извършване на
огневи работи.
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Чл. 71. (1) Актът за извършване на огневи
работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от
длъжностното лице, определено със заповедта
по чл. 9, ал. 2, т. 1, до три дни след изтичане
на срока, за който е издаден актът.
(2) В случай на пожар или експлозия актът
за извършване на огневи работи и протоколите
за определяне на експлозивната опасност на
средата се предават на компетентните органи
при поискване.
Чл. 72. При извършване на ремонтни дейности, свързани с пълно спиране на производствената дейност, срокът на валидност на акта
за извършване на огневи работи е еднакъв с
установения в плана по чл. 9, ал. 1, т. 3.
Чл. 73. Огневите работи започват след
проверка от ръководителя на огневите работи
за изпълнение на мероприятията за осигуряване на ПБ, което се удостоверява в акта за
извършване на огневи работи.
Чл. 74. Огневите работи се извършват от
правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от
2002 г. за условията и реда за придобиване и
признаване на правоспособност по заваряване
(обн., ДВ, бр. 100 от 2002 г.; изм., бр. 95 от
2003 г., бр. 37 от 2006 г. и бр. 9 от 2009 г.).
Раздел III
Правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност при извършване на огневи работи
Чл. 75. (1) Временните места, където се
извършват огневи работи, се почистват предварително от горими материали в радиус не
по-малък от дадения в приложение № 12. При
извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията се увеличават
1,5 пъти.
(2) Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат отстранени, те се
защитават от топлината и искрите с щитове
или завеси от продукти с клас по реакция на
огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.
Чл. 76. Когато огневите работи се извършват на височина над кота прилежащ
терен, горимите материали и конструкции
във вертикална посока, които не могат да
бъдат отстранени, се защитават от топлината
и искрите с щитове или завеси от негорим
материал. Щитовете и завесите служат като
препятствие срещу попадането на искрите
върху горимите материали, включително и в
отворите в междуетажни конструкции.
Чл. 77. По време на работа изпълнителите
на огневи работи:
1. не допускат падане на искри, разтопен
метал и остатъци от електроди върху горими
конструкции и материали;
2. следят за изправността на уредите и
съоръженията, с които се извършват огневите
работи;
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3. преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е
издаден актът за извършване на огневи работи;
повторно започване на работата се допуска
след осигуряване на условията за безопасност;
4. изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи,
при възникване на запалване или пожар;
5. съобщават незабавно на телефон 112 или
160 при възникване на запалване или пожар и
предприемат гасителни действия с наличните
пожаротехнически средства, когато това не
поставя в опасност живота и здравето им.
Чл. 78. След приключване на работа работещите, извършващи огневи работи, уведомяват
отговорника по ПБ.
Чл. 79. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите работи
проверяват работните места за осигуряване
на ПБ, като обръщат внимание на района
около и под мястото на огневите работи.
Резултатите от проверката се регистрират в
акта по чл. 68, ал. 1.
Чл. 80. Временните места, на които се
извършват огневи работи, се наблюдават в
продължение на не по-малко от 3 часа след
приключването им. Лицето, което извършва
наблюдението, се назначава от издалия акта
или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от
приложение № 9.
Чл. 81. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за ЛЗТ,
ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи
работи, се изключват (изолират) от съседните
инсталации и съоръжения. Всички люкове,
контролни и други отвори на заваряваните
резервоари, съдове и други по време на огневи
работи трябва да са отворени и в тях да се
поддържа постоянна вентилация така, че да
не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.
Чл. 82. Не се допуска извършване на огневи работи:
1. преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по чл. 68, ал. 1;
2. при неизправни заваръчни уредби и
съоръжения и такива, чието съответствие
не е оценено и удостоверено в съответствие
със съществените изисквания, определени в
наредбите по чл. 7 от Закона за техническите
изисквания към продуктите;
3. при електрозаваръчни дейности – когато
захранващата с електрически ток стационарна
мрежа не е осигурена със съответната защита – автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които
се нарушава ефективната работа на защитата;
4. когато в процеса на работа е възможно
образуване на експлозивоопасни концентрации
на пари, газове или горими прахове;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

5. когато изпълнителите не притежават
правоспособност за съответния вид заваряване;
6. когато не са осигурени изискващите се
пожаротехнически средства за първоначално
гасене на пожари съгласно чл. 66.
Раздел IV
Правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност при извършване на електрозаваръчни работи
Чл. 83. Преносимата или подви ж ната
електрозаваръчна уредба се присъединява
към стационарната електрическа мрежа чрез
комутационни защитни апарати с щепселни
или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.
Чл. 84. Електрическите проводници, които
свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, се защитават срещу
действието на висока температура и срещу
механични въздействия.
Чл. 85. Работните площадки за извършване
на електрозаваръчни дейности на височина над
пода на помещението (терена) се изработват
от негорими конструкции и покрития.
Раздел V
Правила и норми за осигуряване на пожарна
безопасност при извършване на огневи работи
с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ
Чл. 86. Стационарните и преносимите
ацетиленови генератори, използвани при извършването на огневи работи, се разполагат
на разстояние не по-малко от 10 m до:
1. местата на огневите работи;
2. открит огън и силно нагрети предмети;
3. зони, съоръжения и устройства с употреба на ЛЗТ и ГТ;
4. резервоари и групови бутилкови инсталации за ГГ;
5. местата за вземане на въздух за компресори и за вентилационните инсталации;
6. невзривозащитени вентилатори на общообменните вентилационни инсталации.
Чл. 87. При съхраняване, превозване или
използване на бутилки с горими газове и
кислород същите се защитават от действието
на източници на топлина с оглед недопускане
нагряването им над максималната стойност
на температурата, определена в инструкцията
за експлоатация на производителя.
Чл. 88. Бутилките с кислород и други газове
се поставят на разстояние не по-малко от 1 m
от отоплителни радиатори и на разстояние
5 m от мястото на огневите работи, печки и
други източници на огън или топлина. Между
работещите бутилки за кислород и ацетиленовите генератори се осигурява разстояние
най-малко 5 m.
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Чл. 89. При извършване на огневи работи с
използването на ЛЗТ се осигурява разстояние
най-малко 5 m между бутилките с кислород
и съдовете с ЛЗТ.
Чл. 90. При манипулации (подреждане,
местене, транспорт и др.) на празни бутилки
за кислород и горими газове се спазват същите мерки за пожарна безопасност както за
пълни бутилки.
Чл. 91. Калциевият карбид се съхранява
в сухи, добре проветрени помещения, като
съдовете с карбид се поставят на дървени
поставк и (скари) на височина най-ма лко
0,2 m от пода.
Чл. 92. (1) Работещите горелки и резачи
за извършване на огневи работи се поставят
на пожаробезопасни приспособления, когато
не се държат в ръка.
(2) Горелките и резачите за извършване
на огневи работи се използват съгласно инструкциите на производителя.
(3) При прекъсване на работа пламъкът на
горелките или резачите се гаси и вентилите
се затварят.
(4) Маркучите за подаване на ГГ се предпазват от искри, пръски от разтопен метал,
отрязани парчета метал, огън и тежки предмети и се разполагат така, че да са предпазени
от стъпване върху тях, прегазване, прегъване,
нагряване и други вредни въздействия.
Чл. 93. Не се разрешава:
1. извършване на огневи работи с горелки
и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, ако не
е осигурено разстояние най-малко 5 m между
горелката (горивното устройство) и работните
бутилки (съдове);
2. работа с горелки и резачи с неуплътнени
съединения;
3. съвместно съхраняване в едно помещение
на бутилки с кислород, горими газове, калциев
карбид, бои, масла и други леснозапалими и
горими течности;
4. съхраняване на бутилки с горими газове
и съдове (освен работните) в местата, на които
се извършват огневите работи;
5. пушене, използване на открит огън и на
инструменти, които могат да образуват искри
в помещенията за съхраняване и отваряне на
варели с калциев карбид;
6. съхраняване на калциев карбид в помещения без прозорци, под кота ±0,00 m, във
влажни места или в помещения, през които
преминават водопроводи и паропроводи.
Чл. 94. (1) При извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и
ЛЗТ, не се разрешава оставянето на работещи
горелки без наблюдение.
(2) При извършване на огневи работи не се
разрешава преминаването на захранващите
проводи за горими газове:
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1. през помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1, в които не се
произвежда/употребява транспортираният газ;
2. през битови, помощни, общественообслужващи, административни и складови помещения от класове на функционална пожарна
опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 и от подклас Ф5.2,
както и през електромашинни, електроразпределителни и трансформаторни помещения;
3. през вентилационни камери и отвори;
4. на разстояние, по-малко от 1 m, от повърхности с температура, по-висока от 150 °С.
Г л а в а

ш е с т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВК АВО ПОКРИТИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки
конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие (циркови
шапита, тенти, шапита за търговска дейност
и др.) с обща численост на пребиваващите в
тях повече от 50 души се разработват документите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Чл. 96. За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми обекти с
гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат
свободни пътища и проходи за противопожарни цели съгласно раздел I от глава шеста на
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
Чл. 97. Гъвкавите покрития на преместваемите обекти се изпълняват от продукти с
клас по реакция на огън най-малко С.
Раздел II
Евакуация
Чл. 98. За осигуряване на условия за безопасна евакуация от преместваемите обекти
с гъвкаво покритие се спазват изискванията
на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 99. При разполагане на редове от пейки
в преместваемите обекти с гъвкаво покритие
на всеки 11 m дължина на реда се осигурява
проход за евакуация с широчина най-малко
1,2 m с пряк достъп до изходите.
Чл. 100. Максималният брой на зрителите
се определя по чл. 36 от Наредба № Із-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар. Когато редовете в преместваемите
обекти са оформени от пейки, максималният
брой на зрителите се определя по броя на

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

номерираните места на пейките, а когато
няма номерирани места на пейките – по 0,7 m
на един човек.
Чл. 101. Евакуационните изходи от преместваемите обекти с гъвкаво покритие са
с широчина не по-малка от широчината на
пътеките (проходите), водещи към тях.
Чл. 102. Не се разрешава поставянето на
допълнителни завеси и драперии по дължината или напречно на евакуационните пътища.
Раздел III
Вътрешно и сценично обзавеждане
Чл. 103. Елементите на вътрешното обзавеждане се закрепват към основната или
подовата конструкция, без да се намалява широчината на евакуационните изходи и пътища.
Чл. 104. Декорите на сцената, завесите и
драпериите трябва да отговарят на клас по
реакция на огън най-малко С.
Чл. 105. Не се разрешава съхраняване на
горими вещества и материали в пространството, обособено под трибуните.
Чл. 106. Кошчетата за отпадъци трябва да
са изработени от негорими материали и да
имат затварящи се капаци.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Возим пожарогасител“ е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и
обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
2. „Носим пожарогасител“ е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и
обслужван на ръка и който в готовност за
работа има маса не по-голяма от 20 kg.
3. „Огневи работи“ са дейности, свързани
със заваряване, наваряване, запояване и рязане
на метали и техните сплави при използване
на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни
машини и инструменти, течни горива, както
и топенето (загряването) на битуми, смоли и
други подобни, с употребата на твърдо, течно
и газообразно гориво.
4. „Обекти“ са всички недвижими имоти,
в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации
и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.
5. „Пожарогасител“ е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да
бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.
6. „Работещ“ е всяко лице, което е наето
от работодател, както и лице, което работи
за себе си, включително обучаващите се или
стажантите – за времето на обучение, стаж
и практика.
7. „Ръководители“ са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или уп-
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равление, или които представляват държавни
органи, организации, юридически лица или
физически лица.
8. „Постоянни места за извършване на
огневи работи“ са специално определени за
тази цел помещения, части от помещения или
открити площадки.
9. „Временни места за извършване на огневи
работи“ са места, в които се извършват огневи
работи извън определените постоянни места.
10. „Изправно състояние“ е състояние, при
което уредите, средствата, съоръженията,
инсталациите, системите и техните елементи
отговарят на изискванията на техническата
документация на производителя и са работоспособни.
11. „Отговорници по ПБ“ са лицата, които
създават организация и осъществяват контрол
за спазване на правилата и нормите за ПБ
съгласно чл. 6.
12. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ са преместваеми увеселителни обекти
и преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности по смисъла на чл. 56
ЗУТ (предназначени за циркове, представления, заседания, празненства, спортни дейности
и др.), които имат меко покривало и които се
поставят върху площ, по-голяма от 75 m 2 . Към
преместваемите обекти с гъвкаво покритие
не се отнасят палатките за къмпинг или за
санитарни цели.
13. „Акредитирани лица“ са лица, получили акредитация по реда на Регламент (ЕО)
№ 765/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на
изискванията за акредитация и надзор на
пазара във връзка с предлагането на продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 91б, ал. 6 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Изискванията на чл. 14 се изпълняват
в двегодишен срок от влизането в сила на
наредбата.
§ 4. Отменя се Наредба № I-209 от 2004 г.
за правилата и нормите за пожарна и аварийна
безопасност на обектите в експлоатация (ДВ,
бр. 107 от 2004 г.).
§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се извършва от органите за ПБЗН,
осъществяващи държавен противопожарен
контрол.
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Л. Павлова
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Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 2
УТВЪРЖДАВАМ: ...........................
(подпис и печат)
Собственик/ръководител: ...............
(фамилия, длъжност)
Дата: ........................................
ПЛАН
за действие при пожар
в обект: ...................................................................
І. Последователност на действията при пожар
1. Съобщаване за възникнал пожар;
1.1. Работещият, забелязал или установил
запалване или пожар, незабавно съобщава на
тел. 112 или 160 и на ................................................
..................................................................................
(описва се на кого трябва да се съобщи – отговорник по ПБ, ръководител на обекта)
1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава
следното:
а) длъжност и фамилия;
б) наименование на обекта;
в) вид на възникналата опасност и темп на
нарастване, има ли застрашени хора.
2. При постъпване на сигнал за пожар към
ръководителя на обекта същият известява в
зависимост от обстановката:
2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност:
..................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)
..................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)
2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:
а) в съседни помещения и зони на зоната, в
която е възникнал пожарът;
б) в помещения и зони, намиращи се на погорни етажи от застрашения етаж;
в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения,
разположени на по-ниски етажи.
2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др.
3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната
(помещението).
II. Действия за локализиране на пожар и за
свеждане на опасностите и щетите до минимум
1. Изключване на електрическото захранване
на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар)
чрез пожаротехнически средства за първоначално
гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението
или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне
задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за
извършените действия по пожарогасенето и др.
III. Функции и отговорности на длъжностните
лица при пожар
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1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен
да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта
(отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
2. Ръководителят на обекта или длъжностното
лице, назначено със заповед за осъществяване
на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на
опасността и взема решение за необходимостта
от евакуация.
3. Ръководителят на обекта (отговорникът
по ПБ):
3.1. подпомага с информация органите за
ПБЗН след тяхното пристигане;
3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
3.3. изключва технологичното оборудване (ако
на обекта има такова).
Изготвил: ..............................................
(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Изисквания за изготвяне и изпълнение на
плановете за евакуация на обекти
І. Общи положения
1. С изискванията се определят начинът за
изготвяне на плановете за евакуация и тяхното
съдържание.
2. В зависимост от обитателите сградите се
категоризират, както следва:
2.1. Категория на обитателите „А“ – когато
обитателите са будни при престоя си в сградата.
Категориите на обитатели „А“ се делят на:
2.1.1. „А1“ – когато обитателите са будни,
познават добре сградата и постоянно я обитават
(сгради от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф5.1 и Ф4.1);
2.1.2. „А2“ – когато обитателите са будни, но
не познават добре сградата (лечебни заведения за
извънболнична помощ, обществени трапезарии,
центрове за обществена подкрепа, дневни центрове (без възможност за преспиване) и сгради
от клас на функционална пожарна опасност Ф3
и от подкласове Ф2.1, Ф2.2, Ф4.2 и Ф5.2).
2.2. Категория на обитателите „Б“ – когато
обитателите не са будни през целия си престой в сградата (хотели, общежития, сгради за
обществено обслужване в областта на здравеопазването, сгради за обществено обслужване
в областта на социалните услуги и други от
подкласове на функционална пожарна опасност
Ф1.1 и Ф1.2). Категориите на обитатели „Б“
се делят на:
2.2.1. „Б1“ – когато обитателите не са постоянно будни, но познават сградата, и те не
са попаднали случайно в сградата (центрове
за настан яване от семеен тип, цент рове за
времен но нас та н я ва не, к ризисн и цен т рове,
преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища, приюти, звена „Майка и бебе“,
дневни центрове (с възможност за преспиване),
центрове за работа с деца на улицата, домове
за деца, лишени от родителска грижа, домове
за стари хора и др.);
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2.2.2. „Б2“ – когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може
да са попаднали случайно в сградата (хотели,
лечебни заведения и лечебни заведения за болнична помощ (които не попадат в т. 2.3), почивни
станции и др.).
2.3. Категория на обитателите „В“ – отнася
се за обитатели, за които са необходими помощ
или специални грижи за евакуацията им (детски заведения, затвори, психиатрични заведения, лечебни заведения, лечебни заведения за
болнична помощ, домове за деца с физически
увреждания, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с умствена
изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, домове за възрастни хора
с физически увреждания, домове за възрастни
хора със сетивни нарушения, дом за възрастни
хора с деменция, трудно подвижни хора и др.).
Категориите на обитатели „В“ се делят на:
2.3.1. „В1“ – когато обитателите могат сами
да се евакуират;
2.3.2. „В2“ – когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощта на
обслужващ персонал;
2.3.3. „В3“ – когато обитателите задължително
трябва да бъдат евакуирани с помощна апаратура
(животоподдържаща).
ІI. Съдържание на плановете за евакуация
1. Плановете за евакуация задължително
съдържат текстова и графична част.
1.1. Текстовата част включва действията на
персонала, които се описват подробно.
1.2. Графичната част (схемите за евакуация)
съдържа:
1.2.1. хоризонталните разпределения на всеки
един етаж на сградата с нанесени всички знаци
(символи) съгласно т. 13.1;
1.2 .2 . с и т у а ц ионен п л а н н а о б ек т а с ъ с
сборния(те) пункт(ове).
2. Текстово съдържание на плановете за
евакуация
2.1. Текстовата част на плановете за евакуация съдържа:
2.1.1. класовете по функционална пожарна
опасност на всички помещения в обекта;
2.1.2. категорията на сградите в зависимост
от обитателите;
2.1.3. подробно описание и последователността
на действията на работещите;
2.1.4. подробно описание на задълженията
на работещите – по длъжности или персонално-лично.
2.2. Текстовата част за действията на работещите се поставя на видни места в помещенията
на работещите (контролно-пропускателен пункт,
пропуск, помещения на длъжностните лица, които
създават организация и осъществяват контрол за
спазване на правилата и нормите за ПБ, и др.).
2.3. Текстовата част за действията на работещите се изготвя, както следва:
2.3.1. В табличен вид:
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№ Наименование
Ред и
Отго- Подпис
по на действията последо- ворник/
ред
вателност длъжна дейст- ност на
вията
изпълнителя
1.
Ув е д о м я в а н е
на телефон 112,
р ъковод и т ел я
на обекта (отговорника по
ПБ) и на хората в сградата
за въ зн и к на л
пожар
2.
Организиране
на евакуацията
3.
Евакуация –
последователност
4.
Евакуация при
особени обстоятелства:
– п ри с и л но
за д и мена о б становка
– през нощта,
в извънработно
време
– през зимата
(да се организира пункт за
настаняване на
евакуираните)
– при опасност от разлив
на ЛЗТ и ГТ
– д ру г и въ з можни за конкретния обект
обстоятелства
5.
Пож ар ог ас е не – дейст ви я
за гасене на
пожара
6.
Спасяване или
защита на имущество
7.
Посрещане на
служителите
от органите за
ПБЗН
Кратко описание на
н е д о п ус т и м и т е з а
използване маршрути и неправилните
действия при евакуация (за конкретния
обект)
Проверяващи лица 1.
от персонала за ус- 2.
пешно проведена ева- 3.
куация – дали всички от определения им
район (помещение,
отдел, цех, етаж и
др.) са го напуснали
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Забележки:
1. В зависимост от спецификата на обекта в
таблицата може да бъде включена допълнително
информация по отношение на мерките за осигуряване
на ПБ, използване на системите за подпомагане на
евакуацията, отговорности и др.
2. Задълженията на всички от персонала на обекта
се разпределят така, че да се осигурят едновременно
действията им, без да има противоречие в тях.
2.3.2. Описателна част:
2.3.2.1. За сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.1:
2.3.2.1.1. численост на персонала, конкретни
задължения на лицата, отговорни за евакуацията
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.1.2. максимална численост на работещите;
2.3.2.1.3. обща численост на хората, пребиваващи
на всеки етаж и във всяко помещение.
2.3.2.2. За сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1:
2.3.2.2.1. численост на персонала, конкретни
задължения на лицата, отговорни за евакуацията
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.2.2. максимална численост на посетителите;
2.3.2.2.3. численост на персонала на всеки етаж
и максимален брой на посетителите на всеки етаж,
а при необходимост – и във всяко помещение.
2.3.2.3 За сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2,
Ф3.3 и Ф3.5):
2.3.2.3.1. численост на персонала, конкретни
задължения на лицата, отговорни за евакуацията
на обекта, и действия при особени обстоятелства;
2.3.2.3.2. максимална численост на пребиваващите или свободна площ;
2.3.2.3.3. численост на персонала на всеки етаж
и максимален брой на посетители на всеки етаж,
а при необходимост – и във всяко помещение.
III. Съдържание на графичната част (схемите
за евакуация) на плановете за евакуация
1. Всяка схема за евакуация съдържа:
1.1. Графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или
на част от него.
1.2. Графично изображение на ситуационен план.
1.3. Нанесен знак „Мястото, където се намирате“.
1.4. Знаци съгласно т. 13.1.
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1.5. Легенда с използваните знаци.
1.6. Обозначение за кой обект, адрес, сграда,
етаж, цех се отнася схемата за евакуация.
1.7. Последователност на действията при пожар
(минимално необходимите действия) за гледащия
схемата за евакуация.
1.8. Кратко описание на мерките за безопасност
при евакуация – за евакуация от помещения на
обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които
пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят
задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата за
евакуация, или на собствениците на обекта същите
се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата
за евакуация следва да се спазва следната последователност:
4.1. Определят се местата, където ще се поставя
всяка една схема за евакуация, и всяка графична
част се чертае спрямо това място.
4.2. Ориентацията на символа „Мястото, където
се намирате в момента“ се нанася спрямо мястото,
където стои гледащият схемата за евакуация.
5. Графичното изображение на етажа по т. 1.1
съдържа:
5.1. хоризонталното разпределение (вътрешна
планировка) на целия етаж на схемата с нанесени:
а) всички помещения и врати и посоката на
отварянето им;
б) технологично оборудване и обзавеждане – за
помещения и сгради от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф5.1;
в) обзавеждане на стаите – за обекти от клас
на функционална пожарна опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4;
г) изложбени площи и евакуационни пътеки – в
обекти от подкласове на функционална пожарна
опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5.
5.2. Задължително е да се открояват елементите
на строителните конструкции от оборудването в
обекта.
5.3. За графичното изображение на етажа се
използват дадените в табл. 1 цветове и минимални
дебелини.
Таблица 1

№
Наименование
по
ред
1.
Помещения, стени, коридори
2.
Врати, прозорци
3.
Технология – обзавеждане на помещенията
4.
Защитен евакуационен път*

Обозначение
цвят
черен
черен
черен
светлозелен контур със
плътен зелен цвят

%

Дебелина на л����
�����
инията, pt

100
1,0
80
0,5
60
0,35
„стрелки за евакуация“ с

5.
Евакуационен път
5.1. В сгради от клас Ф2 и от подкласове Ф3.1, зелен цвят – оста на евакуационния път
Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.5
5.2. В помещение от подклас Ф5.1
5.3. В сгради от клас Ф4 и от подклас 3.4
съгласно т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
5.4. В сгради от подкласове Ф1.1 и Ф1.2
със зелен цвят – оста на евакуационния път съгласно
т. 13.1 – „стрелки за евакуация“
6.

Знаци съгласно т. 13.1

* Съгласно БДС ISO 8421-6.

Цветове съгласно т. 13.1
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6. Във всички схеми за евакуация се обозначава
технологичното обзавеждане:
6.1. за обекти от подклас на функционална
пожарна опасност Ф5.1 освен технологичното обзавеждане се надписват и помещенията по тяхното
предназначение (производствен цех, монтажен
участък, бояджийно, склад, котелно, компресорно,
заваръчно и др.);
6.2. за обекти от клас на функционална пожарна
опасност Ф4 и от подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф3.4
се допуска да е нанесен само номерът на всяка
стая, а не обзавеждането, при условие че стаите са
малки и в една стая (помещение) не пребивават
едновременно повече от 15 души.
7. На схемата за евакуация се изисква задължително да има ситуационен план при:
7.1. повече от една сграда в обекта;
7.2. разделянето на един етаж от сградата на
няколко схеми за евакуация;
7.3. наличието на повече от един сборен пункт
за обекта.
8. Изисквания към графичното съдържание на
ситуационния план:
8.1. задължително се изобразяват съседните
сгради и съоръжения до сградата за евакуация,
пътища, алеи, знаци „Сборен пункт“, водоеми,
пожарни хидранти;
8.2. знаци съгласно т. 13.1;
8.3. ориентацията на схемата за евакуация (посоката север) на хоризонталното разпределение на
съответния етаж и на ситуационния план е в една
посока;
8.4. задължително се защрихова помещението
(сградата или част от сградата) от ситуационния
план, за което се отнася схемата за евакуация.

№

Знак

Значение

ВЕСТНИК

9. При достатъчно голям обект (в който пребивават много хора), където се изисква или е целесъобразно да има повече от един сборен пункт, се
нанася един символ за сборен пункт, само този, който
се отнася за мястото (сградата, етажа, цеха, помещението), където се намира схемата за евакуация.
10. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени в
подходящ мащаб.
11. При невъзможност да бъде изобразен в мащаб
целият етаж от сградата се допуска изобразяване
на част от етажа (където се намират евакуиращите
се) в приетия достатъчно уедрен мащаб, който дава
възможност за нанасяне на всички необходими
символи с минимално изискващите се размери. На
същата схема се нанася в по-малък мащаб цялото
разпределение на етажа, като се означава частта от
него, която е показана с уедрен мащаб.
12. Схемите за евакуация се поставят в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 5 и 6.
13. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация:
13.1. В схемите за евакуация се използват знаци
(символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г.
за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа и табл. 2. За
обозначаване на главното електрическо табло и
на етажните електрически табла се използва знак
„Опасност! Високо напрежение“ съгласно Наредба
№ РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания
за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве
при работа.
Таблица 2

Форми и цветове

по
ред
1.

2.

3.

мястото, където
се намирате

сборен
пункт

спирателен
вентил за газ

С Т Р. 3 5

Коментари за
приложение

оранжев или жълт
мястото, където се
кръг с черен контур намира в момента
този, който гледа
схемата за
евакуция
зелен квадрат с
бяло изображение
на човешки фигури
и от четирите ъгъла
стрелки към
човешките фигури

безопасно място,
където трябва да се
евакуират хората

указва мястото,
откъдето се спира
притокът на газ
към сградата

С Т Р.
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13.2. Минималните размери на знаците са 6 × 6 mm.
13.3. Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 х 9 mm.
13.4. Знакът „Сборен пункт“ се нанася задължително в ситуационния план.
13.5. Ако сградата на обекта е една и „сборният пункт“ е един, знакът „Сборен пункт“ може да се
нанесе символично спрямо мястото, където се намира схемата за евакуация.
13.6. Значението на всички използвани в схемата за евакуация знаци (символи) се описва в легенда
по ясен и разбираем (недвусмислен) начин за евакуиращите се и персонала.
13.7. Хоризонталното разпределение и ситуационният план от схемите за евакуация се изобразяват
в мащаб.
13.8. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания
мащаб във формат не по-малък от А3.
13.9. Хоризонталното разпределение трябва да заема не по-малко от 2/3 от площта на схемата за
евакуация.
13.10. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите
схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и ръководители на
обекти).

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1
ДНЕВНИК
за изключване на електрическото захранване след приключване на
работното време
Дата

Час

Работно място

Отговорник

Подпис

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
ДНЕВНИК
за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект ...............
......................, гр. ...........................
(наименование на обекта)
№
по
ред
1

Вид на по- Помещение (съоръжежарогаси- ние), в което е монтителя
ран пожарогасителят
2

3

Заключение за изправност (изправен/
неизправен)

Фамилия и подпис на
лицето, извършило проверката

Забележка

4

5

6

Забележка. Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие – на интервали от приблизително 30 дни. При периодичните проверки на пожарогасителите се проверява:
1. дали пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място;
2. дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите
за експлоатация са ориентирани навън;
3. дали инструкциите за експлоатация са четливи;
4. дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
5. дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
6. дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. дали показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 2
ПРОТОКОЛ № _______
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)
Днес _____ 20 г. в гр/с. ___________ ръководителят (упълномощеният представител) __________
________________________ на __________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
адрес: гр./с. __________________ обл. __________________ ЕИК: _____________ тел.: __________________
(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)
предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване,
както следва:
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№ ИдентификационВид на пожарогасителя
по на маркировка на категория гасително маса
ред всеки пожарогасъгласно вещество или
сител (марка, мо- т. 4.3.2.2 от
(вода,
обем,
дел, сериен номер БДС ISO прах, СО
kg, l
2
и др.)
11602-2:2002 или др.)
1

2

3

4

5

ВЕСТНИК
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Вид на извършеното обДата на
служване (техническо обизвърслужване, презареждане или шеното
хидростатично изпитване на обслужустойчивост на налягане – в
ване
комбинация или поотделно)
6

Име на Подпис
лицето, на лицеизвърто, изшило
вършило
обслуж- обслужването
ването

7

8

9

Собственик на пожарогасителя/ите: _________ адрес: гр./с. ______ обл. _________ тел.: _____________
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)
Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила
обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.
ПРЕДАЛ: _____________
ПРИЕЛ:
_____________
(ръководител/упълно- (подпис, печат)
(собственик/предста- (подпис)
мощен представител
вител на собственика)
на организацията, из- _____________
______________
вършила обслужването) (име, фамилия)
(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 2
Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми
Знаците за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми имат правоъгълна или квадратна форма и бяла пиктограма на червен фон. Червената част трябва да покрива най-малко 50 %
от повърхността на знака.

Знак „Пожарен хидрант“

Знак „Пожарен водоем“
I. Знаците и сигналите за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми са, както следва:
1. Постоянни знаци:
a) табели;
б) трайна маркировка върху сгради или съоръжения.
2. Специфични знаци – светещи знаци.
II. Минимални изисквания към постоянните знаци за ПБ
II.1. Основни характеристики:
a) табелите се изработват от материали, издържащи на удар и на условията на околната среда;
б) размерите, цветовете и фотометричните черти на знаците трябва да се виждат и разбират лесно.
II.2. Условия за използване:
а) табелите се поставят на добре осветени, лесно достъпни и видими места и на такава височина
и позиция, че да се виждат и разбират лесно;
б) на местата, където естествената светлина е недостатъчна, се използват фосфоресциращи цветове,
светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина.
III. Минимални изисквания към светещите знаци
1. Светлината, излъчвана от светещ знак, трябва да контрастира със средата, в която е поставен
знакът, в съответствие с неговото предназначение.
2. Светещата област, излъчвана от знака, съдържа пиктограмата върху определения червен фон.

С Т Р.
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Приложение № 7
към чл. 24
Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална
пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2
I. Знаци за обозначаване на категорията по
пожарна опасност на помещенията
Знакът „Категория по пожарна опасност“ има
правоъгълна или квадратна форма и черен надпис
на бял фон. Бялата част трябва да покрива наймалко 50 % от повърхността на знака.
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Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „МЯСТО ОТ
ГРУПА „ЕКСПЛОЗИВНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – експлозивоопасната зона съгласно чл. 268 от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, съответно:
– при смес на горими газове, пари или мъгла
с въздуха – „ЗОНА 0“, „ЗОНА 1“ или „ЗОНА 2“;
– при смес на горими прахове – „ЗОНА 20“,
„ЗОНА 21“ или „ЗОНА 22“.
Размерите и фотометричните черти на знаците
за обозначаване на групата по пожарна опасност
на помещенията се избират така, че знаците да
се виждат и разбират лесно.

Приложение № 8
към чл. 27, ал. 2
Знак „Категория по пожарна опасност“
Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „КАТЕГОРИЯ
ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – категорията по пожарна опасност съгласно чл. 8, ал. 2
от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар, съответно „Ф5А“, „Ф5Б“,
„Ф5В“, „Ф5Г“ или „Ф5Д“.
Размерите и фотометричните черти на знаците за обозначаване на категорията по пожарна
опасност на помещенията се избират така, че
знаците да се виждат и разбират лесно.
II. Знаци за обозначаване на групата по пожарна опасност на помещенията
1. Знакът „Място от група „Повишена пожарна
опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис
на бял фон. Бялата част трябва да покрива наймалко 50 % от повърхността на знака.

Знак „Място от група „Повишена пожарна опасност“
Надписът върху знака трябва да указва:
а) в горната половина на знака – „МЯСТО ОТ
ГРУПА „ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“;
б) в долната половина на знака – класа по пожарна опасност съгласно чл. 248, ал. 1 от Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, съответно „КЛАС П-I“, „КЛАС П-II“,
„КЛАС П-IIa“ или „КЛАС П-III“.
2. Знакът „Място от група „Експлозивна опасност“ има правоъгълна форма и черен надпис на
бял фон. Бялата част трябва да покрива най-малко
50 % от повърхността на знака.

Знак „Място от група „Експлозивна опасност“

ПРОТОКОЛ
Днес, __________ 20___г., се извърши обработка с огнезащитен състав __________________
______________________________________________
(описва се видът на огнезащитния състав)
_____________________________________________
на ___________________________________________
(изписват се реквизитите, които се обработват)
_____________________________________________
_____________________________________________
на обект: ____________________________________
(административен адрес)
Огнезащитната обработка се извърши от:
1. ___________________________________________
(име и фамилия на лицето, извършило обработката,
длъжност)
2. __________________________________________ .
(име и фамилия на лицето, извършило обработката,
длъжност)
Упълномощени представители на:
____________________________________________ .
(юридическо лице, ЕИК, административен адрес)
Огнезащитен състав: _________________________
____________________________________________ ,
(изписва се видът на огнезащитния състав)
притежаващ__________________________________
(документи, удостоверяващи съответствието на
продукта съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
на строителните продукти, приета с Постановление
№ 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм.,
бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
_____________________________________________
____________________________________________ .
Обработката се извърши съгласно технологичните
указания на производителя чрез: _____________
____________________________________________ ,
(описват се начинът и технологията на обработка)
след което е постигнат клас по реакция на огън:
1. ___________________________________________
(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита – клас по реакция на огън)
със срок на годност до_______________________ ;
(дата)
2. ___________________________________________
(описват се реквизитът и постигнатата огнезащита – клас по реакция на огън)
със срок на годност до_______________________ .
(дата)
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ИЗВЪРШИЛИ ОГНЕЗАЩИТАТА:
1. ___________________________________________
(име, фамилия, подпис, печат на юридическото лице)
2. ___________________________________________
(име, фамилия, подпис)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЕКТА, ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОГНЕЗАЩИТАТА:
1. ___________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)
2. ___________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)
Протоколът се състави в два екземпляра – по
един за обекта и за изпълнителя.

Приложение № 9
към чл. 68, ал. 1
А К Т
за извършване на огневи работи на временни места
.....................................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност на лицето,
определено със заповед № .... / ..... )
С Ъ Г Л А С У В А М :
1. Характер на работата: ........................................
(електрозаварка, газозаварка,
поялна работа и т.н.)
2. Място на работата:...............................................
(цех, помещение, съоръжение и т.н.)
3. Определям ръководител на огневите работи:
.....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
.....................................................................................
(длъжност)
4. Определям изпълнител на огневата работа:
.....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
.....................................................................................
(търговец, учреждение, организация, адрес)
5. С бригада от: А) ..................................................
Б) ..................................................
В) ..................................................
6. Актът е валиден от .... часа на .... 20... г. до ....
часа на .... 20... г.
7. Мероприятия, които следва да се извършат за
осигуряване безопасното извършване на огневите
работи:
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а) преди работа:
1. ...........................................................................
2. ............................................................................
3. ...........................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
б) по време на работа:
1. ...........................................................................
2. ............................................................................
3. ...........................................................................
(попълва се ръководителя на огневите работи)
в) след работа:
1. ...........................................................................
2. ............................................................................
3. ...........................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
г) допълнителни противопожарни мероприятия:
1. ...........................................................................
2. ............................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
(попълва се от издалия акта или от отговорника по ПБ)
Издал акта: ...................
(подпис)
8. Лицето, определено да наблюдава огневите
работи: ............................................ ......................
(име, фамилия)
(подпис)
9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите
работи: ......... 20.. г. в ... часа.
.......................................................... ......................
(име, презиме и фамилия на
(подпис)
отговорника по ПБ)		
Актът е издаден на ... 20... г. в ... часа във
връзка с чл. 68, ал. 1.
Извършена проверка за осигуряване на ПБ
след приключване на огневите работи: .. 20… г.
в ... часа.
Изпълнител на огневите работи:
.......................................................... ......................
(име, фамилия)		
(подпис)
Ръководител на огневите работи:
.......................................................... ......................
(име, фамилия)
(подпис)
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите
работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 10
към чл. 68, ал. 2
ДНЕВНИК
за регистриране на огневи работи в
...........................................................................
(наименование на обекта)
Акт №,
дата,
година

Място на
огневите работи
(цех, апарат,
вместимост,
инсталация и
др.)

Дата и час на
Издал акта за изогневите ра- вършване на огневи
боти
работи

Ръководител на
огневите работи

Регистрирал акта

(от .......... ч.
до ........... ч. на
... 20.. г.)

(длъжност, име,
фамилия, подпис)

(име, фамилия,
подпис; длъжностно лице, извършващо дейността по
ПБ)

(длъжност, име, фамилия)

С Т Р.
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Приложение № 11
към чл. 70, ал. 3
П Р О Т О К О Л
за определяне на експлозивната опасност на
средата
Пробата е взета в ..... часа и ... мин. на ..... 20... г.
Място, откъдето е взета пробата: ..................
...................................................................................
(посочва се точното място: помещение, цех, апарат,
вместимост и т.н.)
Пробата е взета от:
1. ...........................................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност и месторабота, лиценз №....)
В присъствието на:
2. ............................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, представител на търговеца,
................................................................................
учреждението, организацията, обекта, при вземане
на проба от въздуха)
Удостоверяваме, че пробите са взети от посочените по-горе места:
1. ...........................................................................		
(подпис)
2. ............................................................................		
(подпис)
Резултати от анализа на въздуха: ...................
...................................................................................
.....................................................................................
...................................................................................
(отразява се измерената концентрация в g/m 3 за
прахове и % об. за газове и се извършва сравнение за
това, дали същата е най-малко пет пъти под долната
концентрационна граница на възпламеняване)
Извършил анализа: ......................................./....
.....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
.....................................................................................
(подпис)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ......................................................
...................................................................................
(прави се заключение за замерената концентрация и
дали „може“ или „не може“ да се извършват огневи
работи)
................................................................/ .........................
(лицето, което издава акта за
(подпис)
извършване на огневи работи,
име и фамилия)
Протоколът е валиден до 2 часа от вземане
на пробата.

Приложение № 12
към чл. 75, ал. 1
Вис оч и н а
на мястот о на извърш ва не
на огневите работи
спрямо
кота терен
и ли пода
на помещен ие т о,
m

От Над Над
0
1
2
до до
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1
2
3

Радиус на 5
зоната, m
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление
на местни инициативни групи, придобиване
на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи Стратегии за
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от
2010 г. и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Финансовата помощ за проект към
стратегия за местно развитие е в размер до
процента, определен в съответната наредба,
регламентираща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от Програмата
за развитие на селските райони, а за мерки,
които не са включени в програмата, в размер:
1. до 100 процента от общата стойност на
допустимите разходи за проекти на общини
и други публични кандидати и за проекти,
негенериращи приходи в обществен интерес,
подадени от юридически лица с нестопанска
цел, местни поделения на вероизповедания
или на читалища;
2. до 70 процента от общата стойност на
допустимите разходи за проекти, непопадащи
в т. 1.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. имат колективен върховен орган, чиито
членове са с постоянен адрес, седалище или
клон със седалище на територията на действие на МИГ;“.
2. В ал. 3, т. 3 думата „наетия“ се заменя
с „осигурения“.
§ 3. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Не се одобряват кандидати,
които:
1. попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности
(обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.);
2. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
3. представляващият кандидата или член
на управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
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заемащо публична длъжност в управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане и/или
попада в категориите по т. 1.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се
доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо
от Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) за представянето им.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „избор“ се заменя с
„оценка“.
2. В ал. 7 думата „подпомагане“ се заменя
с „одобрение на МИГ“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 5 накрая се добавя „с изключение
на мерките, посочени в чл. 20, буква б), i) и
iii) от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005
от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277,
21.Х.2005 г., стр. 1)“;
б) в т. 6 думите „текуща поддръжка“ се
заменят с „текущ ремонт или текуща поддръжка“;
в) в т. 10 думите „подписване на договора
за финансово подпомагане“ се заменят с „кандидатстване“, а след думите „инвестиционни
дейности“ се поставя запетая и се добавя
„които са платени не по-рано от една година
от датата на кандидатстване“.
2. В ал. 3 думите „застрахователни премии“
се заменят с „гориво и билети за обществен
транспорт за проекти по мерки, посочени
в чл. 20, буква а), i) и чл. 52, буква „в“ от
Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от
20 септември 2005 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР)“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/
или презасаждане на трайни насаждения, с
изключение на предварителните разходи за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии,
са допустими за финансова помощ, ако са
извършени след датата на посещението на
място от МИГ.“
§ 6. В чл. 12а се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „а в случаите на доставка
на машини и/или селскостопанска техника – и
документ от производителя или официалния
представител/вносител, потвърждаващ възможността на оферента да извърши доставката“
се заличават и се поставя точка.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Оферентите по ал. 1, 2, 3 и 4 в случаите, когато са местни лица, следва да са
вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно
Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и
да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от
съответната категория съгласно изискванията
на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен
материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен
и посадъчен материал и/или удостоверение
за регистрация като търговец на посевен и
посадъчен материал в случаите, предвидени
в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство
на биоенергия трябва да са регистрирани в
публичните регистри съгласно Наредба № 1 от
2008 г. за реда и критериите за регистрация за
упражняване на частна лесовъдска практика
и за извършване на дейности в горския фонд
(ДВ, бр. 8 от 2009 г.).“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 12, 13 и 14:
„12. научни институти, които осъществяват
научни, приложни и обслужващи дейности
в областта на селското стопанство и/или
горското стопанство и/или управлението на
земите и/или околната среда;
13. висши училища;
14. институции в системата на професионалното образование и обучение по чл. 18,
т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.“
2. Създават се ал. 6, 7, 8, 9 и 10:
„(6) Изискванията на ал. 3 и 5 не се прилагат за обучаващите организации, кандидати
по мерките, посочени в чл. 20, буква а), i) и
чл. 52, буква „в“ от Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР).
(7) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/получателят на помощта или негов законен или
упълномощен представител попадат в някоя
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от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности.
(8) Не са допустими за подпомагане кандидати/получатели на помощта:
1. при които кандидатът/получателят на
помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/получателя на помощта
едноличен търговец, търговско дружество или
юридическо лице и член/ове на управителния
им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта – гражданско
дружество, и съдружник – физическо лице,
член/ове на управителния орган, прокурист
или търговски пълномощник на юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество,
както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е
участвало при одобряването на заявлението
за подпомагане;
3. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
4. имат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
5. имат изискуеми публични задължения
към държавата.
(9) Липсата на обстоятелствата по ал. 7
и 8 се доказва от кандидата/получателя на
помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата на
получаване на уведомително писмо от МИГ
за представянето им.
(10) Изискванията на ал. 7, 8 и 9 не се
прилагат, когато кандидат е община.“
§ 8. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
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„(2) До края на 2011 г. се публикуват не
повече от три обяви за набиране на заявления
за одобрение на МИГ.“
§ 9. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думата „състояние“ се поставя
запетая и се добавя „издадено не по-рано от 6
месеца от датата на подаване на заявлението“.
2. В т. 16 думата „документ“ се заменя с
„копие на документ“.
3. В т. 17 думата „документи“ се заменя с
„копие на документи“.
4. Точка 18 се изменя така:
„18. копие на личните карти или удостоверения за постоянен адрес, като удостоверенията
трябва да са издадени от съответната община
не по-рано от 3 месеца от датата на подаване
на заявлението, или удостоверения за актуално състояние на членовете на управителния
орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията, или документи, доказващи
заетост на територията на действие на МИГ;“.
5. В т. 20 думата „документи“ се заменя с
„копие на документи“.
6. Създават се т. 22, 23, 24, 25 и 26:
„22. копия на документи, доказващи завършено висше образование, професионален стаж
най-малко 5 години, наличие на управленски
опит най-малко две години, наличие на опит
в реализиране на проекти за лицето, посочено
за изпълнителен директор;
23. декларация относно обстоятелства по
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф
2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности,
съгласно приложение № 3а;
24. декларация съгласно приложение № 3б;
25. декларация, че делът на представителите
на органи на изпълнителната или местната
власт, представителите или служителите на
централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински
съветници в колективния управителен орган
не превишава 49 процента;
26. документ, доказващ наличието на достъп до интернет за помещението, определено
за офис.“
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комиси ята прави предложение за
отхвърляне на заявлението за одобрение на
МИГ и не изисква допълнително документи,
когато кандидатът не е представил стратегия
за местно развитие или заявление за одобрение
на местна инициативна група.“
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2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите, когато стратегията за местно развитие не е съобразена с изискванията
на чл. 11, ал. 5, комисията уведомява писмено
кандидата, който в 14-дневен срок трябва да
отстрани несъответствията.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2 или
несъответствия в срока по ал. 4, както и при
несъответствие с изискванията за административно съответствие и/или допустимост,
комисията прави предложение за отхвърляне
на заявлението за одобрение на МИГ.“
4. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) След приключване на проверката на
административно съответствие и допустимост
на интернет страницата на Програмата за
развитие на селските райони се публикува
списък с предложените за отхвърляне на този
етап на заявления с посочени основания за
това. Списъкът се подписва от председателя
на комисията за избор.
(7) Кандидатите, чиито заявления са предложени за отхвърляне от комисията за избор,
могат да подадат писмени възражения срещу
предложението за отхвърлянето им пред министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице в срок до 5 работни
дни от деня, следващ датата на публикуване
на списъка по ал. 6.“
5. Създават се ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13:
„(8) Възражение може да се подава само
срещу предложението на комисия за отхвърляне на съответното заявление на етап проверка на административното съответствие и
допустимостта.
(9) Комисията за избор извършва проверка
за основателността на получените по реда на
ал. 7 възражения.
(10) След приключване на проверката по
ал. 9 се изготвя писмено становище до министъра на земеделието и храните или упълномощеното от него лице за основателността
на всяко от получените възражения.
(11) Въз основа на списъка по ал. 6 получените възражения и становищата по ал. 10
министърът на земеделието и храните или
упълномощено от него лице се произнася по
основателността на всяко възражение, като
може да изиска от комисията допълнително
становище по отделните възражения.
(12) В случай че министърът на земеделието и храните или упълномощено от
него лице прецени, че дадено възражение
е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес на
етап техническа оценка.
(13) Кандидатите, подали възражения, се
уведомяват писмено за резултатите от разглеждането на техните възражения.“
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6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 14 и 15.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 16 и думите
„ал. 6“ се заменят с „ал. 15“.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 5 думите „и планирани дейности
и разходи за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
активност за текущата календарна година“
се заличават.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В случай на констатирани несъответствия между заявените данни и обстоятелства в заявлението за одобрение на МИГ и
констатациите от проверката на място комисията предлага за отхвърляне съответното
заявление.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнение:
1. В ал. 2 думите „чл. 17, ал. 5“ се заменят
с „чл. 17, ал. 14“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За класираните по реда на ал. 2 заявления с еднакъв брой точки, за които е
установен недостиг на средства, се извършва
допълнително класиране по низходящ ред
въз основа на населението на територията,
обхваната от стратегията за местно развитие
по последни данни на Националния статистически институт към датата на кандидатстване.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) След класиране на кандидатите комисията за избор изисква в срока по чл. 7а,
ал. 2, т. 2 от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от представляващия кандидата, членовете на управителния
му орган, както и временно изпълняващия
такава длъжност, издадено не по-рано от 1
месец преди предоставянето му;
2. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
3. декларацията съгласно чл. 15, ал. 1, т. 23
от кандидата.“
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до 1 месец от получаване на
предложението от комисията за избор министърът на земеделието и храните издава
заповед за одобрение или отхвърляне за всеки
кандидат.“
2. В ал. 4 думите „Министерството на
земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с
„МЗХ“, а след думите „асистента и“ се добавя
„трудови“.
3. В ал. 5 думата „могат“ се заменя с
„трябва“, а думите „чл. 7, ал. 4“ се заменят с
„чл. 7, ал. 5“.
4. Създава се ал. 7:
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„(7) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Договорът за финансиране изпълнението на стратегията за местно развитие може
да бъде изменен с едностранно писмено уведомление от МИГ до МЗХ и РА при:
1. промяна на банковата сметка;
2. промяна в състава на колективния върховен орган и състава на колективния управителен орган, когато са спазени условията
на чл. 7, ал. 2, т. 1, 4, 5 и 6;
3. промяна в адреса за кореспонденция;
4. промяна в адреса на офиса, когато са
спазени изискванията за неговото оборудване
и самостоятелност;
5. промяна на законния представител на
МИГ.
(3) Договорът може да бъде променен въз
основа на заявление за промяна, подадено от
МИГ след одобрение от МЗХ при промяна на
изпълнителния директор и персонала на МИГ.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и т. 1 се
изменя така:
„1. доклад за подадените, одобрените и
платените проекти, както и извършените
дейности;“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и думата
„извършва“ се заменя с „може да извърши“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и думите
„ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
6. Създава се ал. 8:
„(8) Изменение на договора за финансиране
изпълнението на стратегията за местно развитие се извършва чрез сключване на анекс към
договора по взаимно съгласие на страните с
изключение на случаите по ал. 2 и 3.“
§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 18 се изменя така:
„18. изпраща до РА и МЗХ списък на
одобрените и отхвърлените проекти след
приключване на работата на комисията за
избор на проекти;“
б) създава се т. 19:
„19. изпраща до РА заверени копия на
сключените договори.“
2. В ал. 3 се създават т. 3 и 4:
„3. изпраща до управляващите органи на
Оперативните програми по стру кт у рните
фондове и Европейския фонд за рибарство
информация за одобрените местни инициативни групи и избраните мерки в стратегията
за местно развитие;
4. след получаване на информацията по
ал. 2, т. 18 отправя запитване за липса на
двойно финансиране до съответния управляващ орган на Оперативна програма.“
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§ 16. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Авансовото плащане за проект към
стратегия за местно развитие е в размер до
процента, определен в съответната наредба,
регламентираща условията и реда за подпомагане по съответната мярка от Програмата
за развитие на селските райони и в размер
до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ за всички останали проекти.“
§ 17. В чл. 28, ал. 1 се създават т. 5, 6, 7,
8 и 9:
„5. банкова гаранция в полза на РА в размер
110 % от стойността на авансовото плащане
и решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА
в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане, и решение на общинския съвет за
одобряване на запис на заповед, когато получатели на помощта са общини;
6. свидетелство за съдимост на получателя
на помощта – от представляващия и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай че
членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган; свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му (не се представя от общини);
7. удостоверение от Националната агенция
по приходите, че получателят на помощта
няма просрочени задължения, издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето му
(не се представя от общини);
8. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му (не се представя от общини);
9. дек ларация, посочена в приложение
№ 4а.“
§ 18. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 накрая се добавя „(не се изисква
от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за
вероизповеданията)“;
б) в т. 5 накрая се добавя „(не се изисква
от общини)“;
в) в т. 8 накрая се добавя „(не се изисква
от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за
вероизповеданията)“;
г) в т. 9 накрая се добавя „(не се изисква
от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за
вероизповеданията)“;
д) в т. 10 накрая се добавя „(не се изисква
от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за
вероизповеданията)“;
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е) в т. 11 накрая се добавя „(не се изисква
от общини и местни поделения на вероизповедания, признати по чл. 10 от Закона за
вероизповеданията)“;
ж) в т. 20 накрая се добавя „валидна за
срок най-малко 12 месеца“;
з) в т. 23 думата „РВМС“ се заменя с „областната дирекция по безопасност на храните“;
и) в т. 24 думата „РИОКОЗ“ се заменя с
„Регионална здравна инспекция (РЗИ)/Областна дирекция по безопасност на храните“;
й) в т. 25 думите „регионалната служба за
растителна защита (РСРЗ)“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“;
к) в т. 31 след думите „разплащателна сметка“ се поставя запетая и се добавя „единствена
за Разплащателната агенция“;
л) създават се т. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39:
„32. свидетелство за съдимост на получателя
на помощта – от представляващия и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай че
членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган; свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му (не се представя от общини)“;
33. декларация, посочена в приложение
№ 4а (не се представя от общини);
34. декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (не
се представя от общини);
35. копие от документ, удостоверяващ, че
предприятието отговаря на нормативните изисквания, свързани с хигиената и безопасността
на храни, издаден от РЗИ и/или Областната
дирекция по безопасност на храните, в случай
на дейности, за извършването на които се
изисква разрешение от РЗИ или Областната
дирекция по безопасност на храните;
36. копие от документ, удостоверяващ, че
предприятието отговаря на изискванията за
хигиена на фуражите и тяхната безопасност,
в случай на производство и/или маркетинг
на фуражи;
37. декларация по образец, че земеделското
стопанство най-късно до края на изпълнението
на проекта е отговорило на стандартите на
Общността относно изискванията за опазване
компонентите на околната среда съгласно
Закона за опазване на околната среда и на
изискванията за безопасност на труда, фит осани тарни те, вет еринарно -сани тарни т е
изисквания, хигиена и хуманно отношение
към животните;
38. декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на РА, че най-късно
в рамките на 36 месеца от датата, на която
нововъведените стандарти на Общността са
влезли в сила, съгласно националното законодателство, но не по-късно от датата на
подаване на заявка за окончателно плащане,
предприятието е отговорило на стандарти-
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те на Общността относно изискванията за
опазване компонентите на околната среда
съгласно Закона за опазване на околната среда
и на изискванията за хигиена, здравословни
и безопасни условия на труд, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания,
хигиена и хуманно отношение към животните, безопасност на храните и фуражите
(само при кандидатстване за достигане на
съответствие с нововъведени стандарти на
Общността);
39. декларация от получателя за минимална
помощ (когато е изискуема за съответната
мярка).“
2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. удостоверение за категоризация на
обекта в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба.“
3. В ал. 7, т. 2 думите „регионална служба
за растителна защита“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните“.
4. Създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) При закупуване на земя, сгради и
друга недвижима собственост, използвана за
производството на преработвателното предприятие или за земеделското производство
на ниво стопанство, включително такава,
използвана за опазване компонентите на
околната среда, към заявката за плащане се
представят и:
1. документ, удостоверяващ правото на
собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма;
2. копие от удостоверение за данъчна оценка
на земята, сградите и/или друга недвижима
собственост към датата на закупуването им
(изисква се в случай на закупуване на сградите или земята след датата на подаване на
заявлението за подпомагане).
(9) При реконструкция и изграждане на
улична мрежа, тротоари, площади или улично осветление към заявката за плащане се
представят и:
1. акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи
на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);
2. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)
при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане;
3. протокол за установяване годността за
ползване на строежа (частта, етапа от него)
(образец № 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на
инвестицията);
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4. протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;
5. обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя
за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи.“
5. Досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 10, 11 и 12.
§ 19. В чл. 31, ал. 3 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 12“.
§ 20. В чл. 32, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.“
§ 21. В чл. 33 думите „чл. 31 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ L 368,
23.12.2006 г.)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари
2011 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ
L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011)“.
§ 22. В чл. 34, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕО) № 65/2011“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 13, ал. 7 и 8;
6. е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане
на Методология за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство
(ДВ, бр. 53 от 2010 г.).“
§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 6 след думата „управление“ се
поставя запетая и се добавя „придобиване на
умения и постигане на обществена активност“.
2. Алинеи 8, 9 и 10 се изменят така:
„(8) В случаите на авансово плащане се
изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или запис на
заповед, издадена от публичноправен орган
в полза на РА в размер 110 % от стойността
на авансовото плащане.
(9) Срокът на гаранцията или срокът за
предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на изпълнение
на Стратегията за местно развитие, удължен
с шест месеца.
(10) Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след
изплащане на последната заявка за плащане
към Стратегията за местно развитие, но не
по-късно от 31 декември 2015 г.“
§ 24. В чл. 39, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор,
експерт/и по прилагане на дейностите по
Стратегията за местно развитие, счетоводител,
асистент и др.), както и социални и здравни
осигуровки за персонала;“.
§ 25. В чл. 40, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. най-малко три съпоставими независими
оферти от оференти, вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
юридически лица с нестопанска цел или физически лица, а оферентите – чуждестранни
лица, да притежават правосубектност съгласно
националното им законодателство;“.
§ 26. В чл. 42, ал. 2 думите „заедно със
заявлението по чл. 15, ал. 1“ се заменят с „в
срок до един месец от получаване на уведомлението за одобрение на местната инициативна
група по чл. 20, ал. 2“.
§ 27. В чл. 43 думата „кандидатстване“ се
заменя с „одобрение на планираните дейности
и разходи“.
§ 28. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Не по-късно от 30 работни дни
след подаването на заявлението за одобрение
на планираните дейности и разходи министърът на земеделието и храните със заповед
одобрява или отказва изцяло или частично
одобрението на предложените дейности и
разходи.
(2) Проверката за административно съответствие и допустимост на заявлението се извършва от управляващия орган на Програмата
за развитие на селските райони.
(3) Ако се установи липса, непълнота или
неточност на представените документи, МЗХ
уведомява писмено кандидата, който в срок
до 10 работни дни от датата на уведомяването
може да отстрани констатираните пропуски
чрез представяне на документи.
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(4) Срокът по ал. 1 спира да тече през
времето за отстраняване на пропуските в
представените документи.
(5) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2,
както и при несъответствие с изискванията
за допустимост, съответните дейности и/или
разходи не се одобряват.
(6) Преценка за обосноваността на предложените разходи се извършва от комисия,
определена със заповед на министъра на
земеделието и храните.
(7) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 29. Член 45 се отменя.
§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Заявка за одобрение на
извършените дейности и разходи“ се заменят
със „Заявка за одобрение на извършените
дей нос т и по о т ношен ие на доп ус т и м и т е
разходи“.
2. В ал. 3 думите „и разходите“ се заличават.
§ 31. В чл. 47, ал. 1 думите „Заявката за
одобрение на извършените дейности и разходи“ се заменят със „Заявката за одобрение
на извършените дейности по отношение на
допустимите разходи“.
§ 32. В чл. 48 се правят следните изменение
и допълнениия:
1. В ал. 1 думите „и разходите“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След приключване на проверката по
ал. 1 управляващият орган на ПРСР предлага на министъра на земеделието и храните
или упълномощено от него лице да одобри
напълно или частично извършените дейности
по отношение на допустимите разходи. Управляващият орган на ПРСР уведомява МИГ
и РА за окончателното решение за пълното
или частичното одобрение на дейностите по
отношение на допустимите разходи.“
3. В ал. 4 думите „уведомява МИГ и връща
пакета от документи за отстраняването им“
се заменят с „уведомява МИГ, който трябва
да отстрани нередовността и непълнотите“.
§ 33. В чл. 49 ал. 2 се изменя така:
„(2) Всяка заявка трябва да е придружена
от документите, посочени в приложение № 7а,
и други документи по преценка на РА.“
§ 34. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „два месеца“ се заменят
с „четири месеца“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции, той се удължава със
срока за получаване на отговор;
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2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, когато в резултат от дейностите по
ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.“
§ 35. В чл. 51 се създава ал. 3:
„(3) Разплащателната агенци я отказва
изплащането на част или на цяла заявка
за плащане, подадена през 2014 г. и/или
2015 г., когато местната инициативна група
не е сключила договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на стойност,
равна на бюджета на Стратегията за местно
развитие, предвиден за проекти по мерките
от ос 1, 2 и 3. Частичният отказ съответства
на процента недоговорирани средства при
спазване на чл. 4, ал. 4.“
§ 36. В чл. 53, ал. 2 след думата „МИГ“ се
поставя запетая и се добавя „активите, обект
на подпомагане“.
§ 37. В чл. 55 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изискването на ал. 1, т. 2 да не се преотстъпва ползването на актива не се прилага
за инвестиции, за които в бизнес плана е обосновано, че обичайното му предназначение е
свързано с преотстъпване на ползването му
на трети лица, с изключение на случаите за
предоставянето му на трети лица за извършване на услуги с този актив.
(4) Изискването на ал. 1, т. 3 да не се
променя местоположението на подпомогнатите движими активи извън територията
на общината не се прилага за транспортни
средства за превоз на пътници и товари по
мерки „Разнообразяване към неземеделски
дейности“ и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, когато адресът за
домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от Закона
за автомобилните превози и чл. 79, ал. 1 от
Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз
на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.), е
на територията на общината, в която ще се
извърши инвестицията.“
§ 38. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да
сключат застраховка на активите, предмет
на подпомагане, срещу рисковете, посочени
в приложение № 9.“
2. В ал. 3 думите „пълна щета“ се заменят
с „тотална щета“.
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§ 39. В чл. 59 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Получателят на помощта/МИГ дължи
връщане на изплатените частични плащания,
когато до извършване на окончателно плащане
МЗХ или РА установи, че:
1. полу чателят или негов законен или
упълномощен представител попада в някоя
от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;
2. получателят на финансова помощ попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с лице, заемащо публична длъжност
в управляващия орган и/или Разплащателна
агенция, което е участвало при одобряването
на заявлението за подпомагане.
(5) В случаите, когато РА установи, че
обстоятелства по ал. 4 са съществували към
датата на извършване на окончателно плащане по проекта, получателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания
по проекта.“
§ 40. Създава се чл. 59а:
„Чл. 59а. Разплащателната агенция спира
плащанията по мярка „Управление на местни
инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие“, когато бъде уведомена от управляващия
орган, че местната инициативна група не е
изпратила годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие
в срока по чл. 23, ал. 2, т. 16. Плащанията се
възобновяват след получаване на доклада.“
§ 41. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 18 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006)“ се заменят
с „чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011“.
2. Точка 21 се изменя така:
„21. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата/
получателя на финансовата помощ:
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а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или в
капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
3. Създават се т. 26, 27, 28 и 29:
„26. „Текуща поддръжка на активи“ са
технически, организационни или контролни
действия за осигуряване на нормалното експлоатационно състояние на актива и на неговата
надеждност, безаварийност и безопасност.
27. „Текущ ремонт“ е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както
и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
28. „Публични кандидати“ са сдружения
на общини и публичноправни организации
съгласно § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
29. „Финансови параметри за проектите“ са
минимален и максимален размер на общите
допустими разходи на проекта.“
§ 42. В приложение № 3 към чл. 15, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 16 думата „Документ“ се заменя с
„Копие на документ“.
2. В т. 17 думата „Документи“ се заменя
с „Копие на документи“.
3. В т. 20 думата „Документи“ се заменя
с „Копие на документи“.
4. Създават се т. 22, 23, 24, 25 и 26:
„22. Копия на документи, доказващи завършено висше образование, професионален стаж
най-малко 5 години, наличие на управленски
опит най-малко две години, наличие на опит
в реализиране на проекти за лицето, посочено
за изпълнителен директор.
23. Декларация относно обстоятелства по
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф
2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности
съгласно приложение № 3а.
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24. Декларация съгласно приложение № 3б.
25. Декларация, че делът на представителите
на органи на изпълнителната или местната
власт, представители или служители на централната или териториалната администрация
на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган не
превишава 49 процента.
26. Документ, доказващ наличието на достъп до интернет за помещението, определено
за офис.“
§ 43. Създава се приложение № 3а към
чл. 15, ал. 1, т. 23:
„Приложение № 3а
към чл. 15, ал. 1, т. 23
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 15, ал. 1, т. 23 относно обстоятелства по
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/-ата _________________________
________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН __________________________, притежаващ лична
карта №___________________________, издадена на
_______________________ от МВР – гр. ______________
_____________________________________________________,
(дата на издаване) (място на издаване)

арес:_____________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството си на ______________________________
__________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)
на __________________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд ________________________,
№ ___________, със седалище ____________________
и адрес на управление ______________________________,
тел.: _________________, факс: _______________________,
БУЛСТАТ ____________________ – кандидат/получател на помощ по мерки 41 „Прилагане на
стратегии за местно развитие“ и 431-1 „Управление
на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие“,
декларирам, че:
1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получателя.
Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на
кандидата/получателя, а в случай, че членове са
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
1
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2. не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
управляващият орган или Разплащателна агенция
може да обоснове;
4. нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не съм осъждан с влязла в сила присъда
за измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите;
6. понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана от
Разплащателна агенция;
7. не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в управляващия
орган и/или Разплащателна агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в
представлявания от мен кандидат такова лице
не е съдружник, не притежава дялове или акции,
не е управител или член на орган на управление
или контрол;
9. при промяна на декларираните обстоятелства
ще уведомя незабавно МЗХ и РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................... 20....... г.

Декларатор:“.

§ 44. Създава се приложение № 3б към
чл. 15, ал. 1, т. 24:
„Приложение № 3б
към чл. 15, ал. 1, т. 24
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
Долуподписаният/ата
____________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ___________________, притежаващ лична карта
№ _____________ , издадена на ___________________
__________________________________________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. _____________________________________
(място на издаване)

Декларацията се подписва задължително от кандидата – от представл яващи я и у правл яващите
кандидата. Декларацията се попълва и подава по
един екземпляр за всички лица от управителните
органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния
управителен орган. За кандидати общини – само от
кмета на общината.
(1)

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

адрес:_____________________________________________
(постоянен адрес)

в качеството си на ________________________________
_____________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)

на ________________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд _____________,
№ __________, със седалище ________________________
и адрес на управление ____________________________
_________________, тел.: ___________, факс:_______________,
БУЛСТАТ ________________________ – кандидат
по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно
развитие“ и 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане
на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“, декларирам, че:
1. запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а
именно: Под „нередност“ следва да се разбира
всяко нарушение на общностното право в резултат
от действие или бездействие на икономически
оператор, което е имало или би имало за резултат
ощетяване на общия бюджет на Европейските
общности или на бюджетите, управлявани от тях,
чрез намаляване или загуба на приходи в резултат
на собствени ресурси, събирани от името на ЕО,
или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност;
2. запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, а именно: Под измама
следва да се разбира всяко умишлено действие
или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви,
грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба, нередно теглене
или неправомерно намаляване на средства от
общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на
Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;
– използването на такива средства за цели,
различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект;
3. запознат/а съм с възможните начини, по които
мога да подам сигнал за наличие на нередности
и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА/МЗХ.
При наличие или съмнение за връзка на някое
от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или
до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на управляващия орган на
„Програмата за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.;
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– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и
до ръководителя на дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата: ..........

Подпис на деклариращия: ………...“

§ 45. В заглавието на приложение № 4
към чл. 17, ал. 5 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 14“.
§ 46. Създава се приложение № 4а към
чл. 28, ал. 1, т. 9:
„Приложение № 4а
към чл. 28, ал. 1, т. 9
ДЕКЛАРАЦИЯ 2
по чл. 28, ал. 1, т. 9 относно обстоятелства по
чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/-ата __________________________
________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН __________, притежаващ лична карта №______,
издадена на ______________________________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. _____________________________________,
(място на издаване)

адрес: ___________________________________________,
(постоянен адрес)

в качеството си на ______________________________
___________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)

на _______________________________________________,
(наименование на кандидата)
Дек лара ц и я та с е под п исва за д ъ л ж и т ел но о т
кандидата/получателя – ФЛ, от представляващия
и управляващия кандидата/получателя или ЕТ,
търговско дружество или юридическо лице. Когато
управляващите кандидата/получателя са повече от
едно лице, декларацията се попълва и подава по
един екземпляр за всички лица от управителните
органи на кандидата/получателя, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител
в съответния управителен орган и от прокуристите
и търговските пълномощници, когато има такива.
2
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вписано в т ърговск и я регист ър на А генция та по вп исва н и я та под ед и нен и ден т ифика ц ионен код № _______________________, с ъс
седалище ____________________ и адрес на упр а в л е н и е ____________________________, т е л .:
_____________, факс: _______________________, БУЛСТАТ
__________________ – кандидат/получател на помощ по мярка ……………………………………………. от СМР,
декларирам че:
1. не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект
на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността ми не е поставена под
съдебен надзор, не съм сключил споразумение
с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
2. не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
3. не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства;
4. нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. не съм осъждан с влязла в сила присъда за
измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите;
6. понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при
осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. не съм получил пълен отказ за плащане поради
виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз
основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. представляваният от мен кандидат не е в трудов
или друг договор за изпълнение на ръководни
или контролни функции с лице на трудово и/
или служебно правоотношение в управляващия
орган или РА до една година от прекратяване на
правоотношението, в представлявания от мен
кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член
на орган на управление или контрол;
9. при промяна на декларираните обстоятелства
ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г.
Декларатор:“
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§ 47. Приложение № 6 към чл. 46, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 46, ал. 1

  

  

Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони – Европа инвестира в селските
райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Вх. №............./...............
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
ЗАЯВКА
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА ......... 20......г. – ............20..... г.
по Мярка 4.3.1 (1) „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
активност в териториите на избрани и одобрени
МИГ“
от ....................................................................................
..........................................................................................
(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)

Представляващ: ..........................................................
.........................................................................................
(наименование на МИГ)

..........................................................................................
Регистрация по ЕИК

№ на тристранния договор             
Седалище и адрес на управление
..............
(по съдебно решение)
..............
Електронен адрес на МИГ
..............
Заявявам кандидатстване за одобрение на извършени дейности по Мярка 4.3.1 (1) за ............ път
в процеса на прилагане на одобрена стратегия
по Ос 4 „Лидер“ на ПРСР.
Сумата за финансово подпомагане, за която ще
кандидатствам пред ДФЗ и отговаря на извършените дейности, възлиза на ......... лева.
Прилагам следните документи:
1. *Доклад за отчитане на изпълнените дейности
(по образец).
2. Документите, посочени в приложение № 7 към
чл. 46, ал. 3.
3. Удостоверение за актуално състояние на МИГ.
4. Декларация съгласно приложение № 3а.
5. Свидетелство за съдимост на представляващия
и членовете на управителния орган на МИГ,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
а в случай че членове са юридически лица – от
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техните представители в съответния управителен
орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето му.
6. Удостоверение от Националната агенция по
приходите, че МИГ няма просрочени задължения
или план за разсрочено погасяване на задълженията, когато има такива, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му.
7. Други.
Дата ...................
гр. ....................................

Печат

Подпис: ............

* Таблиците към доклада се представят в Excel формат.“

§ 48. Приложение № 7 към чл. 46, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 46, ал. 3
ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ
ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ ДЕЙНОСТИ
I. ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ
(ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)
1. Човешки ресурси (персонал):
1.1. трудови и/или граждански договори;
1.2. длъжностни характеристики;
1.3. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по трудови договори;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
1.5. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
1.6. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
1.7. приемно-предавателен протокол за извършена
работа по граждански договори;
1.8. доклад за извършената работа по граждански договор.
2. Пътувания и транспорт:
2.1. пътни листове;
2.2. заповед за командировка.
3. Покупки (доставки)/наем на активи (офис
техника, друга техника или оборудване):
3.1. договор за доставка;
3.2. договор за наем;
3.3. приемно-предавателни протоколи между
доставчик и получател на стоката/услугата;
3.4. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от
него лице.
4. Офис на МИГ и управление на дейността:
4.1. за превозни средства:
4.1.1. договор за наем на автомобил,
4.1.2. договор за покупко-продажба,
4.1.3. приемно-предавателни протоколи между
доставчик и получател;
4.1.4. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено
от него лице;
4.2. наем на офис:
4.2.1. договор за наем;
4.2.2. решение на общинския съвет за отдаване
под наем на общинска собственост – цена на кв. м
(когато е приложимо);
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4.3. офис консумативи и материали:
4.3.1. договор (при необходимост);
4.3.2. приемно-предавателни-протоколи или други
документи, съдържащи подробно описание на закупените офис консумативи и материали;
4.4. други външни услуги:
4.4.1. договори;
4.4.2. протокол за разпределение на разходите
(база за изчисляване на разходите – електро- и
топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи,
интернет и др.).
5. Други разходи и услуги:
5.1. договори;
5.2. подробно описание на материалите за
обучение или други подобни съгласно договора с
възложителя.
6. Документи относно избора на изпълнител
за реализираните дейности (оферти и процедури).
II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА
ТЕРИТОРИЯ
1. Семинари и конференции:
1.1. договори;
1.2. доклад за извършената работа;
1.3. приемно-предавателен протокол;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
1.5. списъци на участниците, съдържащи име и
фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която
представляват, и подпис на участника;
1.6. копия от презентации, материали, лекции,
които са използвани в рамките на дейността;
1.7. копие от пакета материали за участниците;
1.8. формуляри за обратна връзка, съдържащи
оценка и препоръки от участниците;
1.9. публикации в пресата или обявления;
1.10. снимки от мероприятието.
2. Работни срещи:
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
2.5. списъци на участниците, съдържащи име и
фамилия, адрес, телефон и e-mail за контакти, наименование на организацията/институцията, която
представляват, и подпис на участника;
2.6. детайлна програма на срещите;
2.7. протоколи от срещите.
3. Обучение:
3.1. договори;
3.2. доклад за извършената работа;
3.3. приемно-предавателен протокол;
3.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
3.5. списъци на участниците, съдържащи трите
имена, адрес, телефон и e-mail за контакти, име на
организацията/институцията, която представляват,
и подпис на участника;
3.6. учебна програма;
3.7. учебни материали;
3.8. формуляри за оценка на обучението от
участниците;
3.9. копия от удостоверения;
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3.10. доклад за обучението и обобщение на формулярите за обратна връзка;
3.11. публикации в пресата или обявления.
4. Външни експерти:
4.1. договор;
4.2. доклад за извършената работа;
4.3. копие от материалите, които са разработени;
4.4. формуляр за доказване на положения труд;
4.5. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
4.6. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
4.7. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии.
5. Други:
5.1. договори;
5.2. брошури, дипляни, карти;
5.3. други.
6. Документи относно избора на изпълнител
за реализираните дейности (оферти и процедури).“

§ 49. Създава се приложение № 7а към
чл. 49, ал. 2:
„Приложение № 7a
към чл. 49, ал. 2
РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИ, ПЛАТЕЖНИ И
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ РАЗХОДИ

I. РАЗХОДИ УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ (ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)
1. Разходи за заплати и други възнаграждения
на персонала:
1.1. трудови договори;
1.2. ведомости за изплатена работна заплата;
1.3. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по трудови договори;
1.4. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково
извлечение.
2. Разходи за експерти и други платени услуги,
свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения за експерти:
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. сметки за изплатени суми или фактури по
граждански договори;
2.5. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
2.6. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
2.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково
извлечение.
3. Разходи за командировки на персонала:
3.1. пътни листове;
3.2. разходни документи за гориво;
3.3. фактура с фискален бон или билети, абонаментни карти;
3.4. фактура с фискален бон или фактура, платежно нареждане и банково извлечение за платени
нощувки;
3.5. заповед за командировка;
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3.6. разходни касови ордери за платени пътни/
дневни/квартирни.
4. Разходи за наем на офис:
4.1. договор за наем;
4.2. решение на общинския съвет за отдаване
под наем на общинска собственост – цена на кв. м
(ако е приложимо);
4.3. фактура ведно с платежно нареждане и
банково извлечение.
5. Разходи за наем или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис
оборудване и обзавеждане:
5.1. договор за доставка с подизпълнител или
договор за наем;
5.2. приемно-предавателни протоколи между
доставчик и получател на стоката/услугата;
5.3. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от
него лице;
5.4. фактури за покупка (доставка), платежно
нареждане и банково извлечение;
5.5. фактура за наем, платежно нареждане и
банково извлечение.
6. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали:
6.1. подробни фактури ведно с фискален бон или
фактури, платежно нареждане и банково извлечение;
6.2. договор (при необходимост).
7. Разходи за наем или закупуване на лек автомобил:
7.1. договор за наем на автомобил, фактура,
платежно нареждане и банково извлечение;
7.2. договор за покупко-продажба, фактура за
покупка, платежно нареждане и банково извлечение;
7.3. свидетелство за регистрация.
8. Разходи за закупуване на горива за лек автомобил:
8.1. фактури с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение.
9. Разходи за организиране на срещи на МИГ:
9.1. фактури с фискален бон или фактури, платежно нареждане и банково извлечение.
10. Разходи за комуникация (телефон, интернет,
пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими
за оперативното функциониране на офиса:
10.1. договори;
10.2. фактури ведно с платежно нареждане и
банково извлечение;
10.3. протокол за разпределение на разходите
(база за изчисляване на разходите – електро- и
топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи,
интернет и др.).
11. Разходи за участие на МИГ в дейности на
националната и европейската селска мрежа за развитие на селските райони:
11.1. пътни листове;
11.2. разходни документи за гориво;
11.3. фактура с фискален бон или билети, абонаментни карти;
11.4. фактура с фискален бон или фактура, платежно нареждане и банково извлечение за платени
нощувки;
11.5. заповед за командировка;
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11.6. разходни касови ордери за платени пътни/
дневни/квартирни.
II. РАЗХОДИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ:
1. Разходи за проучвания на съответната територия
(териториални, икономически и социални анализи
и други анализи и проучвания):
1.1. договори;
1.2. доклад за извършената работа;
1.3. приемно-предавателен протокол;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
1.5. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
1.6. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
1.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково
извлечение (за граждански договори);
1.8. фактура, платежно нареждане и банково
извлечение.
2. Разходи за осигуряване на информация за
територията и за стратегията за местно развитие
(изследвания, наблюдения и др.):
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
2.5. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
2.6. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
2.7. платежни нареждания за платени възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки и банково
извлечение (за граждански договори);
2.8. фактура, платежно нареждане и банково
извлечение.
3. Разходи за обучение на екипа, ангажиран в
прилагането на стратегията за местно развитие, и
разходи за организиране на обучение на местни
лидери:
3.1. договори;
3.2. подробни фактури, платежно нареждане и
банково извлечение;
3.3. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
3.4. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
3.5. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии.
4. Разходи за популяризиране, информиране и
публичност:
4.1. договори;
4.2. доклад за извършената работа;
4.3. приемно-предавателен протокол;
4.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
4.5. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
4.6. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии;
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4.7. платежни нареждания за внесени данъци и
осигуровки и банково извлечение (за граждански
договори);
4.8. фактура, платежно нареждане и банково
извлечение;
4.9. брошури, дипляни, карти (когато е приложимо).“

§ 50. Създава се приложение № 9 към чл. 56,
ал. 1:

„Приложение № 9
към чл. 56, ал. 1
Застрахователни рискове, за които местната
инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да сключат застраховка на
активите, предмет на подпомагане
І. За сгради:
1. пожар;
2. експлозия,
3. удар от мълния, удар от самолет или друг
летателен апарат или предмети, падащи от тях;
4. буря, ураган, градушка, наводнения, свличания,
или срутвания на земни пластове, падащи дървета
и клони вследствие на природни бедствия;
5. измокряния от авария от водоснабдителни и
канализационни системи;
6. удар от моторно превозно средство (МПС);
7. злоумишлени действия от трети лица.
ІІ. За машини, съоръжения и оборудване:
1. пожар;
2. експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове;
3. измокряния от авария от водоснабдителни и
канализационни системи;
4. злоумишлени действия от трети лица, кражба
с взлом при затворени и оградени обекти.
ІІІ. За транспортни средства и селскостопанска
техника:
1. пълно „Каско“, покриващо всички застрахователни рискове, включително пожар, експлозия,
сблъскване с или удар МПС и/или други физически
тела, в т.ч. и пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия от трети лица, кражба, грабеж.
ІV. За прикачен инвентар:
1. пожар, експлозия, удар МПС или животно,
непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него;
2. злоумишлени действия на трети лица, кражба,
грабеж.
V. Застраховка на земеделски култури и трайни
насаждения:
1. градушка, буря и проливен дъжд, измръзване
(включително дължащо се на осланяване).
VІ. За подпорни конструкции на трайни насаждения:
1. пожар;
2. злоумишлени действия на трети лица;
3. кражба с взлом при затворени и оградени
обекти.
VІІ. За напоителни съоръжения:
1. пожар, последиците от гасенето, експлозия;
2. удар от мълния, буря, ураган, наводнения,
свличания или срутвания на земни пластове;
3. злоумишлени действия, кражба с взлом при
затворени и оградени обекти.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 51. За подадените заявления за одобрение
на местна инициативна група преди влизане в
сила на тази наредба не се прилагат § 9, § 10,
§ 11, т. 1 и 2 и § 12, т. 2 и 3.
§ 52. За подадените заявления за одобрение
на местна инициативна група преди влизане в
сила на тази наредба МЗХ изисква от кандидата да представи документите по чл. 19, ал. 4
преди сключване на договора за финансиране
изпълнението на Стратегията за местно развитие.
§ 53. Подадените преди влизане в сила на
тази наредба заявления за одобрение на планираните дейности и разходи се разглеждат по
досегашния ред.
§ 54. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
11344
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от
2010 г. за условията и реда за изплащане на
възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (ДВ, бр. 32 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. На военнослужещите, които владеят
официалните езици на НАТО – английски и/
или френски, се изплаща допълнително възнаграждение по ред и в размери, определени в
заповед на министъра на отбраната.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 октомври
2011 г.
Министър: А. Ангелов
11277
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-8
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и
Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне и картата на възстановената собственост за землището на с. Ягодово,
община „Родопи“ – Пловдив, област Пловдив, за
имоти с № 020019, 020070, 000233 с обща площ
на преработката 11,000 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив,
и началника на Общинска служба по земеделие
„Родопи“ – Пловдив, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Св. Боянова

11281

ЗАПОВЕД № РД-46-700
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ, чл. 19а,
ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ във връзка с протоколи № 119
от 25.03.2011 г., № 121 от 3.05.2011 г., № 122 от
27.05.2011 г. и № 125 от 3.06.2011 г. на комисията
по чл. 19а, ал. 3 ППЗСПЗЗ нареждам:
1. Определям дължимото обезщетение на
българските граждани или техните наследници,
чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата
за уреждане на висящите финансови въпроси
и развитие на икономическото сътрудничество
между Народна република България и Кралство
Гърция (ДВ, бр. 87 от 1964 г.), както следва:
Вх. №
на заявлението

1

Име на собственика по
архивни документи

2

Дължимо
обезщетение
(за
дка)

Местонастаняване

3

4

Област Бургас
Общинска служба по земеделие – гр. Созопол
АО-1609/ наследници на 17,700
08.11.
Комня Иванова
2007 г.
Ходжова

гр. Созопол

1

2

3

4

Област Кърджали
Общинска служба по земеделие –
гр. Кърджали
АО-716/
18.06.
2007 г.

наследници на 26,000
Тона П. Кирилова

гр. Кърджали

Общинска служба по земеделие –
гр. Крумовград
АО-1548/ наследници на 72,000
31.10.
Вълко Костов
2007 г.
Деликанев

г р. Крумовград

Област Хасково
Общинска служба по земеделие –
гр. Тополовград
94-598/
наследници на 61,000
04.02.
Васил Николов
2008 г.
Читинов
(по досие
№ 2432)

с. Орешник

Област Ямбол
Общинска служба по земеделие –
гр. Болярово
94-704/
08.02.
2008 г.

наследници на 125,000 с. Шарково
Методи Вълчев
Азалиев

Общинска служба по земеделие – гр. Елхово
94-433/
24.01.
2008 г.

наследници на 86,000
Милуш Г. Карагеоргиев

с. М. Кирилово

2. Посочените общински служби по земеделие
да извършат обезщетяването на правоимащите
лица съгласно чл. 19б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като
възстановените земи заедно със земите за обезщетяване да не надхвърлят размера, определен
в чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ. За земите над този размер собствениците се обезщетяват с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19а, ал. 9
ППЗСПЗЗ.
При невъзможност обезщетяването да се
извърши със земя в пълен или частичен размер
правоимащите да бъдат обезщетени с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19, ал. 14
ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
11256

За министър: Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 4 октомври 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина
„Морско конче“ – Варна, изменям Заповед № РД14-23 от 05.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 2007 г.); изм.
и доп. със Заповед № РД-14-176 от 14.06.2007 г.
(ДВ, бр. 54 от 2007 г.); изм. и доп. със Заповед
№ РД-14-276 от 15.10.2007 г. (ДВ, бр. 88 от 2007 г.);
изм. и доп. със Заповед № РД-14-09 от 11.02.2008 г.
(ДВ, бр. 26 от 2008 г.), както следва:
1. В изречение първо думите: „ул. Калина 13,
ет. 3, ап. 7“ се заменят с „местност Салтанат 5“.
2. Изречението: „Детската градина се управлява и представлява от Даринка Иванова Димитрова“ се заменя с „Детската градина се управлява
и представлява от Анета Петкова Стойчева“.
11346

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 4 октомври 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на ЕТ „Мила – Мая Вълчева“, представляван от Мая Светославова Вълчева, ЕИК
131027085, със седалище и адрес на управление:
София, район „Витоша“, ж. к. Бъкстон, ул. 667
№ 4, да открие Частна целодневна детска градина
„Мила“ – София, при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Мила“ – София, е: София, кв.
Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Миленко Радомирец 4, УПИ ІV-1115.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, кв. Манастирски
ливади – запад, ул. Майстор Миленко Радомирец
4, УПИ ІV-1115, и ул. Майстор Павел от Кримнин
3, УПИ ХІІ-1117.
5. Детската градина се управлява и представлява от Мая Светославова Вълчева.
11347

Министър: С. Игнатов

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 588
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 29 от заседание,
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проведено на 04.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния
кодекс, изискванията на стандарт БДС EN 14682,
т. 3.1.3 – „Когато се допускат връзки, те трябва
да бъдат прикрепени за облеклото, например с
използване на тунел поне в една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки“,
т. 3.4.1 – „Свободните краища на връзките в
областта на талията трябва да се показват наймного 140 мм от всеки край, когато облеклото е
отворено в своята най-широка част, поставено в
хоризонтално положение“, т. 3.5.3 – „За облекла,
които са проектирани/разработени да стигат до
глезена (палта, панталони или поли), връзките,
функционалните шнурове и декоративните шнурове в долния край трябва да бъдат изцяло от
вътрешната страна на облеклото“, и предвид, че
предлаганият на пазара детски панталон, търговска марка „Bibita Club“, с пристягаща връзка
в областта на талията, чиито краища завършват с пластмасови стопери, на лицевата страна
има бродерия на пеперуда и цветя с камъчета,
джобове – 4 бр., в долния край на дрехата има
функционални връзки, завързани на възел с дървени топчета, и прикачен и залепен етикет със
следната информация: „Bibita Club, произведено
в Турция, № 053061, състав: 100 % памук“, не
съответства на изискванията на БДС EN 14682,
тъй като връзката в областта на талията не е
прикрепена към облеклото в поне една точка,
разположена на равно разстояние от изходните
точки, измерената дължина на свободните краища на връзката в областта на талията е над
допустимите 140 мм, а функционалните връзки
в долния край не са изцяло от вътрешната страна на облеклото, поради което съществува риск
от наранявания и стоката се счита за опасна за
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски панталон, търговска марка „Bibita Club“, с
пристягаща връзка в областта на талията, чиито
краища завършват с пластмасови стопери, на лицевата страна има бродерия на пеперуда и цветя
с камъчета, джобове – 4 бр., в долния край на
дрехата има функционални връзки, завързани на
възел с дървени топчета, и прикачен и залепен
етикет със следната информация: „Bibita Club,
произведено в Турция, № 053061, състав: 100 %
памук“, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите
(малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
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изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11242

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 589
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 29 от заседание,
проведено на 04.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
на стандарт БДС EN 14682, т. 3.4.5 – „Коланите
за връзване или поясите, предназначени да бъдат
връзвани отпред на облеклото, трябва да бъдат
допустими при условие, че когато са развързани,
трябва да бъдат с дължина не по-голяма от 360
мм, измерена от точката, където те трябва да
бъдат вързани“, и предвид, че предлаганият на
пазара детски панталон, търговска марка IMAGE
KIDS ®, страна на произход: Китай, състав 98 %
памук и 2 % еластан, с текстилен колан, джобове
4 бр., на предните джобове има пришити камъчета, има прикачен и залепен етикет със следната
информация: IMAGE KIDS ®, Made in P.R.C, Miss
Image, код: 011243, не съответства на изискванията
на БДС EN 14682, тъй като измерената дължина
на колана, когато е развързан, е над допустимите
360 мм, а именно 410 мм, поради което съществува риск от наранявания, и стоката се счита за
опасна за потребителите (малки деца) нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски панталон, търговска марка IMAGE KIDS ®,
страна на произход: Китай, състав 98 % памук
и 2 % еластан, с текстилен колан, джобове 4бр.,
на предните джобове има пришити камъчета,
има прикачен и залепен етикет със следната информация: IMAGE KIDS ®, Made in P.R.C, Miss
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Image, код: 011243, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11243

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 590
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 29 от заседание,
проведено на 04.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
протоколи за извършени изпитвания: № 21953 и
№ 21954 от 16.06.2011 г., издадени от ИЦ „Глобал
Тест“, и експертни заключения от 16.06.2011 г.,
удостоверяващи, че предлаганите на пазара стоки:
детски комплект от две части – туника и панталон,
без търговска марка, страна на произход: Китай,
състав: 100 % полиестер, в различни цветове – розов, зелен, оранжев и червен, предназначено за
деца до 3 години, на лицевата част на туниката
има апликация на пеперуда с пришити пайети
и пришит етикет с информация на чужд език:
made in China, size: XL, 100 % polyester, и детска
рокля с къс ръкав, без търговска марка, страна
на произход: Китай, предназначена за деца до 3
години, на лицевата страна има залепена текстилна украса с форма на шапка, върху която има
залепени малки цветчета и висулка от мъниста, и
пришит етикет с информация на чужд език: made
in China, size: XХL, 100 % polyester и 100 % cotton,
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не съответстват на изискванията на стандарт
БДС EN 71-1 по показатели: т.8.2 „Тест за малки
частици“ – лесно откъсващи се части – пайети,
мъниста и цветчета, които влизат изцяло в цилиндъра за малки части; т. 8.3 „Усукващ тест“ и т. 8.4
„Тест за устойчивост на опън“ – при прилагане на
сила от 41 N при роклята и от 48 N при детския
комплект (по-малка от изискващата се от 90 ± 2
N), отделените мъниста и пайети влизат изцяло в
цилиндъра за малки части. Потенциалният риск
за малкото дете е задавяне или задушаване при
евентуално поглъщане на отделените елементи
(мъниста и пайети) нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки: детски комплект от две части – туника и
панталон, без търговска марка, страна на произход: Китай, състав: 100 % полиестер, в различни
цветове – розов, зелен, оранжев и червен, предназначено за деца до 3 год., на лицевата част на
туниката има апликация на пеперуда с пришити
пайети и пришит етикет с информация на чужд
език: made in China, size: XL, 100 % polyester, и
детска рокля с къс ръкав, без търговска марка,
страна на произход: Китай, предназначена за деца
до 3 години, на лицевата страна има залепена
текстилна украса с форма на шапка, върху която
има залепени малки цветчета и висулка от мъниста, и пришит етикет с информация на чужд
език: made in China, size: XХL, 100 % polyester и
100 % cotton, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11244

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 591
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, ре-
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шение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 29 от заседание, проведено
на 04.07.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от
изпитване № 06-5565/15.06.2011 г., издаден от ИЦ
„Алми Тест“ – София, за детска рокля, търговска
марка „JUMBO“, арт. № 332229, с къс ръкав и с
волани в долния край, на лицевата страна има
картинка с цветя и калинки с пришити пайети и
залепени камъчета, състав 100 % памук, размер:
23 мес. – баркод: 0 286410 000032, произведено в
Китай, в същия е посочено, че съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2005+A14:2011, стоката не съответства
на изискванията за безопасност по показатели:
„Цилиндър за малки части“ и „Изпитване на
опън“, поради това, че са установени лесно отделящи се елементи – пайети и камъчета, които
при евентуално поглъщане могат да предизвикат задавяне или задушаване при малки деца;
протокол от изпитване № 06-5566/15.06.2011 г.,
издаден от ИЦ „Алми Тест“ – София, за детска
рокля с болеро, търговска марка „JUMBO“, арт.
№ 331873, с пришити пайети, на лицевата страна
на роклята има текстилно цвете, състав: 100 %
памук, размери: 6 мес. и 18 мес. – баркод: 0 272707
000038, произведено в Китай, в същия е посочено,
че съгласно стандарт БДС EN 71-1:2005+A14:2011,
стоката не съответства на изискванията за безопасност по показатели: „Цилиндър за малки
части“ и „Изпитване на опън“, поради това, че
са установени лесно отделящи се елементи – пайети, които при евентуално поглъщане могат да
предизвикат задавяне или задушаване при малки
деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детска
рокля, търговска марка „JUMBO“, арт. № 332229,
с къс ръкав и с волани в долния край, на лицевата страна има картинка с цветя и калинки
с пришити пайети и залепени камъчета, състав
100 % памук, размер: 23 мес. – баркод: 0 286410
000032, произведено в Китай, и детска рокля с
болеро, търговска марка „JUMBO“, арт. № 331873,
с пришити пайети, на лицевата страна на роклята
има текстилно цвете, състав: 100 % памук, размери: 6 мес. и 18 мес. – баркод: 0 272707 000038,
произведено в Китай, като стоки, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11245

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 592
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, прието с протокол № 29 от
заседание, проведено на 04.07.2011 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване 06-5562/15.06.2011 г., издаден
от ИЦ „Алми Тест“ – София, за детска рокля,
търговска марка JUMBO, арт. № S11-031, с къс
ръкав и с волан в долния край, на лицевата страна има картинка на момиче с надпис – „Super
Star“, и зашити цветни камъчета, състав 95 %
памук и 5 % еластан, размери: 12 мес. – баркод:
7 463713 854507, 18 мес. – баркод: 7 463713 854477,
24 мес. – баркод: 7 463713 854484, произведено в Китай, в същия е посочено, че съгласно
стандарт БДС EN 71-1:2005+A14:2011 стоката
не съответства на изискванията за безопасност
по показатели: „Цилиндър за малки части“ и
„Изпитване на опън“, поради това, че са установени лесно отделящи се елементи – камъчета,
които при евентуално поглъщане могат да предизвикат задавяне или задушаване при малки
деца; протоколи от изпитвания № 06-5563 и
06-5568 от 15.06.2011 г., издадени от ИЦ „Алми
Тест“ – София, за детска рокля, търговска марка
„JUMBO“, арт. № 331846, в стил гол гръб и с
връзки в областта на врата, на лицевата страна
има картинка с русалки, водно конче и рак с
пришити пайети и залепени камъчета, състав:
100 % памук, размери: 12 мес. – баркод: 0 272824
000034, 18 мес. – баркод: 0 272823 000035, произведено в Китай, в същите е посочено, че съгласно
стандарти: БДС EN 71-1:2005+A14:2011 стоката
не съответства на изискванията за безопасност
по показатели: „Цилиндър за малки части“ и
„Изпитване на опън“, поради това, че са уста-
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новени лесно отделящи се елементи – пайети
и камъчета, които при евентуално поглъщане
могат да предизвикат задавяне или задушаване
при малки деца, и БДС EN 14682:2008, т. 3.2.4
(за деца до 7 г.) и т. 3.3.5 (за деца от 7 г. до
14 г.) – „Облекла в стил с гол гръб трябва да се
проектират без свободни краища за качулката
и областта на врата“, поради наличие на връзки
в областта на врата, които са със свободни краища и с измерена дължина 170 мм, съществува
риск от удушаване и нараняване; протоколи от
изпитвания № 06-5564 и 06-5567 от 15.06.2011 г.,
издадени от ИЦ „Алми Тест“ – София, за детска
рокля, търговска марка „JUMBO“, арт. № 331875,
в стил гол гръб и с връзки в областта на врата,
с цветна щампа на пеперуди и цветя и зашити
пайети, на лицевата страна има слънце от текстил и пришити пайети, състав: 100 % памук,
размери: 12 мес. – баркод: 0 272775 000039, 18
мес. – баркод: 0 272774 000030; 23 мес. – баркод:
0 272773 000031, произведено в Китай, в същите
е посочено, че съгласно стандарти: БДС EN
71-1:2005+A14:2011, стоката не съответства на
изискванията за безопасност по показатели: „Цилиндър за малки части“ и „Изпитване на опън“,
поради това, че са установени лесно отделящи
се елементи – пайети, които при евентуално
поглъщане могат да предизвикат задавяне или
задушаване при малки деца, и БДС EN 14682:2008,
т. 3.2.4 (за деца до 7 г.) и т. 3.3.5 (за деца от 7 г.
до 14 г.) – „Облекла в стил с гол гръб трябва да
се проектират без свободни краища за качулката
и областта на врата“, поради наличие на връзки в
областта на врата, които са със свободни краища
и с измерена дължина 240 мм, съществува риск
от удушаване и нараняване нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детска рокля, търговска марка „JUMBO“, арт. № S11-031, с
къс ръкав и с волан в долния край, на лицевата
страна има картинка на момиче с надпис – „Super
Star“ и зашити цветни камъчета, състав 95 %
памук и 5 % еластан, размери: 12 мес. – баркод:
7 463713 854507, 18 мес. – баркод: 7 463713 854477,
24 мес. – баркод: 7 463713 854484; детска рокля,
търговска марка „JUMBO“, арт. № 331846, в стил
гол гръб и с връзки в областта на врата, на лицевата страна има картинка с русалки, водно конче
и рак с пришити пайети и залепени камъчета,
състав: 100 % памук, размери: 12 мес. – баркод: 0
272824 000034, 18 мес. – баркод: 0 272823 000035,
и детска рокля, търговска марка „JUMBO“, арт.
№ 331875, в стил гол гръб и с връзки в областта
на врата, с цветна щампа на пеперуди и цветя и
зашити пайети, на лицевата страна има слънце от
текстил и пришити пайети, състав: 100 % памук,
размери: 12 мес. – баркод: 0 272775 000039, 18
мес. – баркод: 0 272774 000030; 23 мес. – баркод:
0 272773 000031, като стоки, представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
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и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11246

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 723
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 34 от заседание, проведено на 1.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, БДС EN 14682, протокол от изпитване
№ 0641Т от 1.07.2011 г. и експертно заключение
към него, издадени от „СЖС България“ – ЕООД,
според които предлаганите на пазара детски бермуди с връзки в областта на талията, завързани
на възел, размери 110 – 152 см, предлагащи се
за продажба с хартиен етикет с информация на
български език: детски бермуди, 100 % памук,
размер, ръст, код на производителя К 0510, Navi/
SOS, произход Китай, производител – Best Well
Fareast Group LTD, Хонг Конг, Китай, вносител
„Пикадили“ – АД, България, Варна, с пришити
текстилни етикети, на които има надписи 100 %
cotton, символи за поддръжка и надпис Free Line,
не отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 14682, т. 3.1.1, 3.1.3 и 3.4.1 и носят
потенциален риск от нараняване (за големи деца
и юноши от 7 до 14 години), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски бермуди с връзки в областта на талията, завързани
на възел, размери 110 – 152 см, предлагащи се
за продажба с хартиен етикет с информация на
български език: детски бермуди, 100 % памук,
размер, ръст, код на производителя К 0510, Navi/
SOS, произход Китай, производител – Best Well
Fareast Group LTD, Хонг Конг, Китай, вносител
„Пикадили“ – АД, България, Варна, с пришити
текстилни етикети, на които има надписи 100 %
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cotton, символи за поддръжка и надпис Free
Line, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11341

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 724
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 34 от заседание, проведено на 01.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, изискванията на стандарт
БДС EN 14682 „Безопасност на облекло за деца.
Връзки и шнурове на облекло за деца“ – т. 3.2.3
„Раменни презрамки са допустими при условие,
че са конструирани от материал с непрекъсната
дължина или шнур, прикрепен към предната
и задната част на облеклото“, и предвид, че
предлаганата на пазара детска рокля, търговска
марка AVID DIVA® Collection, предназначена за
деца до 7 г., с раменни презрамки с прекъсната
дължина, на цветя, с текстилна панделка и декоративен колан, състав 80 % памук и 20 % еластан,
страна на произход: Турция, не съответства на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682, поради това, че има наличие на раменни
презрамки (функционални шнурове) със свободни
краища, предназначени за завързване на раменете,
и съществува потенциален риск за малки деца
от нараняване, нареждам:

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детска рокля, търговска марка AVID DIVA®
Collection, предназначена за деца до 7 г., с раменни презрамки с прекъсната дължина, на цветя, с
текстилна панделка и декоративен колан, състав
80 % памук и 20 % еластан, страна на произход:
Турция, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Производителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11247

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 725
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 34 от заседание, проведено
на 01.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 06-5603/22.06.2011 г.,
издаден от ИЦ „Алми Тест“ – София, за детска
рокля, търговска марка „JUMBO“, арт. № 331854,
предназначена за деца от 6 до 18 мес., с раменни
презрамки с прекъсната дължина, на лицевата
страна има фигури на ябълка и кекс, а в долния
си край – ягоди, състав 100 % памук, произведено
в Китай, в същия е посочено, че стоката не съответства на изискванията за безопасност съгласно
стандарти: БДС EN 14682:2008, поради наличие
на раменни презрамки със свободни краища, с
дължина 335 мм, предназначени за завързване
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на раменете, съществува риск от нараняване, и
БДС EN 71-1:2005+A14:2011 по показатели: „Цилиндър за малки части“ и „Изпитване на опън“,
поради това, че са установени лесно отделящи
се елементи – копче, което при евентуално поглъщане може да предизвика задавяне или задушаване при малки деца; протокол от изпитване
№ 06-5604/22.06.2011 г., издаден от ИЦ „Алми
Тест“ – София, за детска рокля, търговска марка
„JUMBO“, арт. № 9726, предназначена за деца от
6 до 12 мес., с раменни презрамки с прекъсната
дължина, на лицевата страна в горната си част
има текстилни розички, а в долния си край
цвете с камъче, състав 100 % памук, произведено в Китай, в същия е посочено, че стоката
не съответства на изискванията за безопасност
съгласно стандарти: БДС EN 14682:2008, поради
наличие на раменни презрамки със свободни
краища, с дължина 245 мм, предназначени за
завързване на раменете, съществува риск от
нараняване, и БДС EN 71-1:2005+A14:2011 по
показатели: „Цилиндър за малки части“ и „Изпитване на опън“, поради това, че са установени
лесно отделящи се елементи – камъче, което при
евентуално поглъщане може да предизвика задавяне или задушаване при малки деца; протокол
от изпитване № 06-5605/22.06.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми Тест“ – София, за детски комплект:
рокля и болеро, търговска марка „JUMBO“, арт.
№ 331842, за деца от 12 до 18 мес., роклята е с
раменни презрамки с прекъсната дължина, на
цветя, състав 100 % памук, произведено в Китай,
в същия е посочено, че стоката не съответства на
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 14682:2008 поради наличие на раменни
презрамки със свободни краища, с дължина 365
мм, предназначени за завързване на раменете,
съществува риск от нараняване; протокол от
изпитване № 06-5606/22.06.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми Тест“ – София, за детски комплект:
рокля и гащички, търговска марка „JUMBO“,
арт. № 331853, за деца от 3 до 12 мес., роклята е
с раменни презрамки с прекъсната дължина, на
цветя, състав 100 % памук, произведено в Китай,
в същия е посочено, че стоката не съответства на
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 14682:2008 поради наличие на раменни
презрамки със свободни краища, с дължина 300
мм, предназначени за завързване на раменете,
съществува риск от нараняване; протокол от
изпитване № 06-5607/22.06.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми Тест“ – София, за детски комплект:
рокля и панталонки, търговска марка „JUMBO“,
арт. № 331857, за деца от 3 до 18 мес., роклята е
с раменни презрамки с прекъсната дължина и с
текстилна калинка, а панталонките са с фигури
на цветя и калинки, състав 100 % памук, произведено в Китай, в същия е посочено, че стоката
не съответства на изискванията за безопасност
съгласно стандарт БДС EN 14682:2008 поради наличие на раменни презрамки със свободни краища,
с дължина 315 мм, предназначени за завързване
на раменете, съществува риск от нараняване;
протокол от изпитване № 06-5608/22.06.2011 г.,
издаден от ИЦ „Алми Тест“ – София, за детска
рокля, търговска марка „JUMBO“, арт. № 331872,
предназначена за деца от 6 до 12 мес., с рамен-
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ни презрамки с прекъсната дължина, на цветя,
състав 100 % памук, произведено в Китай, в
същия е посочено, че стоката не съответства на
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 14682:2008, поради наличие на раменни
презрамки със свободни краища, с дължина 270
мм, предназначени за завързване на раменете,
съществува риск от нараняване нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: детска
рокля, търговска марка „JUMBO“, арт. № 331854,
предназначена за деца от 6 до 18 месеца, с раменни презрамки с прекъсната дължина, на
лицевата страна има фигури на ябълка и кекс, а
в долния си край – ягоди, състав 100 % памук,
произведено в Китай; детска рокля, търговска
марка „JUMBO“, арт. № 9726, предназначена за
деца от 6 до 12 месеца, с раменни презрамки
с прекъсната дължина, на лицевата страна в
горната си част има текстилни розички, а в
долния си край цвете с камъче, състав 100 %
памук, произведено в Китай; детски комплект:
рокля и болеро, търговска марка „JUMBO“, арт.
№ 331842, за деца от 12 до 18 месеца, роклята е
с раменни презрамки с прекъсната дължина, на
цветя, състав 100 % памук, произведено в Китай;
детски комплект: рокля и гащички, търговска
марка „JUMBO“, арт. № 331853, за деца от 3
до 12 месеца, роклята е с раменни презрамки
с прекъсната дължина, на цветя, състав 100 %
памук, произведено в Китай; детски комплект:
рокля и панталонки, търговска марка „JUMBO“,
арт. № 331857, за деца от 3 до 18 месеца, роклята
е с раменни презрамки с прекъсната дължина,
и с текстилна калинка, а панталонките са с фигури на цветя и калинки, състав 100 % памук,
произведено в Китай; детска рокля, търговска
марка „JUMBO“, арт. № 331872, предназначена
за деца от 6 до 12 месеца, с раменни презрамки
с прекъсната дължина, на цветя, състав 100 %
памук, произведено в Китай, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки, по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
11248
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ЗАПОВЕД № 769
от 22 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 37 от заседание, проведено на 15.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за забрана на пускането и предлагането на
пазара на стоки, които съдържат диметилфумарат,
протоколи от изпитване № 5674 от 21.07.2011 г.
и № 5675 от 21.07.2011 г. на ИЦ „Алми тест“,
София, съгласно които мъжки спортни обувки
с връзки в черен цвят с по 4 бежови ивици на
лицевата част, с надпис върху стелката и езика
HONGSHU, с обявена страна на произход – Китай,
и пиктограми за вида на материалите – за лицева
част, подплата, стелка и ходило, изработени от
изкуствени материали, и дамски спортни обувки
с връзки в черен цвят с жълти и зелени ивици на
лицевата част, с надпис върху стелката и езика
SPORT, не отговарят на изискванията за безопасност по отношение наличие на диметилфумарат,
поради което представляват опасност за здравето
и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на мъжки спортни обувки с връзки в черен цвят с по 4
бежови ивици на лицевата част, с надпис върху
стелката и езика HONGSHU, с обявена страна
на произход – Китай, и пиктограми за вида на
материалите – за лицева част, подплата, стелка
и ходило, изработени от изкуствени материали,
и дамски спортни обувки с връзки в черен цвят
с жълти и зелени ивици на лицевата част, с
надпис върху стелката и езика SPORT, с обявен
вносител „Хуай“ – АД, и пиктограми за вида на
материалите – за лицева част, ходило, изработени от изкуствена кожа, за подплата и стелка от
текстил, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защитят животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
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чрез КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му, независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11342

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 793
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 37 от заседание,
проведено на 15.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 0667Т от 08.07.2011 г., издаден
от лаборатория на „СЖС България“ – ЕООД, и
експертно заключение от 08.07.2011 г., удостоверяващи, че съгласно БДС EN 14682 следните
детски облекла за деца до 7 г. не съответстват
на изискванията за безопасност, както следва:
– детски спортен панталон, търговска марка
Happy Tree, арт. № HR-0007, страна на произход:
Китай, състав: 100 % памук, с функционална
пристягаща връзка в областта на талията от текстилен материал, 2 бр. джобове, с изображение
на коте и надпис: SUPAR Popular; към дрехата
има пришит и прикачен етикет със следната информация: Happy Tree, 100 % cotton, style №: HR0007, size: 3A, Made in China H.K., не съответства
на БДС EN 14682, т. 3.1.1 – поради наличие на
функционална връзка в областта на талията от
текстилен материал със свободни краища, която
не е осигурена срещу разнищване, т. 3.1.3 – тъй
като връзката не е прикрепена към облеклото
поне в една точка, разположена на равно разстояние от изходните точки, и т. 3.4.1 – тъй като
измерената дължина в максимално отворено
състояние е 190 mm при допустими най-много
140 mm, и стоката носи потенциален риск от
нараняване на детето;
– детски панталон, търговска марка GUAI
NIU kids, арт. № 2933, страна на произход: Китай, състав: 100 % памук, с наличие на връзки,
които провисват под долния край на дрехата, 4
бр. джобове; към дрехата има пришит и прикачен етикет със следната информация: GUAI NIU
kids, 100 % cotton, style №: 2933, не съответства
на БДС EN 14682, т. 3.5.1 – поради наличие на
връзки, които провисват под долния край на
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облеклото, т. 3.1.1 – поради наличие на връзки,
които не са осигурени срещу разнищване, и
т. 3.1.3 – тъй като връзките не са прикрепени
към облеклото поне в една точка, разположена
на равно разстояние от изходните точки, и стоката носи потенциален риск от нараняване на
детето, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски облекла за деца до 7 г., представляващи
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:
– детски спортен панталон, търговска марка
Happy Tree, арт. № HR-0007, страна на произход:
Китай, състав: 100 % памук, с функционална
връзка в областта на талията от текстилен материал, 2 бр. джобове, с изображение на коте и
надпис: SUPAR Popular; към дрехата има пришит
и прикачен етикет със следната информация:
Happy Tree, 100 % cotton, style №: HR-0007, size:
3A, Made in China H.K.;
– детски панталон, търговска марка GUAI
NIU kids, арт. № 2933, страна на произход: Китай, състав: 100 % памук, с наличие на връзки,
които провисват под долния край на дрехата, 4
бр. джобове; към дрехата има пришит и прикачен
етикет със следната информация: GUAI NIU kids,
100 % cotton, style №: 2933.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11343

Председател: Д. Лазаров

31. – 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 ЗПБ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ
„Демир Боклу“, разположена в землищата на
с. Елхово и с. Едрево, община Николаево, и с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора.
11298
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15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4,
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 6 и
чл. 152, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Заповед
№ РС-52 от 26.09.2011 г. за допълнение на Разрешение за строеж № РС-37 от 07.08.2008 г. за
обект „Рехабилитация на път ІІ-37 „Батак – Доспат“, участък от км 160+675 до км 185+487.09
и участък от км 185+480.34 до км 211+137.82“
с въвеждане на етапност на изграждане, както
следва: етап І: подобект: „Рехабилитация на път
ІІ-37 „Батак – Доспат“, участък от км 160+675
до км 185+487.09; етап ІІ: подобект: „Рехабилитация на път ІІ-37 „Батак – Доспат“, участък от
км 185+480.34 до км 211+137.82. На основание
чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато предварително
изпълнение на заповедта. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Заповед № РС-52 от 26.09.2011 г. за допълнение
на Разрешение за строеж № РС-37 от 07.08.2008 г.
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
11411
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-54 от 30.09.2011 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Марица“
ЛОТ 1 участък „Оризово – Димитровград“ от км
5+100 до км 15+440 – основно трасе, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
11412
114. – Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 808/2010/000113 от 03.10.2011 г. възлага на
„Българска Медиа агенция“ – ООД, рег. по ф. д.
№ 8984/2006 по описа на Софийския градски съд,
ЕИК по БУЛСТАТ 175127806, адрес на управление:
София, бул. Симеоновско шосе 24, вх. А, ет. 4,
ап. 20, представлявано от Лъчезар Иванов Чолаков
(управител), с адрес: София, ж. к. Хр. Смирненски,
бл. 13, ет. 5, ап. 22, с пълномощник Йордан Донев
Йорданов, пълномощно № 1566 от 15.09.2011 г.,
следния недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4089.412.1.123 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед № РД-18-15 от 06.03.2009 г.
на изп. директор на АГКК, с адрес: София, район „Младост“, ж. к. Младост 4, бл. 408, вх. 2,
ет. 7, намиращ се в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 68134.4089.412, а
именно: ателие за творческа дейност № 3, няма
стар идентификатор, мезонетен тип – на 2 нива,
със застроена площ 166,98 кв. м, състоящ се на
първо ниво на мансарден етаж, кота + 20,34
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метра, от ателие с чайна, кабинет, антре, стълбище за второ ниво, баня-тоалетна и тераса, и
на второ ниво в подпокривно пространство на
кота + 22,96 метра, състоящо се от три стаи,
баня-тоалетна и тераса, при съседи на 1 ниво:
самостоятелни обекти в същата сграда на същия
етаж – 68134.4089.412.1.124, 68134.4089.412.1.113,
под обекта: 68134.4089.412.1.55, 68134.4089.412.1.54,
68134.4089.412.1.113, 68134.4089.412.1.112, над обекта: 68134.4089.412.1.124, при съседи на 2 ниво:
самостоятелни обекти в същата сграда на същия
етаж – 68134.4089.412.1.125, 68134.4089.412.1.124,
под обекта: 68134.4089.412.1.113, над обекта: няма;
заедно с избено помещение № 26 с полезна площ
8,40 кв. м, при съседи: външна стена, избено помещение № 27, коридор, избено помещение № 25;
заедно с 4,509 % идеални части от общите части
на вход 2, изчислени в квадратни метри – 21,40
кв. м и съответните идеални части от правото
на строеж върху мястото, на което е изградена
сградата. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдия по вписванията
при Агенцията по вписванията, Службата по
вписванията по местонахождението на имота.
11350
55. – Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – Варна, офис
Шумен, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № 9155/2002/012336 от 19.09.2011 г. възлага
на „Агрикалтурал продуктс“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 200228956, адрес за кореспонденция:
Шумен, ул. Васил Априлов 46, вх. 2, ап. 39, представлявано от Тодор Тодоров Николов, следните
недвижими имоти: 1. склад № 18, застроена площ
792 кв.м, едноетажен, масивен, тухлена зидария,
2/3 от покрива с ламарина, намиращ се в ПИ
№ 119 по парцеларния план на стопански двор
на с. Конево, за сумата 11 888 лв.; 2. склад № 16,
застроена площ 792 кв.м, едноетажен, бетонни
колони, греди и под, скелетообразен, незавършен,
без покрив, намиращ се в ПИ № 117 по парцеларния план на стопански двор на с. Конево, за
сумата 5001 лв.; 3. склад № 15, застроена площ 792
кв.м, конструкция – стоманобетонови елементи,
вълнообразен покрив с етернитови плоскости,
намиращ се в ПИ № 116 по парцеларния план на
стопански двор на с. Конево, за сумата 6001 лв.;
4. ремонтна работилница № 4, застроена площ
120 кв.м, полумасивна, тухлена зидария, покрив –
дървена конструкция с керемиди, намираща се
в ПИ № 106 по парцеларния план на стопански
двор на с. Конево, за сумата 6888 лв. Сградите
се възлагат с отстъпеното право на строеж и
се продават такива, каквито са в момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава върху купувача от датата на
постановлението.
11351
25. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: професори към катедра
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„Метални, дървени и пластмасови конструкции“
по научна специалност Строителни конструкции
(Метални конструкции – изпълнение) – един;
научна специалност Строителни конструкции
(Стоманени конструкции) – двама, трите със
срок 3 месеца; доценти към катедра „Метални,
дървени и пластмасови конструкции“ по научна
специалност Строителни конструкции (Метални,
дървени и пластмасови конструкции) – един; научна
специалност Строителни конструкции (Метални
конструкции) – един, двата със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Христо Смирненски 1,
сграда ректорат, стая 224, тел. 02/963-52-45, вътр.
419 и 449.
11320
30. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за заемане на академични
д л ъж нос т и в облас т на висше т о обра зование – 3. Социални, стопански и правни науки
за доцент в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност: 05.02.18. Икономика и управление по отрасли (индустриално предприемачество и управление на малкия
бизнес) със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИД“, стая 503, тел. 052/660-295.
11300
53. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за главни асистенти
по: област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна
специалност Изчислителна математика (Числени
методи) – един; област ва висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки; научна специалност Информатика – един, и двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 120, тел.:
032/261 408.
11299
273. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент по 05.07.05
теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка (включително методика
на лечебната физкултура) в сектор „Физикална
медицина, рехабилитация и ерготерапия“ към ФОЗ
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Направление „Кадри“, стая 103, тел.
064/884 180.
11257

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
обявява, че е постъпила жалба от кмета на Община Поморие, ул. Солна 5, с която се оспорва
чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на Община
Поморие. По оспорването е образувано адм. дело
№ 1862/2011 насрочено за 01.12.2011 г.
11259
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Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3234/2011 по жалба на
Недялко Аврамов Явашев срещу Решение № 3409-7
от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация на СО „Зеленика“
по отношение имот № 3844. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Недялко Аврамов Явашев.
11302
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Стойко Великов Стойков и Румен
Иванов Александров на Решение № 42.27 от
03.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПЗ за ПК № 000207 по
КВС на землището на с. Въглен, община Аксаково,
област Варна. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело
№ 2381/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
11307
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Мартин Бориславов Гилев, Сийка
Георгиева Николова, Еленка Георгиева Пелова
и Камен Петров Атанасов срещу Заповед № Г-11
от 08.03.2011 г. на зам.-кмета на Община Варна
за одобряване на подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация и застрояване
(ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ
ХІ-73 в кв. 116, по плана на 7 м. р. на Варна, по
повод на което е образувано адм. дело № 2143/2011
по описа на Административния съд – Варна, насрочено за 07.12.2011 г. от 14 ч., второ отделение,
тридесет и трети състав.
11306
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Петър Димов Даскалов на Решение
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№ 3409-7 по протокол № 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в частта му
относно поземлен имот 545.153. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до съда по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3226/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
11308
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Маргарита Петрова Кюркчиева на
Решение № 3409-7 по протокол № 35 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО „Зеленика“
в частта му относно имот 545.466 и улица между
имоти 545.3250 – 545.466. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление до съда по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3229/2011 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
11309
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от министъра на земеделието и
храните против Заповед № РД-217 от 02.06.2011 г.
на кмета на община Брацигово. С оспорената
заповед е одобрен ПУП – ПРЗ за ПИ № 002380,
м. Юнтала, землище на с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с който за имота се
обособява УПИ І-380 – за бутилиране на безалкохолни напитки и вода, с нискоетажно, свободно
стоящо застрояване с височина 3 – 10 м, Пзастр.
≤ 80 %, Кинт ≤ 2.5, Позел. ≥ 20 %, по означенията
и корекциите в зелено върху приложената скица-проект и път с ширина 6 м за обслужване на
новообразувания УПИ. По жалбата е образувано
адм. дело № 630/2011 по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
11305
Административният съд – Пловдив, ІХ състав,
призовава Али Алиев Кандилев с последен известен адрес Карлово, ул. Хан Аспарух 98, област
Пловдив, сега с неизвестен по делото адрес, да се
яви в съда на 24.10.2011 г. в 13,30 ч. като ответник
по адм. дело № 1142/2011, заведено от Стефка
Василева Туркиджиева, по ЗСПЗЗ. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК.
11303
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 2201 по описа на съда за 2011 г., на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Милена Николова Христева и Димитър
Христев Христев, адрес по жалбата – Пловдив,
ул. Филип Тотю 28, ет. 1, ап. 3, против Заповед
№ 416 от 30.06.2011 г. на кмета на Община „Ро-
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допи“, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за кв. 26,
с. Храбрино, като отпада УПИ XIV – зеленина,
и се образува нов УПИ XIV – ТП, ТИ и ООД; в
УПИ XIV – ТП, ТИ и ООД – ново застрояване
за трафопост и устройствена зона „Жм“ с показатели по матрица. В едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани
като ответници в съдебното производство чрез
подаване на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм. дело, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок. Делото е насрочено за
28.11.2011 г. в 13 ч.
11304
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че е образувано адм. д. № 226/2011 по описа на
Административен съд – Пловдив, по повод жалба
на Кирил Петков Чакъров от с. Болярино, ул. 19
№ 4, община Раковски, област Пловдив, против
Заповед № АБ-101 от 05.12.2001 г. на кмета на
Община Раковски, с която е одобрен кадастрален
план със съответния разписен списък и застроителен и регулационен план на с. Болярино според
черните, червените, сините, зелените и виолетовите линии и надписи, виолетовите и зелените
зачерквания и застройките, нанесени със светло-и
тъмнокафяв и червен цвят и придружаващите го
планове, схеми и профили. Всички заинтересовани по административния спор лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението за оспорването. За целта заинтересованите лица следва
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Пловдив, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересуваното лице
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на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както є за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
на 12.12.2011 г. от 13,30 ч.
11301
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. дело № 3944 по описа
на съда за 2010 г., ІІ отделение, 23-ти състав,
насрочено за 14.11.2011 г. от 9 ч. по жалба на
Валентин Христов Хаджимитов срещу Заповед
№ РД-50-569 от 21.12.2001 г. на главния архитект
на София с искане да бъде отменена като незаконосъобразна. В едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица имат право да
поискат да бъдат конституирани като ответници
по делото чрез подаване на заявление до съда.
11416
Софийският градски съд, адм. отделение,
АО, ІІІ-в състав, призовава Албена Стоянова
Николова с последен адрес София, ул. Владимир Куртев 44, район „Красна поляна“, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.02.2012 г.
в 15,30 ч. като заинтересована страна по адм.
д. № 273/2002, заведено от Людмила Р. Гюрова,
Любка Ц. Маркова, Никола Б. Иванов, Лиляна
Д. Минова-Пиперкова, Маргарита В. Генова,
Венета В. Вълчанова, Мария Н. Цветкова, Соня
Н. Китова, Никола К. Китов, Румен Й. Лазаров,
Александър Х. Овчаров, Тома А. Серданов, Василка Т. Павлова, Свилен И. Георгиев, Любка И.
Иванова, Румяна Л. Гицова, Валери Л. Китов,
Александър Г. Грозданов, Богдана Г. Грозданова,
Михаил Д. Михов, Маргарита Т. Владиславова. Заинтересованата страна Албена Стоянова
Николова да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11354
Благоевградският районен съд разпорежда
ответницата Амарзая Чулунбатар, родена на
4.12.1972 г. в Монголия, гражданство Монголия,
нямаща регистриран постоянен или настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на районния съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр.д. № 2241/2011 по описа на съда, подадена от
Благой Боянов Петревски от с. Крупник, община
Симитли, област Благоевград, чрез адв. Албина
Анева-Томова от Благоевград, ул. Пере Тошев 6,
за развод. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
11310
Добричкият районен съд, гр. колегия, призовава Олга Михайловна Ахмед, родена на 18.10.1963 г.
в Красноярск, Руска федерация, да се яви в съда
на 18.01.2012 г. в 9 ч. като ответница по гр. д.
№ 2845/2011, заведено от Ридван Исмаил Ахмед,
по чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11368

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
90 състав, у ведом ява Георгиос Карасингос,
гражданин на Гърция, роден на 2.11.1971 г., че
има качеството на ответник по гр.д. 10336/2011
по описа на СРС, ІІІ ГО, 90 състав, образувано
по предявен иск от Анелия Павлова Стойчева
от София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 238, вх. 6, ет. 2, ап. 95, и му указва, че в
двуседмичен срок от публикацията следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 90 състав, за
връчване на съобщението по чл. 131 ГПК заедно
с исковата молба и приложенията към нея.
11258
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 86
състав, е образувал гр. д. № 3728/2010 по иск с
правно основание чл. 49 СК от Илияна Филипова
Михайлович срещу Славиша Слободан Михайлович, гражданин на Република Сърбия, роден на
2.10.1959 г., с неизвестен адрес, като ответникът в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда.
Делото е насрочено за 13.12.2011 г. в 10,30 ч.
Ответникът следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 9659/2007 вписва промени
за „Импрес билд“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Емануил Николов Йорданов на Будимир Симеонов Петков; заличава
като съдружник и управител Емануил Николов
Йорданов; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Тибис“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Будимир Симеонов Петков; вписва
преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Оборище“, ул. Чаталджа 49,
ет. 4, ап. 10; дружеството се управлява и представлява от Будимир Симеонов Петков; вписва
нов учредителен акт.
12615
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 20480/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сизар – 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж. к. Младост 4,
бл. 414, вх. 5, ет. 5, ап. 111, с предмет на дейност:
автосервизни услуги, автодиагностика, търговия
с авточасти и автомобили, търговия, поддръжка
и инсталиране на вентилационни и климатични
системи, ремонт на климатици, търговско представителство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, годишни технически прегледи
на МПС и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Благой Захариев Христов, Зарко Благоев Христов и Симеон
Благоев Христов и се управлява и представлява
от Благой Захариев Христов.
12616

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21141/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медицински и
дентални материали МДМ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Надежда“,
ж. к. Надежда 3, бл. 307, вх. Г, ет. 7, ап. 97, с
предмет на дейност: търговия с дентална и медицински екипировки, апаратура, материали и
консумативи, рентгенови апарати за медицинската
и денталната практика; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; преработка и
реализация на стоки за бита и промишлеността, търговия с промишлен и хранителни стоки,
вътрешна и външна търговия, бартерни сделки,
търговско представителство и посредничество;
спедиционни и транспортни услуги, куриерски
услуги, туристически услуги; разпространение на
печатни произведения, ресторантьорство, хотелиерство, маркетинг, лизинг, сделки с интелектуална
собственост; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, комисионерство, рекламна дейност и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Венцислав Лазаров Стоев, Мартин
Робърт, Велислава Ангелова Неделчева и Деница
Венциславова Стоева и се управлява и представлява от Венцислав Лазаров Стоев.
12617
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20611/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пластик Пайп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 112а, ет. 7, ап. 26, с предмет на
дейност: търговско и борсово представителство,
търговия и маркетинг, строителство, транспортни услуги, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Стефан Димитров Янев,
който управлява и представлява.
12618
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 4060/2004 вписва промени
за „ПИП Трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Петьо Тодоров Гуев на
Пламен Стоянов Ангелов; вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Петьо Тодоров Гуев
на Иво Велинов Раев; заличава като съдружник
Петьо Тодоров Гуев; вписва изменение в дружествения договор.
12619
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 8907/2005 вписва промени
за „Хелиос строй“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 67 дружествени дяла от Илиян Александров
Костов на Тодор Георгиев Патлиджански; вписва
като съдружник Тодор Георгиев Патлиджански;
дру жеството продъл жава дейност та си като
дружество с ограничена отговорност „Хелиос
Строй“ – ООД; дружеството се управлява и представлява от Илиян Александров Костов.
12620
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 26.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 5105/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „БК проджект“ – ЕООД.
12621
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 5106/2005 вписва промяна на наименованието на ЕТ „Амбулатория за индивидуална
първична стоматологична помощ – д-р Росен
Златанов“ на ЕТ „Индивидуална практика за
първична дентална помощ – д-р Росен Златанов“
със седалището и адреса на управление Казанлък,
ул. Тулово 13, вх. Б, ет. 4, ап. 27.
12622
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 13724/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бенчмарк кредит“ – АД.
12623
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.VІ.2007 г.
по ф. д.№ 13724/2005 вписва промени за „Бенчмарк кредит“ – АД: вписва промени, изменения
и допълнения в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 11.V.2007 г.
12624
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 11066/2004 вписва промени за „Интер Булгериан пропъртис“ – ООД:
вписва прехвърляне на 48 дружествени дяла от
Джон Дъглас Стайгър на Жорж Фади Башур;
заличава като съдружник Джон Дъглас Стайгър;
вписва промени в дружествения договор.
12625
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 20843/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Рейнланд
електро машинен България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136Б, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел кросингова търговия с крайния
потребител (продажби на дребно) в рамките на
свободното договоряне, покупка на стоки с цел
кросингова търговия към други бизнес организации (търговия на едро) в рамките на свободното
договаряне, транспортна дейност и превоз на
стоки, посредничество в рамките на свободното
договаряне, организация и ръководство на рекламна, промоционална и изложбена дейност в
рамките на свободното договаряне, организиране
на техническо и административно осигуряване
(обслужване) на образователни курсове и обучения, да организира предоставяне на услуги – за
населението на недвижими имоти, отдаване под
наем (лизинг) на движимо имущество (активи)
в рамките на свободното договаряне, административни и копирни дейности, маркетингови
проучвания и анкети на общественото мнение,
редакционни дейности в рамките на свободното
договаряне, ръководство на работата на икономически или организационни съветници, бизнес
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съвети в рамките на свободното договаряне, както и всяка друга дейност, която не е забранена
от законодателството на Република България.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
100 000 лв., със съдружници „Рейланд електро
машинен сее“ – ООД, и Бранислав Сергиевски
и се управлява и представлява от Бранислав
Сергиевски.
12626
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21020/2007 вписа в т ърговския регист ър
дружество с ограничена отговорност с „Теам
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Калиакра 19,
вх. Б, ет. 3, с предмет на дейност: обща, научна
и търговска консултантска дейност, специфични
консултации в областта на химията и химичната
технология, специализирано обучение, химични
и лабораторни анализи, доставка на научна литература, инженеринг на лабораторни комплекси
и химични производства, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, маркетингова и инженерингова дейност в
страната и чужбина, проектиране, архитектурен и
промишлен дизайн, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир Иванов Ставрев и Десислав
Иванов Дончев и се управлява и представлява
от Десислав Иванов Дончев.
12627
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20785/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прометеан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Бисер
2, ет. 13, с предмет на дейност: консултации,
услуги, мениджмънт, реклама и спонсориране в
областта на спорта; спортна агентска и търговска
дейност; обслужване на клиенти, консултиране
на спортни клубове; организиране на спортни
прояви; изграждане, поддръжка и експлоатация
на спортно-оздравителни и развлекателни центрове; вътрешна и външна търговия; търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина; комисионна, лизингова дейност; маркетинг, мениджмънт; рекламни, информационни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Саймън Марк Конинг,
който управлява и представлява.
12628
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 11976/2006 вписва проме-

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

ни за „Елеа“ – ООД: вписва прехвърляне на
12 дружествени дяла от Александър Стефанов
Кунчев на „ТД“ – ООД; заличава като съдружник
Александър Стефанов Кунчев; вписва изменение
в дружествения договор.
12629
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20816/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Паели“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3, бл. 335,
вх. Б, ет. 2, ап. 25, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
лицензионни сделки, стоков контрол, покупка,
строеж, наемане или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
лизинг, всякакви други сделки или дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Елена Георгиева Кючукова-Тонева, която го управлява и представлява.
12630
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 16035/2007 вписва промени за „Акуарио Добрич Шопингцентър“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Куубуус
Риъл Естейт енд Девелопмент България“ – ООД,
на „Куубуус Булгариен Холдинг ГмбХ“; заличава
като едноличен собственик на капитала „Куубуус
Риъл Естейт енд Девелопмент България“ – ООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Куубуус Булгариен Холдинг ГмбХ“, Австрия;
вписва нов учредителен акт.
12631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21077/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проджект Уан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ул.
Продан Таракчиев 12, с предмет на дейност:
строителство, покупко-продажба, стопанисване,
поддръжка, рекламиране, ремонтиране, управление и отдаване под наем на недвижими имоти,
пазарни изследвания и консултации, свързани с
недвижими имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантска
дейност и услуги, свързани със закупуването,
продажбата и отдаването под наем на сгради и
парцели, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Куубуус Булгариен Холдинг“ – ГмбХ,
Република Австрия, и се управлява и представлява от управителите Едуард Маир и Карл Хайнц
Дитл заедно и поотделно.
12632
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20485/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фрост и Фрост“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Г. С.
Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и
услуги в страната и в чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, всяка дейност,
за която се изисква лиценз, разрешително или
регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Миранда Луиз Фрост и се управлява
и представлява от управителите Миранда Луиз
Фрост и Ричард Марк Фрост заедно и поотделно.
12633
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 18557/2007 вписва промени за „Мира – 07“ – ООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление София,
район „Средец“, ул. Братя Миладинови 12, ет. 1.
12634
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20432/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Натко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Славянска 19, ет. 2,
ап. 25, с предмет на дейност: конструиране, търговия и монтаж на механични верижни части за
трактори и др., инструменти, машини и метални
конструкции, може да предоставя консултации и
да извършва проучвания в други сектори, придобиване и управление на недвижими имоти,
мениджмънт и рекламна дейност, посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и/или юридически лица, предоставяне на консултации и посредничество в областта
на недвижимите имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Тамко“ – АД, Швейцария (рег. под
№ СН-514.3.023.896-5, вписано в главния регистър
на 24.XI.1999 г.), и се управлява и представлява
от управителя Даниеле Дуколи.
12635
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21049/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ненко – 72“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ул. 759
№ 10, с предмет на дейност: търговия на автомобили втора употреба, инженерингова дейност,
консултантска дейност, търговия на едро и дребно
с хранителни продукти и стоки за бита, ресторан-
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тьорство, хотелиерство и туризъм, фризьорство и
козметика, търговско посредничество и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт и при спазване на съответните
нормативни изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Димитров Узунов, който го управлява и представлява.
12636
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20410/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „М Д строй
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ул. Йордан Йосифов
8, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
внос и износ на стоки и всички други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цветомир Пламенов Владимиров и Ясен
Симеонов Яков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
12637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21130/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Заряд – Лекова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ул. Методи
Македонски 8, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, търговска, спедиторска дейност, производство и търговия на промишлени,
селскостопански и битови стоки, таксиметрова
дейност, транспортна дейност, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, туристически, рекламни услуги,
строителна дейност, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Стефка Василева Лекова, която го
управлява и представлява.
12638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19490/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Софоклис и Йоанна Харалампус Естейт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Панчарево“, ул. Вилна зона Бункера 999,
с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
рекламна дейност, консултантска дейност, комисионна дейност, транспортни услуги в страната и
в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, търговско представителство и посредничество и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
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е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Константинос Харалампус, който го управлява
и представлява.
12639
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 3642/2004 вписва промени за „Билдър“ – ЕООД: премества адреса на управление
от ул. Буная 6, ет. 1, ап. 1, на ул. Буная 8, ет. 4,
ап. 11; вписва актуализиран учредителен акт на
дружеството.
12640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.І.2008 г. по ф. д. № 7554/2004 вписва промени
за „Инсайт Венчърс България“ – ООД: заличава
като съдружник Венелин Димитров Любенов;
вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от
Венелин Димитров Любенов на Юлия Герхард
Райчева; вписва актуализиран дружествен договор.
12641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 6401/2001 вписва промени за „МИВ
кънстракшън“ – ЕАД: премества адреса на управление в София, район „Оборище“, ул. Буная
8, ет. 4, ап. 11.
12642
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 2380/2001 вписва промени за „Пи контакт 2“ – ООД: вписва като съдружник Антонио
Любенов Петков; заличава като съдружници Иво
Златанов Недков и Росина Обретенова Тодорова;
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Иво
Златанов Недков на Антонио Любенов Петков и 50
дружествени дяла от Росина Обретенова Тодорова
на Антонио Любенов Петков; дружеството продължава дейността си като „Пи контакт 2“ – ЕООД;
с едноличен собственик на капитала Антонио
Любенов Петков; заличава като управители Иво
Златанов Недков и Росина Обретенова Тодорова;
вписва като управител Антонио Любенов Петков,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
12643
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 11280/2003 вписва промени за „Паркетна къща Икрис“ – ООД: вписва
промяна на наименованието на „Паркет монтажи
Икрис“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
12644
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 2854/2003 вписва промени за „БА кредитанщалт булус“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 % от капитала на дружеството от „Банк
Аустри я Кредитанста лт Лизинг“ – ГмбХ, на
„УниКредит Глобал Лизинг“ – С.п.А.; заличава
като едноличен собственик „Банк Аустрия Кредитансталт Лизинг“ – ГмбХ; вписва като едноличен
собственик „УниКредит Глобал Лизинг“ – С.п.А..
12645
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 8292/2004 вписва проме-
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ни за „Преславска – Братоев“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала Димитър Христов Вачев; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Димитър Христов Вечев
на Лука-Игнат Любомиров Братоев; вписва като
едноличен собственик на капитала Лука-Игнат
Любомиров Братоев; вписва актуализиран дружествен договор.
12646
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 6766/2004 вписва промени за „Екобулпак“ – АД: вписва преизбиране на съвета на
директорите за нов петгодишен мандат в състав:
„Нива“ – АД, Костинброд, представлявано от
Видьо Вълков Видев; ЕТ „Зоров – 91 – Димитър
Зоров“, представлявано от Димитър Славчев
Зоров; Георги Василев Табаков; „Арома“ – АД,
представлявано от Людмила Йосифова Иванова;
„Агрополихим“ – АД, Девня, представлявано от
Филип Серж Бернард Ромбаут – председател;
„Папас – Олио“ – АД, представлявано от Георги
Иванов Ташев; „Тандем – В“ – ООД, представлявано от Кирил Маринов Вътев, „Демакс“ – АД,
представлявано от Марин Александров Несторов,
и „Бутилираща компания Горна баня“ – ООД,
представлявано от Евгени Трифонов Горанов;
вписва преизбиране на Филип Серж Бернард
Ромбаут като председател на съвета на директорите на „Екобулпак“ – АД, Видьо Вълков Видев
като изпълнителен член на съвета на директорите
на „Екобулпак“ – АД, и Димитър Славчев Зоров
като изпълнителен директор на съвета на директорите на „Екобулпак“ – АД; вписва изменение и
допълнение на устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 6.ХІІ.2007 г.
12647
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 6766/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Екобулпак“ – АД.
12648
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф. д. № 3774/2004 вписва заличаването на
„Дорита – София“ – ЕООД.
12649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20425/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Окси студио“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж. к.
Люлин, бл. 903, вх. Б, ет. 3, ап. 28, с предмет
на дейност: рекламна дейност, мултимедиен и
уебдизайн; ноу-хау, разработване и продажба на
информационни системи и софтуерни продукти,
както и технически услуги по внедряването и
поддръжката им; посредничество и търговско
представителство на физически и юридически
лица в страната и в чужбина; покупка, строеж, проектиране и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; бартерни, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лизингови и
лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
информационни, програмни, импресарски услуги;
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както и други дейности, за които няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Радостин Симеонов Иванов, който го
управлява и представлява.
12650
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 19819/2007 вписва промени за „Сонет – О“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: търговия с хранителни стоки, производство и/или търговия (вътрешна и външна) с
всякакви стоки и услуги, разрешени от законодателството, вътрешен и международен транспорт,
спедиция, вътрешно- и външнотърговска дейност,
рекламна дейност, вътрешен и международен
туризъм, мениджмънт и експлоатация в областта
на туризма, хотелиерство и ресторантьорство,
внос-износ и търговско посредничество, комисионерски и консигнационни услуги, агентство
и представителство (без процесуално) на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякакви други
стопански и търговски дейности, незабранени
със закон; вписва промяна в учредителния акт.
12651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20070/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Атрия архитекти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Сан Стефано 15, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Теодора
Любенова Тонева и Ива Йорданова Велева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
12652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20301/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Янкулов трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Голо
Бърдо 20, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, външна и
вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, консултантски, информационни
и други услуги, услуги по превод и легализация,
както и всякакви други сделки, за които няма
забрана със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Атанас Георгиев Янкулов, който го
управлява и представлява.
12653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20835/2007 вписа в търговския регистър дру-
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жество с ограничена отговорност „Виа озоника“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж. к. Христо Смирненски,
бл. 44, вх. В, ет. 3, ап. 30, с предмет на дейност:
туроператорска дейност; туристическа агентска
дейност; хотелиерство и ресторантьорство; предоставяне на допълнителни туристически услуги;
рекламна и маркетингова дейност; консултантска
дейност; обучение в областта на туризма; посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица;
покупко-продажба на стоки; външнотърговска
дейност; транспортни услуги. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Светозаров Поцков и Деница
Димитрова Йонкова, който го управляват и
представляват заедно и поотделно.
12654
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.І.2008 г. по ф. д. № 5746/2003 вписва промени
за „Бизнес принт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Павел Любенов
Димитров на Антоанета Аспарухова Маринова;
вписва като съдружник Антоанета Аспарухова
Маринова; дружеството продължава дейността си като „Българско рибовъдство“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Възраждане“, ж. к. Зона Б-5,
бл. 5, вх. А, ет. 10, ап. 5, в с. Долно Уйно, община
Кюстендил; вписва промяна в предмета на дейност: придобиване и управление на материални
и нематериални активи, свързани с развъждане,
отглеждане, преработка и реализация на риба и
рибни продукти; заличава като управител Павел Любенов Димитров; вписва като управител
Марин Борисов Маринов, който ще управлява и
представлява дружеството.
12655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф.д. № 5488/03 вписва промени за
„Теди – МД“ – ООД: вписва прехвърляне на 24
дружествени дяла от Даниела Димитрова Милчева на Методи Матеев Костов; и 1 дружествен
дял от Даниела Димитрова Милчева на Славка
Лазарова Костова; заличава като съдружник и
управител Даниела Димитрова Милчева; вписва като съдружник Славка Лазарова Костова;
дружеството ще се управлява и представлява
от Методи Матеев Костов; вписва промени в
дружествения договор.
12656
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф. д. № 12513/2003 вписва промени за „Макиарела индустри и комерс“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Лозенец“, ж. к. Лозенец, ул. Златовръх
50, ет. 4, ап. 8.
12657
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г.
по ф. д. № 2853/2003 вписва промени за „Афин
Трейд България“ – ЕООД: вписва промяна в
учредителния акт съгласно протоколно решение
на едноличния собственик от 11.Х.2007 г.
12658
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 1900/2003 вписва промени за „Италианаутомотив“ – ООД: вписва прехвърляне на 201
дружествени дяла от Италиано Розарио на Чиконе
Стефано; заличава като съдружник Италиано
Розарио; дружеството продължава дейността си
като „Италианаутомотив“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Чиконе Стефано; премества седалището и адреса на управление в
София, район „Панчарево“, бул. Самоковско шосе
99; дружеството ще се управлява и представлява
от Чиконе Стефано; вписва нов учредителен акт.
12659
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 10528/2003 вписва промени за „Сетъл“ – ЕООД: заличава като управител
Милен Енчев Марков; вписва като управител
Кирил Александров Кирилов, който ще управлява
и представлява дружеството.
12660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 4819/2005 вписва промени за „Каталуния риал истейт“ – ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от
5000 лв. на 1 000 000 лв., увеличен с непарична
вноска – апорт на вземане на стойност 995 000 лв.,
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 19.ХІІ.2007 г.
на Софийски градски съд, по дело № 697/2007;
вписва нов дружествен договор.
12661
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 12129/2005 вписва промени за „Евъргрийн пропъртис“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район
„Оборище“, ул. Бачо Киро 29, ет. 1, в Пловдив,
ул. Златарска 20; вписва нов учредителен акт.
12662
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 11289/2005 вписва промени за „Ню
хоуп“ – ЕООД: заличава като управител Марио
Димитров Сергиев; вписва като управител Георги
Иванов Станев; дружеството ще се управлява и
представлява от Георги Иванов Станев; вписва
нов учредителен акт.
12663
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2613/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ММ конструкции“ – АД.
12664
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г.
по ф. д. № 9885/2005 вписва промени за „Е.ОН
енерджи трейдинг България“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието на „Е.Он енерджи
трейдинг България“ – ЕООД; заличава като прокурист на дружеството Бенедикт Меснер; вписва
като управител Бенедикт Меснер; дружеството ще
се представлява от управителя Бенедикт Меснер
заедно с другия управител Андреа Абелс, както
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и от всеки един от управителите заедно с прокуриста Жужана Зесел Жебик; вписва промени
в учредителния акт.
12665
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 1402/2005 вписва промени за „София
ауто селект“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
350 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Калин Димитров
Маринов на Димитър Тодоров Якимов; заличава
като едноличен собственик и управител Калин
Димитров Маринов; вписва като едноличен собственик и управител Димитър Тодоров Якимов;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красна поляна“, ж. к. Красна
поляна 1, бл. 20, вх. 1, ет. 8, ап. 37; дружеството
ще се управлява и представлява от Димитър
Тодоров Якимов; вписва нов учредителен акт.
12666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 9967/2006 вписва промени за „МАП“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Ангел Трендафилов Пандъров на Валери Петров Маринов; вписва като
съдружник Валери Петров Маринов; дружеството
продължава дейността си като „МАП“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
12667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 1809/2005 вписва промени за „Автоекобул“ – АД: вписва замяна на акциите на приносител с поименни; капиталът на дружеството
е разпределен в 50 000 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една; вписва промяна в предмета на
дейност: управление на дейностите по разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване на
масово разпространени отпадъци (след получаване
на съответното разрешение), като организация
по оползотворяване съгласно ЗУО; извършване
на услуги в полза на дружествата, задължени да
организират събирането, оползотваряването и
рециклирането на отпадъците, и други дейности,
свързани с осъществяването на основната дейност
по управление на отпадъците и постигане на
съответните цели за рециклиране и оползотворяване, и други дейности, незабранени със закон;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Възраждане“, ул. Зайчар 104,
вх. А, ет. 4, ап. 17; заличава като член на съвета
на директорите Гео Орлинов Георгиев; вписва
като член на съвета на директорите Галина
Александрова Чернаева; заличава като прокурист
Галина Александрова Чернаева и като председател
на СД Владимир Николов Златев; вписва като
председател на СД Елвира Димитрова Джурова;
заличава като изпълнителен директор Елвира
Димитрова Джурова; вписва като изпълнителен
директор Галина Александрова Чернаева; вписва
изменение в устава, приет на ОС на акционерите,
проведено на 5.ХІІ.2007 г.
12668
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 11657/2005 вписва промени за „ДСК
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ауто лизинг“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, бул. Александър
Стамболийски 101, МОЛ „София“, София Тауър,
ет. 4; вписва промени в учредителния акт.
12669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 7614/2005 вписва промени
за „Стил мрамор и гранит“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, ул. Тодорини
кукли, бл. 22А, вх. Б, ет. 7, ап. 117; вписва промяна в држествения договор.
12670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 4408/2005 вписва промени
за „МЙ агенция“ – ООД: заличава като съдружник Николаос Йованидис; вписва прехвърляне
на 33 дружествени дяла от Николаос Йованидис
на Вълчин Стоянов Гаров; вписва промени в
дружествения договор.
12671
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 14596/2005 вписва промени
за „Асет – П“ – ООД: вписва прехвърляне на 1289
дружествени дяла от ЕТ „Стивинекс – 97 – Величка Христозова“ на „Асбо“ – АД; 42 029 дружествени
дяла от „Ник – 97“ – АД, на „Асбо“ – АД; 2042
дружествени дяла от Николай Стойчев Христозов на „Асбо“ – АД; 16 748 дружествени дяла от
Стефан Маринов Ненов на „Асбо“ – АД; 19 023
дружествени дяла от Иван Геров Джумерков на
„Асбо“ – АД; 6837 дружествени дяла от Димка
Радева Христова на „Асбо“ – АД; 4925 дружествени
дяла от Желязко Иванов Христов на „Асбо“ – АД;
заличава като съдружници „Ник – 97“ – АД, ЕТ
„Стивинекс – 97 – Величка Христозова“, Николай
Стойчев Христозов, Стефан Маринов Ненов, Димка Радева Христова, Желязко Иванов Христов и
Иван Геров Джумерков; вписва като съдружник
„Асбо“ – АД (рег. по ф.д. № 15284/2007 по описа
на СГС); вписва нов дружествен договор.
12672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 10122/2005 вписва промени за „Токуда
банк“ – АД: заличава Любомир Петров Дачев като
представител на „Токушукай София“ – ЕООД, в
надзорния съвет на „Токуда банк“ – АД; вписва
Матей Драгомиров Матеев като представител на
„Токушукай София“ – ЕООД, в надзорния съвет
на „Токуда банк“ – АД.
12673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21030/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дукена“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Св. Пимен
Зографски 16, вх. Б, ет. 3, ат. 3, с предмет на
дейност: преводи от български на чужди езици
и от чужди езици на български (преводаческа
дейност,) превод на документи, покупко-продажба
на недвижими имоти, строителна, ремонтна, рекламна, посредническа и консултантска дейност,
производство на стоки и изделия, търговия на
едро и дребно – внос, износ, представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
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лица, хотелиерство, ресторантьорство, кетеринг,
туризъм, фризьорски, козметични услуги, маникюр, педикюр, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Финка Иванова Сиракова,
която го управлява и представлява.
12674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20388/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Регион консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управаление
София, район „Средец“, ул. Хаджи Димитър 15,
ет. 1, с предмет на дейност: консултантска дейност
и услуги в областта на европейското законодателство, изготвяне и реализиране на проекти по
структурните фондове на Европейския съюз, както
и изготвяне на бизнеспроекти за кредитиране от
банките, разработване и управление на проекти
по програми на Европейския съюз, консултантска
дейност в областта на иновациите и предприемачеството, човешките ресурси, финансирането,
управлението и правната регулация на търговската
дейност на акционерни компании и на малки
и средни предприятия, изготвяне на финансови анализи, разработка на проекти, програми,
бизнеспланове, прогнози, стратегии и анализи в
социалната сфера и в сферите на икономиката,
държавното и общинското управление. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Диян Христов Станчев и Иван
Асенов Фулев и се управлява и представлява от
Кристиян Пламенов Велев.
12675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19974/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „П
Джи“ – ЕООД, със седлище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Коста Лулчев
10, с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти с цел препродажба, консултантска,
посредническа, туристическа, ресторантьорска,
хотелиерска дейност, представителство на чуждестранни фирми в страната и на български фирми в чужбина, маркетинг, проучване на празара
в страната и в чужбина, анализи и прогнози,
внос и износ на стоки, както и всякаква друга
дейност в страната и в чужбина, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Пардо Дезидерио, който го управлява
и представлява.
12676
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 9070/2007 вписва промени за „Бългериан енерджи груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 85 дружествени дяла от „Бългериан Майнинг
Корпорейшън“ – ООД, на Вилхелм Николас
Запакоста; 14 дружествени дяла от „Бългериан
Майнинг Корпорейшън“ – ООД, на Момчил
Георгиев Дерлоков; заличава като съдружник
„Бългериан Майнинг Корпорейшън“ – ООД (рег.
по ф.д. № 15262/2006 по описа на СГС); вписва
като съдружник Вилхелм Николас Запакоста;
вписва промяна на наименованието: „Бългериан
минералс груп“ – ООД.
12677
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 15810/2007 вписва промени
за „Бългериан минерал рисорсис“ – ООД: вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от „Бългериан
майнинг корпорейшън“ – ООД, на Момчил Георгиев Дерлоков и 15 дружествени дяла от „Бългериан майнинг корпорейшън“ – ООД, на Вилхелм
Николас Запакоста; заличава като съдружник
„Бългериан майнинг корпорейшън“ – ООД (рег.
по ф.д. № 15262/2006 по описа на СГС); вписва
промени в дружествения договор.
12678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20864/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ателектрооптика“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
ж.к. Бъкстон, бул. Братя Бъкстон 31А, вх. Б,
ап. М 1 – 2, с предмет на дейност: разработване
и въвеждане в действие на нови технологии с
използване на последните достижения в областта
на фотониката и електрониката, производство
на лазерни и оптични системи с приложение в
медицината, нанотехнологиите и обработката и
създаване на материали, консултантски дейности,
свързани с трансфер на технологии и ноу-хау, както и предоставяне на научно-техническа помощ
на предприятия и организации, модернизиращи
дейността си, всякакви допустими със закон
дейности, имащи за цел подпомагане и внедряване на иновационни технологии, използващи
съвременните научни достижения, външна и
вътрешна търговия с продукти на информационните технологии, рекламна дейност, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Антон Александров Трифонов, който
го управлява и представлява.
12679
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19242/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Карабельов строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Пирински проход 37, вх. А, ет. 2, ап. 11, с
предмет на дейност: търговия – вътрешна и международна, на едро и дребно с всякакви стоки,
вкл., но не изчерпателно, мебели, консумативи
за мебели, плоскости, строителни материали и
други стоки, вкл. и полуфабрикати, и всякакви
услуги в страната и в чужбина, битови услуги,
предприемаческа и посредническа дейност в
страната и в чужбина, транспортни и спедиционни услуги в страната и в чужбина, складови
услуги, лизинг, предоставяне на консултантски
услуги по всякакви въпроси; развитие, управление, извършване на всякаква търговска дейност
с недвижими имоти, в градоустройството, както
и в самото строителство, свързана с експлоатацията, продажба и отдаване под наем, дейност,
свързана с хранително-вкусовата промишленост,
селското и горското стопанство; производство,
покупка, продажба, внос, износ и дистрибуция на
оборудване, съоръжения и материали за строи-
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телството или предназначени за строителството
и обзавеждане на недвижими имоти и градски
пространства, придобиване и експлоатация във
всякаква форма, търговия със и трансфер на всякаква интелектуална собственост и патенти, както
и останалите видове индустриална собственост,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Пламен Асенов Карабельов, който го
управлява и представлява.
12680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20664/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Колор стайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Чавдар
Мутафов 30, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност:
производство и търговия със стоки и услуги,
транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, консултантска,
строително-монтажна дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Николай Димитров
Медаров, който го управлява и представлява.
12681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20935/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Образователен цент ър Трейс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Хайдушка гора 147, ет. 6 – 7, ап. 26,
с предмет на дейност: обучение на кадри, работещи по проблемите, свързани с подобряването
на условията на живот на децата и младежите
в България, особено на тази в неравностойно
социално положение, без семейна среда, и на
децата и младежите в рискови ситуации, обмяна
на знания, опит и информация в това отношение
в национален и международен мащаб, подкрепата,
разработването и осъществяването на програми и
проекти в областта на грижата за деца и младежи, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала сдружение „Сдружение за педагогическа
и социална помощ за деца – Фице – България“
и се управлява и представлява от управителя
Наталия Герасимова Христова-Михайлова.
12682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20453/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Малина
ММ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище,
бл. 98, вх. Б, ет. 8, ап. 61, с предмет на дейност:
фризьорски и козметични услуги, организиране
на фирмени ателиета за модни фризури, козметика и маникюр, организиране и провеждане на
фирмени ревюта на модни фризури, облекла и
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аксесоари (без благородни метали и скъпоценни
камъни), организиране на школа за обучение на
кадри в областта на фризьорството (без издаване
на документ за правоспособност), организиране и
провеждане на конкурси за модни фризури и макиаж, в т. ч. с международно участие, търговска и
консултантска дейност в областта на фризьорството, козметиката, козметичните услуги с лазерна
техника, вкл. фотоепилация, маникюра и педикюра, грима, перманентния грим, перукерството,
различните видове масаж, солариум, откриване на
фирмени магазини тип бутик за готово облекло,
аксесоари (без благородни метали и скъпоценни
камъни), кожена галантерия, фирмена козметика, произведения на изкуството (без паметници
на културата, благородни метали и скъпоценни
камъни), както и провеждане на изложби-базар
на такива стоки, откриване на обекти за хранене, в т. ч. кафетерии и други търговски обекти,
ресторантьорство и хотелиерство, фотографски
услуги, туристическа и туроператорска дейност,
търговска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, разработване,
производство и разпространение на софтуерни
продукти, транспортна и спедиторска дейност,
посредническа дейност за покупка и продажба
на недвижими имоти, при спазване изискванията
на закона и след получаване на съответстващите
за всяка от дейностите разрешителни документи,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Малинка Христова Дреникова, която
го управлява и представлява.
12865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20969/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Био интернешънъл бюро“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 53, вх. Б, с предмет на дейност:
организиране и осъществяване на всякак ви
културни, учебни и информационни дейности за
разпространение на знания в областта на селското
стопанство, лозарството и винопроизводството,
за виното и за сомелиерството, разработване
на иновационни и биоорганични технологии в
областта на лозарството и винопроизводството,
обучение, подпомагане подготовката и повишаване квалификацията на сомелиерите в страната
и извън нея, изграждане на учебни центрове,
организиране на промоции, изложби, конгреси,
конкурси в областта на виното и сомелиерството,
информационни и консултантски дейности, ПР и
рекламни дейности, маркетингови проучвания,
участие на фондови борси, инвестиционно посредничество, откриване на фирмени магазини
и виноклубове в страната и извън нея, туристически услуги, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерска дейност, ресторантьорство, туроператорска дейност, турагентска и туроператорска
дейност, посредническа дейност при наемане
хора на работа в страната и в чужбина, както и
на моряци, търговия на едро и дребно, внос и
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износ на всякакви стоки, позволени от закона,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни и други услуги, покупко-продажба на
имоти, транспортно-спедиторска дейност, всички
дейности и сделки, незабранени от закона. „Био
Интернешънъл бюро“ – ООД, може да извършва
в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид,
вкл. да придобива и отчуждава в съответствие
със закона и този договор недвижими и движими
вещи, вещни права, ценни книги, права върху
изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски
произведения и други обекти на интелектуалната
собственост, да придобива права от всякакъв вид
и да се задължава по всякакъв начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Рикардо Антонио Греле Алмериги
и Мария Момчилова Йорданова и се управлява
и представлява от Мария Момчилова Йорданова.
12866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 7212/2006 вписва промени
за „Променада – България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи
100% от капитала на дружеството от „И Си Си
Интернешънъл Проджектс Б.В.“ на „И Си Си
Ай Пи Холдинг Б.В.“; заличава като едноличен
собственик на капитала „И Си Си Интернешънъл
Проджектс Б.В.“, Нидерландия; вписва като едноличен собственик на капитала „И Си Си Ай Пи
Холдинг Б.В.“, Нидерландия; вписва изменения
в учредителния акт.
12867
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.I.2008 г. по ф.д.
№ 8752/2006 вписва промени за „Българо-австрийска консултантска компания“ – ЕАД: вписва нов
устав, приет на ОС на акционерите, проведено на
17.XII.2007 г.; дружеството продължава дейността
си като акционерно дружество „Българо-австрийска консултантска компания“ – АД; заличава като
едноличен собственик на капитала командитно
дружество „Пиперов и Ко – търговия и търговско
представителство“, Австрия; вписва преместване
на седалището и адреса на управление в София,
район „Средец“, ул. Ген. Паренсов 49; вписва
промяна на предмета на дейност: предоставяне
на консултации и извършване на изследвания,
анализи, проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение,
оценка и контрол на проекти, финансирани със
средства от ЕС, бюджета на РБ и други източници,
в т. ч. разработване на необходимите ръководства
и формуляри, организиране на информационни
кампании, анализи на общностите, кръгли маси
и фокус групи, публикации, анкети, проучвания,
семинари за популяризиране на иновационни
инициативи и стратегии за устойчиво развитие
и стимулиране на гражданската подкрепа, изготвяне и изпълнение на програми за укрепване на капацитета на административните звена
и бенефициентите на оперативните програми,
подобряване на организационния и експертен
капацитет на структурите на гражданското общество, предоставяне на консултантска помощ
за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проектопредложения, вкл. и подготовка
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на необходимата техническа документация и
социално-икономически анализи, допринасящи
за икономическия растеж, социалната кохезия
и интеграция, и здравословна околна среда, изготвяне и изпълнение на програми за обучение
за изграждане на капацитет по изготвянето и
изпълнението на интегрирани стратегии за възстановяване на градовете, обновление на селските
райони, предоставяне на консултации за изграждане на партньорства, имащи за цел подобряване и
улесняване на сътрудничеството между общините,
бизнеса и НПС в подготовката и изпълнението
на интегрирани решения, развитие и укрепване изграждането на мрежи на трансгранично,
транснационално и национално ниво за обмен
на иновации, опит и най-добри практики, както
и консултантска дейност, търговия с недвижими
имоти, строителство, проектантски и строителни услуги, транспортна дейност, инженерингова
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
представителство и посредничество и всякаква
друга дейност, незабранена със закон; заличава
като членове на съвета на директорите Зорница
Валентинова Лефтерова и Юлиан Емилов Донков;
вписва нов съвет на директорите за срок от 5 г. в
състав: Цветана Иванова Наньова – изпълнителен
директор, Ирена Василева Пандова – председател,
и Костадин Ангелов Динков – зам.-председател,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Цветана Иванова Наньова.
12868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21242/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Харис
62“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ул. Света Петка Търновска 17, с предмет на дейност: строителство
и ремонти, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешна и международна търговия, внос и търговия с моторни превозни средства, транспортни
и спедиторски услуги, търговско представителство
и посредничество и всякакви други дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Христо Асенов Митов, който го управлява и представлява.
12869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 19832/2007 вписа промяна за „Лел“ – ООД,
във връзка с постановено решение на Бургаския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Бургас, ул. Хан Аспарух 41,
ет. 4, в София, район „Оборище“, ул. Искър 11,
бл. А, магазин № 4.
12870
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г.
по ф.д. № 17768/2007 вписва промени за „Алтаир
БГ“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 52 000 лв. чрез записване на нови 470 дяла по 100 лв.; вписва нов
учредителен акт.
12871
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20580/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Агенция Виола“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Добруджа 8, вх. А, с предмет на дейност: производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, валутни
сделки (след издаване на надлежно разрешение),
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
издателска дейност на специализирана литература
или предоставянето на други услуги, сделки с
интелектуална собственост, производство и реализация на видео- и звукозаписи, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност, провеждане на курсове за всички
видове обучение, квалификации и консултации,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Марио Кирилов Гиргинов, който го
управлява и представлява.
12872
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 9760/2007 вписва промени
за „НАСС“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Стефан Стефанов Стойнов; вписва като
съдружник и управител Мирослав Владимиров
Кръстев; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Стефан Стефанов Стойнов на Мирослав
Владимиров Кръстев; дружеството ще се управлява и представлява от Красимира Валентинова
Дечева и Мирослав Владимиров Кръстев заедно
и поотделно.
12873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20364/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тракия – Минекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Борово,
ул. Подуево, бл. 8, вх. 2, ет. 2, ап. 22, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, управление, отдаване под наем или под
аренда на недвижими имоти, посредническа
дейност, строителство на сгради и съоръжения,
проектиране, транспортни услуги, рекламно-информационна, външнотърговска дейност, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Константин Александров
Велев и Донован Ричард Хоулт и се управлява и
представлява от Константин Александров Велев.
12920
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20854/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Париа“ – ЕООД, със седа лище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Пирин
77, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност:
международен транспорт и спедиция, вътрешна
и външна търговия в страната и в чужбина с
всякакви стоки и услуги, разкриване на магазини
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и заведения, вътрешен и международен туризъм,
представителство, посредничество, агентство,
рекламна, комисионна, както и всякаква друга
дейност, разрешена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Галина Иванова КитоваХадеи, която го управлява и представлява.
12921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20348/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дендро груп дизайн“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Драгалевци, ул. 2-ра № 37, с предмет на дейност:
строителство, проектиране – дизайн и ремонт,
обзавеждане на градински паркове, всякакви
услуги, търговска дейност, външнотърговска дейност, превоз на товари в страната и в чужбина,
посредническа, комисионерска дейност, строителна и предприемаческа дейност, организация
на пътна помощ, спедиторска дейност и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Пламен Борисов
Владимиров, който го управлява и представлява.
12922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21220/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дженезис
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, рйон „Възраждане“, ул. Перник
114 – 118, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителство и търговия с недвижими имоти, лизинг, маркетинг,
спедиторски и транспортни услуги в страната и
в чужбина, туристически услуги в страната и в
чужбина, търговско представителство, както и
всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Мирослав Атанасов Георгиев,
Захари Пламенов Лилянов и Христиан Атанасов
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
12923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19933/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Терзиева“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Проф.
Никола Михайлов 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
внос и износ на стоки, рекламна дейност и
всякаква друга, позволена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Катя Ангелова Терзиева, която го управлява и
представлява.
12924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20137/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Техно – сервиз България“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. Ю. Гагарин 6, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно със стоки
и услуги, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
сервиз и монтаж на метални и комбинирани
конструкции, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Техно – сервиз“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителя Диетер
Полак, Иван Забойник и Димитър Аврамов Генов
заедно и поотделно.
12925
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 16894/2007 вписва промени за „Мабо“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Милко Колев Белев на
Тодор Стоянов Мъргов; заличава като съдружник
и управител Милко Колев Белев; вписва като
съдружник и управител Тодор Стоянов Мъргов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Любомир Стефанов Бояджиев и Тодор Стоянов
Мъргов само заедно; вписва нов дружествен
договор.
12926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 10832/2007 вписва промени за „Си Ес
Ай Еф – Еф Ар Уай грийн енерджи“ – АД: вписва
промяна в адреса на управление: София, район
„Средец“, ул. Славянска 2; вписва изменения и
допълнения на устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 12.XII.2007 г.
12927
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.I.2008 г.
по ф.д. № 20606/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Биоиновейтив“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Пирин 91, ет. 1, с предмет на дейност: иновации, научни изследвания и приложения в сферата на биотехнологиите, органичната
химия, физиката и други научни области, развойна
дейност, внедряване и експлоатация на полезни
модели, опитни образци и приложни технологии,
производство, въвеждане и разпространение на
технологии, оборудване и ноу-хау, инженеринг,
търговия и маркетинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 500 поименни акции с номинална стойност
100 лв. всяка една, със съвет на директорите в
състав: Петър Георгиевич Турлаков – председател,
Веселин Любенов Даскалов – зам.-председател, и
Роман Иванов Воински – изпълнителен директор,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Роман Иванов Воински.
12928
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 2816/2007 вписва промени за „Алба
логистик България“ – АД: заличава като изпълнителен директор Александър Павлов Кацаров;
вписва като изпълнителен дирек тор Франк
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Дийтмар Масур; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителния директор Франк
Дийтмар Масур.
12929
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 9/2008 вписа промяна за „Группласт“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от с. Гаганица, област Монтана, ул. Главна 112,
в София, кв. Филиповци, ул. Люлин 12.
12930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19467/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хелт енд Уелнес
асист къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Цар
Самуил 79, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
дейност по смисъла на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел като обслужващо
дружество на акционерно дружество „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ, в т. ч. възлагане от „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ, стопанисването и обслужването на придобити или наети недвижими имоти,
извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в тях, водене и съхраняване на всякаква правна
и строителна документация на собствените на
„Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ, недвижими имоти,
извършване на правна и всякаква друга консултация на „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ, по повод
придобиването, разпореждането и стопанисването на недвижими имоти, наемане и отдаване
под наем, проучване на застрахователния пазар
лично или използвайки посредничеството на застрахователен брокер за целите на сключване на
договори за застраховане на недвижимите имоти,
туристическа, рекламна, информационна и всякакви други дейности, свързани с обслужването
на дейността на „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ,
вкл. сключване на съответните договори и споразумения от името и за сметка на „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ, или встъпването в правата и
задълженията на „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ,
по вече сключени такива договори и споразумения, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ (рег. по ф.д. № 9517/2006 по
описа на СГС), и „Дамакс“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 9090/2007 по описа на СГС), и се управлява и
представлява от Георги Панков Христов.
12931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21252/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ми
Лавенкс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2
№ 263, вх. Б, ет. 4, ап. 36, с предмет на дейност:
поддръжка, ремонт и управление на сгради и
съоръжения, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
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на капитала Милка Венкова Карамелска и се
управлява и представлява от управителя Венко
Коцев Карамелски.
12932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 14357/2005 вписва промени
за „БГ Девелъпмънтс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 12 дружествени дяла от Надежда Койнова Джамова и 10 дружествени дяла от Милен Димитров
Янков на Пламен Николаев Ненов; заличава като
съдружници Надежда Койнова Джамова и Милен Димитров Янков; дружеството продължава
дейността си като „БГ Девелъпмънтс“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Витоша“, ул. Проф. Георги Златарски 13А, ет. 1, ап. 1; вписва като едноличен
собственик на капитала Пламен Николаев Ненов;
вписва нов учредителен акт.
12933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 25.I.2008 г. по ф.д. № 2347/2006 вписва промени за „Риф сълюшънс“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Филип
Димитров Марков на Илиян Петков Илиев; заличава като съдружник и управител Филип Димитров Марков; дружеството продължава дейността
си като „Риф сълюшънс“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Илиян Петков Илиев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Илиян Петков Илиев; вписва учредителен акт;
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума,
бл. 108, вх. Д, ет. 5, ап. 94, в Благоевград, ул.
Петко Р. Славейков 9.
12934
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 7279/2006 вписва промени
за „Софтуер АГ Дивелъпмънт център България“ – ЕООД: вписва като прокурист Добромир
Иванчев Карамелски; дружеството ще се управлява от управителите Бисер Емилов Иванов и
Йоханес Хайнрих Фигенер и от прокуристите
Волфганг Гюнтер Фус, Хорст Кинцингер, Веселин
Александров Александров и Добромир Иванчев
Карамелски и ще се представлява заедно от двамата управители или от някой от управителите
и някой от прокуристите заедно.
12935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20730/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „4 медия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
ж.к Младост 2, бл. 235, вх. В, ет. 3, ап. 88, с
предмет на дейност: дейност по разработване и
имплементация на информационни технологии,
медийни системи, компютърни мрежи, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тихомир Иванов Георгиев, Мартин Димитров Кърнолски, Диян
Стефанов Неделчев и Александър Андреевич
Малюк, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
12936
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21041/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Соларни системи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, ул.
Екзарх Стефан 61, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, производство на енергия от
възобновяеми източници, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ивайло Стамов Кръстев и Цветан
Рангелов Гълъбов и се управлява и представлява
от Ивайло Стамов Кръстев.
12937
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21129/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дими 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, кв. Борово, ул. Невестина скала 1, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, услуги,
маркетингови проучвания, транспортна дейност,
търговско посредничество и предприемачество,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Димитров Димитров, който го
управлява и представлява.
12938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18741/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Добромира Джованова“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Добромира Любомирова
Джованова, която го управлява и представлява.
12939
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19793/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Конструкта“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, кв. Южен
парк 28, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
строителство и ремонт, покупки, продажби, отдаване под наем и управление на търговски площи
и жилищни сгради, ресторантьорство, туризъм
и хотелиерство, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, транспортна и
спедиторска дейност, внос, износ, производство и
търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, както
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и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Рони Несрала Ел Хаж, който го управлява и
представлява.
12940
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.I.2008 г.
по ф.д. № 20003/2007 вписва промени за „Касиди
финанс“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Студентски“,
ж.к. Младост 1, бл. 88, вх. А, ет. 5, ап. 20; вписва
нов учредителен акт.
12941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 44/2008 вписа промяна за „Трудова медицина“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от Пловдив, ул. Димитър Талев
63, ет. 14, ап. 67, в София, ж.к. Стрелбище, ул.
Златна врата 15А, ет. 6, ап. 18.
12942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21254/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мултидекор“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 105, вх. А,
ап. 16, 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, 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, лизинг,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Илия Славчев
Трунгов и Ивайло Василев Георгиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
12943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21183/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Профил БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Марин Големинов 20, с предмет на
дейност: строителство и търговия със строителни
материали, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия със
стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, превозна и спедиторска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местнти и чуждестранни физически
и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пиотър Павел Мискевич, който го управлява и
представлява.
12944
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2008 г.
по ф.д. № 21214/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Бета проджектс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Шейново 7, ет. 2, с предмет на
дейност: разработване и управление на проекти
в областта на строителството и инвестициите в
недвижими имоти, предоставяне на услуги, свързани с управлението, поддръжката и техническото
обслужване на недвижима собственост, консултантска и посредническа дейност, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон,
за която не се изисква предварително разрешение
(лицензия) от държавен орган, а ако такова е
необходимо – след получаването на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни
с право на глас акции с номинална стойност 1 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав: Елица Божидарова Панайотова – председател, Юри
Богомилов Катанов – изпълнителен директор,
и Георги Божидаров Малчев, и се представлява
по следния начин: за сделки (вкл. плащания) на
стойност до 100 000 лв. или тяхната равностойност
в друга валута – от изпълнителния директор без
ограничения в представителната власт; за сделки (вкл. плащания) над 100 000 лв. или тяхната
равностойност в друга валута – съвместно от
изпълнителния директор и от който и да било от
другите членове на съвета на директорите.
12945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20662/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивентсис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 42, вх. В, ет. 8, ап. 71, с предмет на
дейност: внос, износ, разработка, производство и
търговия с компютри, компютърни части и компоненти, компютърни мрежи и системи и друго
офисоборудване, търговско посредничество и представителство, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Тодор Николов Чобанов,
който го управлява и представлява.
12946
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 19634/2007 по партидата
на „Глобал офис“ – ЕООД, относно името на
управителя и едноличен собственик на капитала,
като вместо „Валентин Жеков Сотиров“ да се
чете „Валентин Сотиров Жеков“.
12947
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.I.2008 г.
по ф.д. № 19985/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Тисенкруп
Елевейтърс България“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, кв.
Изток, бл. 22, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност:
внос, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка
на асансьори, внос, доставка, монтаж, ремонт и
поддръжка на ескалатори, пътнически конвейери,
както и на акостиращи мостове, внос и доставка на
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резервни части, както и всякакви други частични
елементи за асансьори, ескалатори, пътнически
конвейери и акостиращи мостове, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
1 000 000 лв., разпределен в 10 000 обикновени
регистрирани акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала „Тисенкруп Елевейтър Саутърн
Юръп Африка енд Мидъл Ийст“ – ООД, със съвет
на директорите в състав: Педро Мануел Дуарте
да Гама Кастанейра – изпълнителен директор,
Франсиско Хавиер Дел Посо Портильо и Атаулфо
Луис Ароспиде Мунис, и се представлява заедно
от изпълнителния директор Педро Мануел Дуарте
да Гама Кастанейра и който и да е от другите
членове на съвета на директорите.
12948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16922/2007 вписа промяна за „Красимир
Маринов – АКМ“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление от Перник, ул. Протожерица 47, в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 101, вх. В, ет. 9, ап. 72.
12949
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20440/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Петър Димков и
Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Суходолска
143, с предмет на дейност: производство и разпространение (след получаване на съответните
лицензии) на: парфюмерия и козметика, препарати
за избелване и пране, препарати за почистване,
полиране, обезмасляване и шлифоване, сапуни,
етерични масла, лосион за коса, средства за почистване на зъби, фармацевтични, ветеринарни и
хигиенни препарати, диетични препарати, вещества, храни, подправки и напитки за медицински
цели, хранителни добавки за медицински цели,
бебешки храни, астматичен чай, терапевтични
препарати и соли за минерални водни бани, безникотинови цигари за медицински цели, лечебни
билкови чайове и отвари, билки и билкови смеси,
бонбони и дъвки за медицински цели, витаминни
препарати, минерални води за медицински цели,
хляб и хлебни изделия за диабетици, препарати
за подобряване на храносмилането, добавки за
фураж за медицински цели, захар за медицински
цели, медицински корени, медицински препарати
и чайове за отслабване, медицински препарати,
стимулиращи растежа на косата, минерални
хранителни добавки за медицински цели, соли за
вдишване, спомагателни добавки за медицински
цели, средства, подтискащи апетита, за медицински цели, СПА дейност и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Филипа Минкова Филипова и Даниела Цанева
Колева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
12950
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21123/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алайд кон-
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султантс Юръп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Лагера, ул. Хайдушка поляна 18, вх. А, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност,
внос, износ и реекспорт, представителство (без
процесуално) и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица и
всякаква друга стопнаска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петя Янева
Стоименова и Драган Мицич, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
12951
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21211/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Билдкомерс инженеринг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Овча купел“,
ж.к. Овча купел, бл. 422, вх. Г, ет. 5, ап. 104, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, т ърговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни
и други услуги, инженерингова, маркетингова,
експер т на, консул та н т ск а, и нформа ц ион на,
учебно-квалификационна, производствена дейност в областта на строителството на сгради
и съоръжения, консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Христо Георгиев Анчев, който го управлява и
представлява.
12952
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21111/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мирофора
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12,
с предмет на дейност: придобиване, управление,
стопанисване и разпореждане с недвижими имоти,
строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически или юридически лица,
както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана съгласно законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Деметракис
Хаджиматеу, Еротокритос Хаджиматеу, Лукас
Хаджиматеу, Георгиос Хаджиматеу и Костас
Папакоста и се управлява и представлява от
Деметракис Хаджиматеу и Еротокритос Хаджиматеу заедно и поотделно.
12953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 14108/2007 вписва промени за
„А.Н.А.“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 985 600 лв., увеличен с непарична вноска на стойност 980 600 лв.,
съгласно съдебно-техническа оценителна екс-
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пертиза, приета с определение от 28.XI.2007 г.
на Софийския градски съд, по дело № 598/2007;
вписва нов устав на дружеството.
12954
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20649/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко
трол“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Княз Борис I
№ 130, ап. 11, с предмет на дейност: инженерингови
услуги в областта на опазване на околната среда
и водите, изграждане, строителство, производство
на оборудване и инженеринг на пречиствателни
станции и съоръжения, консултантска дейност,
комисионерство, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, внос и
износ на стоки, търговско представителство и
посредничество, складови, комисионни и спедиционни сделки, транспортна дейност в страната и
в чужбина, туристически услуги и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Людмила
Зафирова, която го управлява и представлява.
12955
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2008 г.
по ф.д. № 14985/2007 вписва промени за „Карнеол – 2007“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 135 000 лв.; вписва
промяна в дружествения договор.
12956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 2443/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пърл пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, внос и
износ на стоки, търговско представителство и
посредничество във връзка с осъществяваната от
дружеството дейност, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Аманда Мери Джейн
Херцог, която го управлява и представлява.
12957
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.I.2008 г. по ф.д. № 9426/2005 вписва промени
за „Епи 2005“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Анна Христова Динева на
Тодор Иванов Тодоров; заличава като едноличен
собственик и управител Анна Христова Динева;
вписва като едноличен собственик и управител
Тодорв Иванов Тодоров, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
12958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 762/2005 вписва промени за „Сток
плюс“ – АД: вписва обстоятелството, че дружеството е публично; вписва нов устав, приет на
извънредно ОСА на 4.IX.2007 г.
12959
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.I.2008 г. по ф.д. № 10057/2005 вписва промени за „Мари – Д“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дру жеството от 5000 лв. на
1 919 500 лв., увеличен с непарична вноска – право
на собственост върху недвижим имот на стойност
1 914 500 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза по дело № 712/2007; вписва
нов дружествен договор.
12960
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266,
ал. 3 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г. по ф.д.
№ 14266/2006 вписва прекратяването на „Лукса
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Преки път
23, вх. 1, ет. 2, ап. 5, и го обявява в ликвидация,
с ликвидатор Стефан Симеонов Янчев, със срок
за ликвидацията 8 месеца.
12961
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 6800/2006 вписва промени
за „А и М – 94“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Методи Александров
Момчилов на Добрин Павлов Добрев; заличава
като съдружник Методи Александров Момчилов;
вписва като едноличен собственик Добрин Павлов Добрев; дружеството продължава дейността
си като „А и М – 94“ – ЕООД; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Добрин Павлов Добрев.
12962
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 7705/2007 вписва промени
за „Лега интер сървисис“ – ЕООД: заличава като
управител Невена Минкова Арнаудова; вписва
като управител Надежда Павлова Божова, която
ще управлява и представлява дружеството.
12963
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.I.2008 г. по ф.д. № 9071/2007 вписва промени
за „Бългериан Енерджи Корпорейшън“ – ООД:
вписва прехвърляне на 14 дружествени дяла от
„Бългериан Майнинг Корпорейшън“ – ООД, на
Момчил Георгиев Дерлоков и85 дружествени дяла
от „Бългериан Майнинг Корпорейшън“ – ООД,
на Вилхелм Николас Запакоста; заличава като
съдру ж ник „Бългериан Майнинг Корпорейшън“ – ООД (рег. по ф.д. № 15262/2006 по описа
на СГС); вписва като съдружник Вилхелм Николас Запакоста; дружеството ще се управлява
и представлява от Момчил Георгиев Дерлоков.
12964
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.I.2008 г.
по ф.д. № 20817/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Лендскейп“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 28, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти и принадлежащите
към тях технически съоръжения за жилищни,
търговски или административни нужди, всякакви
услуги, свързани с поддръжката и техническото
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обслужване на недвижими имоти, консултантски
и всякакви други услуги, свързани с управлението
на недвижима собственост, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите за срок 3 г. в състав: Амит
Щайнхарт – председтел и изпълнителен директор,
Йосиф Христов Андонов – заместник-председател,
и Александър Александров Пелев, и се представлява от изпълнителния директор Амит Щайнхарт.
12965
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21094/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мирол“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Евлоги Георгиев 65, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: консултантски услуги, строителство,
посредническа дейност, покупко-продажба на
акции и сделки с ценни книжа, търговско представителство и посредничество, комисионна и
спедиционна дейност, както и всякаква друга,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Миглена Ангелова Милева и Ани Александрова
Александрова и се управлява и представлява от
Миглена Ангелова Милева.
12966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.I.2008 г.
по ф.д. № 13530/96 вписва промени за „Наш
дом – България АД – холдинг“ – АД: заличава
Кирил Иванов Василев като изпълнителен директор; вписва като изпълнителен директор Огнян
Георгиев Денчев.
12967
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.I.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5557/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Танина“ – АД.
12968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.I.2008 г. по
ф.д. № 5557/97 вписва промени за „Танина“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите,
председател и изпълнителен директор Росен
Чавдаров Миндов; вписва като член на съвета на
директорите, председател и изпълнителен директор Красимир Георгиев Пешев; дружеството ще
се представлява от изпълнителните директори
Красимир Георгиев Пешев и Михаил Василев
Стефанов заедно.
12969
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.I.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 12970/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Ен Ер Джи корпорейшън“ – АД.
12970
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.I.2008 г. допуска прилагането в
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търговския регистър по ф.д. № 1130/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Пиеро 97“ – АД.
12971
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.I.2008 г. по ф.д.
№ 1130/97 вписва промени за „Пиеро 97“ – АД:
преизбира членовете на съвета на директорите
за нов срок от 5 г.; дружеството ще се управлява
от председателя на съвета на директорите Иво
Максимов Цеков и заместник-председателя Емилия Ангелова Бакърджиева заедно и поотделно;
премества седалището и адреса на управление
в район „Изгрев“, ул. Николай Хайтов 2, вх. Д;
вписва нов устав, приет на общото събрание на
акционерите, проведено на 13.IX.2007 г.
12972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 14618/99 вписва промени
за „Кацунови“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Георги Борисов Кацунов на Борис Валериев Кацунов; заличава като
съдружник Георги Борисов Кацунов; вписва като
съдружник Борис Валериев Кацунов; вписва
промени в дружествения договор.
12973
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.I.2008 г. по ф.д. № 3526/2000 вписва промени
за „СНФ България“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието на едноличния собственик на
капитала от „СФН С.А.“ на „Ес Пе Се Ем Са“;
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 55, в Пловдив, ул. Раковски 23.
12974
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.I.2008 г. по ф.д. № 1066/2002 вписва промени
за „Офис център Младост 2“ – ЕООД: заличава
като управител Томас Ердман; вписва като управител Кристиан Шерф.
12975
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 3315/2002 вписва промени за „3 Ес
груп“ – ООД: изключва като съдружник „ГП консултинг“ – ЕООД; заличава като управител Георги
Константинов Георгиев; дяловете на изключения
съдружник „ГП консултинг“ – ЕООД, се поемат
от Добромир Николов Чернев; дружеството продължава дейността си като „3 Ес груп“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Добромир
Николов Чернев; дружеството ще се управлява
и представлява от Добромир Николов Чернев;
вписва учредителен акт.
12976
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.I.2008 г. по ф.д.
№ 24581/91 вписва промени за „МТС – РМ“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
и зам.-председател Ивайло Данаилов Стоянов;
вписва като член на съвета на директорите и
зам.-председател Николина Русева Лазунова;
дружеството ще се представлява от изпълнитения
директор Христо Михайлов Марчев и председателя
на СД Васил Ташков Лазунов заедно и поотделно.
12977
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 11473/2005 вписва
промени за „Е.ОН България трейдинг“ – ЕООД:
вписва нов учредителен акт; премества седалището
и адреса на управление от София, район „Средец“,
ул. Фритьоф Нансен 9, във Варна, район „Владислав Варненчик“, бизнес парк „Варна“, сграда 6.
12978
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 17480/95 вписва промени
за „Семо“ – ООД: вписва прехвърляне на 36
дружествени дяла от Марко Леон Семо на Хаим
Морхедай Семо и на 36 дружествени дяла от
Марко Леон Семо на Сарит Семо; вписва като
съдружници Хаим Морхедай Семо и Сарит Семо;
вписва нов дружествен договор.
12979
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.I.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 18566/95 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Агенция за недвижими имоти – София“ – АД.
12980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.I.2008 г. по ф.д. № 15121/95 вписва промени
за „Метро плюс“ – ООД: вписва като съдружник
Галип Йозтюрк; вписва увеличение капитала на
дружеството с непарична вноска от 185 000 лв.
на 752 100 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от
19.XII.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 688/2007; вписва промяна във фамилното име
на съдружника Анастасия Петрова Вангелова на
Айгюн; дружеството ще се управлява и представлява от Нели Ангелова Георгиева, Анастасия
Петрова Айгюн и Айгюн Мехмет заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
12981
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 11336/96 вписва промени за
„Андикар – 96“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Ангел Иванов Стойнов
на Цветелин Стоянов Динков, 225 дружествени
дяла от Райка Димитрова Стойнова на Цветелин Стоянов Динков и 25 дружествени дяла от
Райка Димитрова Стойнова на Биляна Аспарухова Драгомирова; заличава като съдружници
и управители Ангел Иванов Стойнов и Райка
Димитрова Стойнова; вписва като съдружници
Цветелин Стоянов Динков и Биляна Аспарухова
Драгомирова; дружеството ще се управлява и
представлява от Цветелин Стоянов Динков и
Биляна Аспарухова Драгомирова заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
12982
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 4138/96 вписва заличаването
на „Целеста“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец,
ул. Персенк, бл. 20, ап. 12.
12983
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по
ф.д. № 11130/2000 вписва промени за „Финансово-индустриален концерн АКБ – Форес“ – ХАД:
вписва Николай Йорданов Банев като председател и изпълнителен директор; вписва „АКБ
А ктив“ – А Д, чрез Евгени я Златева Банева
като зам.-председател на съвета на директорите; вписва „АКБ Корпорация“ – ХАД, чрез
Мария Николова Банева като зам.-председател
на съвета на директорите; вписва като членове
на съвета на директорите „Полимери“ – АД,
чрез Анна Димитрова Главинова, „I.C.M.“ b.V.
чрез Димитър Желязков Караиванов, „Полихим
България“ – АД, чрез Георги Стойчев Тодоров,
„Костенец ХХИ“ – АД, чрез Евгени Тодоров
Тотев, „Лемекон“ – АД, чрез Христо Георгиев
Костов и „Къмпани билд комерс“ – ООД, чрез
Десислава Стойкова Дамянова; дружеството ще
се представлява от изпълнителния директор
Николай Йорданов Банев.
12984
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11130/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2002 г. на „Финансово-индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД.
12985
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11130/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2003 г. на „Финансово-индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД.
12986
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11130/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2004 г. на „Финансово-индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД.
12987
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11130/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Финансово-индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД.
12988
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11130/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Финансово-индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД.
12989
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 9582/2006 вписва промени за „Риофиса
България“ – ЕООД: заличава като управители
Марио Лосантос Уча и Карлос Ескориал Мерино;
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вписва промяна на адреса на управление: София,
район „Оборище“, бул. Мария-Луиза 2, ет. 6; вписва
промяна в учредителния акт.
12990
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.І.2008 г. по ф. д. № 10542/2006 вписва промени
за „Лаутра“ – ООД: вписва прехвърляне на 12
дружествени дяла от Стоил Георгиев Стоилов
на Цветелина Николова Велкова; 8 дружествени
дяла от Стоил Георгиев Стоилов на Тихомир
Йорданов Сърбински и 5 дружествени дяла от Хубавена Миткова Димитрова на Тихомир Йорданов
Сърбински; заличава като съдружник Хубавена
Миткова Димитрова; заличава като управител
Стоил Георгиев Стоилов; вписва като съдружник
Тихомир Йорданов Сърбински и като съдружник и управител Цветелина Николова Велкова;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Овча купел“, ж. к. Овча купел,
бл. 502, вх. Б, ет. 1, ап. 13; вписва изменение в
дружествения договор.
12991
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.І.2008 г. по ф. д. № 14104/2006 вписва промени
за „Колиърс ИПМ България“ – ЕООД: заличава
като управител Иван Велков Велков; вписва като
управител Атанас Стоянов Гаров; дружеството
ще се управлява и представлява от Атанас Стоянов Гаров и Николаос Константинос Йованидис
само заедно.
12992
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.І.2008 г. по ф. д. № 8580/2006 вписва промени
за „Премиер Хелт клуб“ – ООД: заличава като
управител Венета Петрова Иванова; вписва като
управител Таня Цветанова Гергова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
12993
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 10119/2006 вписва промени за „АГТ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от Ангел Тодоров Грудев на
„Декол“ – ЕООД, и 35 дружествени дяла от Ангел
Тодоров Грудев на „Макметал“ – ЕАД; заличава
като едноличен собственик на капитала Ангел
Тодоров Грудев; вписва като съдружници „Макметал“ – ЕАД, и „Декол“ – ЕООД; дружеството
продължава дейността си като „АГТ“ – ООД:
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Ангел Тодоров Грудев; вписва нов
дружествен договор.
12994
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.І.2008 г. по ф. д. № 13229/2006 вписва промени
за „Брегалница 1“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Георги Георгиев Руков
на „Робел интернешънъл“ – ЛТД; заличава като
съдружник Георги Георгиев Руков; вписва като
съдружник „Робел интернешънъл“ – ЛТД; вписва
нов дружествен договор.
12995
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 5698/98 вписва промени за „Керамикс“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Явор Генчев Сарафов; вписва като
член на съвета на директорите Росен Велинов
Стойков.
12996
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 5698/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Керамикс“ – АД.
12997
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.І.2008 г. по ф. д. № 12571/98 вписва промени
за „Екологистик“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Борислав Ангелов
Малинов на „Норд“ – ООД; заличава като едноличен собственик на капитала Борислав Ангелов
Малинов; вписва като едноличен собственик на
капитала „Норд“ – ООД (рег. по ф. д. № 8478/95
по описа на СГС); дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Теодора Анастасова Тодорова; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
12998
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.І.2008 г. по ф. д. № 15059/98 вписва промени
за „Бемар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Димитър Георгиев Атмаджов на Стефан Стефанов Минчев и 250 дружествени дяла от Димитър Георгиев Атмаджов
на Александра Велкова Минчева; заличава като
едноличен собствени на капитала и управител на
дружеството Димитър Георгиев Атмаджов; вписва като съдружници Стефан Стефанов Минчев
и Александра Велкова Минчева; дружеството
продължава дейността си като „Бемар“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Младост“, ж. к. Младост 4, ул.
Бизнеспарк София 3; вписва като управител
Стефан Стефанов Минчев, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
12999
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.III.2008 г.
по ф.д. № 3157/2002 вписва промени за „Медикостоматологичен център ИСУЛ – Царица Йоанна“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието
на „Медико-дентален център ИСУЛ – Царица
Йоанна“ – ЕООД.
15071
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 29.II.2008 г.
по ф.д. № 15963/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Стефка Китанова – Кити 58“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Кити 58“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 10625/2006 по описа на СГС).
15072
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.X.2006 г. допуска прилагането в
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търговския регистър по ф.д. № 6091/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г.
на „Фактор И.Н.“ – АД.
15073
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11735/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Експрес БГ“ – АД.
15074
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 74/2008 вписа промяна за „Онитур“ – ЕАД:
премества седалището и адреса на управление
от Батак, ул. Братя Чолакови 19, в София, район
„Триадица“, ул. Дедеагач 40.
15075
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1227/99 вписва промени
за „Идея +“ – ООД: заличава като управител
Мартин Ованес Кафеджиян; дружеството ще се
управлява и представлява от Десислава Иванова
Иванова-Кафеджиян.
15076
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.IV.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 17070/94 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2004 г. на „В и Д, авто“ – ООД.
15077
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 17070/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „В и Д, авто“ – ООД.
15078
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 17070/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „В и Д, авто“ – ООД.
15079
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 4.III.2008 г.
по ф.д. № 12738/95 вписва прехвърляне на търговското предприятие с фирма „Алекс – Божидар
Иванов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Лоджик“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 25/2005).
15080
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.III.2008 г. по ф.д. № 2522/95 вписва промени за
„Крис“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „ЕМС Криспин“ – ООД; заличава като
управител Шалом Самуил Криспин; вписва като
управители Емил Шаломов Криспин и Кристина
Страхилова Криспин, които ще управляват и
представляват дружеството заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
15081
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2008 г.
по ф.д. № 2135/2003 вписва промени за „Феникс
голд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 % от
дяловете чрез апорт в „Ем Ви Еф“ – АД; заличава като едноличен собственик Стефан Цветанов
Стефанов; вписва като едноличен собственик
„Ем Ви Еф“ – АД (рег. по ф.д. № 13329/2007 по
описа на СГС); премества седалището и адреса
на управление в София, район „Слатина“, ж.к.
Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7; вписва промени в
учредителния акт.
15082
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.III.2008 г. по ф.д. № 14211/2004 вписва промени
за „Скай – Аксес“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 300 дружествени дяла от „Скай – ЕксЕс холдинг“ Б.В. на „ЕйЕсЕн еъркарго сървис нетуорк“ – ООД; заличава като едноличен собственик
на капитала „Скай – ЕксЕс холдинг“ Б.В.; вписва
като едноличен собственик на капитала „ЕйЕсЕн
еъркарго сървис нетуорк“ – ООД; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Герардус Хендрикус Даниелс; вписва промени в
учредителния акт.
15083
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.II.2008 г. по ф.д. № 13898/2006 вписва промени
за „Смартмайндс България“ – ООД: заличава
като съдружници Едвин Ришърд Пот и Димитри Онно Хруневехен; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Едвин Ришърд Пот на
„Смартмайндс груп Б.В.“ и 25 дружествени дяла от
Димитри Онно Хруневехен на „Смартмайндс груп
Б.В.“; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Смартмайндс България“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Смартмайндс
груп Б.В.“, Холандия (рег. на 9.II.2004 г., Шапенкамп 10 б, 1211РА Хилверсум); дружеството ще се
управлява и представлява от Едвин Ришърд Пот
и Димитри Онно Хруневехен заедно и поотделно;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
15084
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16742/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Григор транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза, бл. 16, ет. 4, ап. 31, с предмет
на дейност: ресторантьорство, хотелиерство,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в Република България, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, транспортна и
туристическа дейност, програмна, импресарска и
рекламна дейност, заложни къщи, строителство
и търговия с недвижими имоти, стопанисване
на водоеми и развъждане на риба, мениджмънт,
внос-износ, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Григориос Теодорос Василиадис,
който го управлява и представлява.
15085
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.III.2008 г. по ф.д. № 19581/2007 вписва промени
за „Дамекс 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 7210 дружествени дяла от „Дамекс“ – ЕООД,
на „Билдко“ – ООД; заличава като едноличен
собственик „Дамекс“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик „Билдко“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 5619/2005 по описа на СГС); заличава като
управител Иван Ганчев Гушански; вписва като
управители Димитър Атанасов Калчев и Самир
Искандер Франсис, които ще управляват и представляват дружеството само заедно.
15086
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20751/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лоджика Си Ем Джи“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Иван Вазов 24 – 26, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно със стоки в областта
на информационните технологии, предоставяне на
услуги, свързани с информационните технологии,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Лоджика Си Ем Джи Корпорит Холдингс Лимитид“, Англия, и се управлява и представлява
от управителя Джон Уилфорд Коулман.
15087
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20035/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Авирон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к Дианабад, бл. 11, вх. В, ап. 69, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия с недвижими имоти,
ресторантьорство, хотелиерство, вътрешна и
външна търговия, износ, реекспорт, бартерни
и други специфични търговски операции със
стоки и услуги, продажба на стоки от собствено производство, маркетинг, мениджмънт,
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
комисионни, складови, рекламни, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Рон Левинщейн и се управлява и представлява
от управителя Рон Левинщейн и Петя Нешева
Караджинска заедно и поотделно.
15088
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 5152/97 вписва промени
за „Гиен Син“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Надежда“,
ж.к. Свобода, бл. 33, вх. А, ет. 3, ап. 9.
15089
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VIII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6219/93 на прове-

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Интербрандс – маркетинг енд дистрибюшън
Инк.“ – ООД.
15090
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 26.III.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12469/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Алба плюс“ – ЕООД.
15091
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.III.2008 г.
по ф.д. № 2670/2003 вписва промени за „Севън
старс Ес Пи Ю“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Рекламна агенция Севън
старс“ – ООД (рег. по ф.д. № 16065/95 по описа
на СГС); вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от „Рекламна агенция Севън старс“ – ООД,
представлявано от Мая Иванова Савова, на Георги Пламенов Илиев; вписва като едноличен
собственик на капитала Георги Пламенов Илиев;
премества седалището и адреса на управление
от район „Лозенец“, ул. Бряст 3, ап. 4, в район
„Оборище“, ул. Мърфи 14, ап. 2; дружеството ще
се управлява и представлява от Георги Пламенов
Илиев; вписва нов учредителен акт на дружеството.
15092
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8438/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Новинар медиа“ – АД.
15093
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.XII.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8438/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Новинар медиа“ – АД.
15094
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 114/2008 вписа промяна за „Мусала – 93“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от Самоков, ул. Боровецко шосе,
в София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 30а.
15095
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 5.III.2008 г. по ф.д. № 1402/2007
вписва прекратяването на „Алтернативни мобилни комуникации“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Западен парк, бл. 10, вх. А, ет. 6, ап. 18, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Панчо
Димитров Карамфилов, със срок за ликвидацията 6 месеца.
15096
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.III.2008 г. по ф.д. № 19582/2007 вписва промени
за „Сателит Х 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 22 530 дружествени дяла от „Сателит
Х“ – ООД, на „Билдко“ – ООД; заличава като
едноличен собственик „Сателит Х“ – ООД; вписва
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като едноличен собственик „Билдко“ – ООД (рег.
по ф.д. № 619/2005 по описа на СГС); премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Средец“, ул. Княз Александър Батенберг 1;
заличава като управител Миролюб Панчев Иванов; вписва като управители Димитър Атанасов
Калчев и Самир Искандер Франсис; дружеството
ще се управлява и представлява от Димитър
Атанасов Калчев и Самир Искандер Франсис
само заедно; вписва нов учредителен акт.
15097
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2008 г.
по ф.д. № 161/2003 вписва промени за „Галакси
инженеринг груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 215 дружествени дяла от Костадин Георгиев
Причкапов на Васил Йорданов Йорданов, 100
дружествени дяла от Ивайло Димитров Йотов
на Силвена Стефанова Йорданова и 55 дружествени дяла от Ивайло Димитров Йотов на Васил
Йорданов Йорданов; заличава като съдружници
Костадин Георгиев Причкапов и Ивайло Димитров
Йотов; вписва като съдружник Силвена Стефанова Йорданова; дружеството ще се управлява
и представлява от Васил Йорданов Йорданов;
вписва промени в дружествения договор.
15098
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.II.2008 г. по ф.д. № 1908/2002 вписва промени
за „М.С. инженеринг“ – ООД: вписва изменение
и допълнение на дружествения договор.
15099
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.III.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11629/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Инел – Б“ – ЕООД.
15100
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 4324/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Тео – Сол България АД“ – АД.
15101
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15158/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аркитекчър енд пропъртис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ж.к. Зона Б-5, бл. 18, вх. В, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване
под наем, консултантски услуги в областта на
недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска дейност в страната и в чужбина, търговия
на едро и дребно със стоки и услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Тодор Йорданов Вълчев, който го
управлява и представлява.
15102
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
12.III.2008 г. по ф.д. № 10219/2005 вписва заличаването на „Бояна парк“ – ЕООД.
15103
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.II.2008 г. по ф.д. № 23148/92 вписа прехвърляне
на предприятието на „Карин – ИМ“ – ЕООД, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Иван Цветанов Митев на Георги
Иванов Станев; заличава като едноличен собственик и управител Иван Цветанов Митев; вписва
като едноличен собственик и управител Георги
Иванов Станев; дружеството ще се управлява и
представлява от Георги Иванов Станев.
15104
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.III.2008 г. по ф.д. № 22617/94 вписва промени за
„Спид инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне
на 83 дружествени дяла от Константин Димитров
Сливнишки на Васил Монев Монев, 83 дружествени дяла от Николай Димитров Сливнишки
на Милети Тошков Величков, 42 дружествени
дяла от Екатерина Костадинова Сливнишка на
Милети Тошков Величков и 42 дружествени дяла
от Екатерина Костадинова Сливнишка на Васил
Монев Монев; заличава като съдружници Николай
Димитров Сливнишки, Константин Димитров
Сливнишки и Екатерина Костадинова Сливнишка;
вписва нов дружествен договор.
15105
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 12305/2007 вписва промени
за „Родопи билд“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Светла Тонева Бояджиева на Камен Миланов Мадов и 50 дружествени
дяла от Елена Тонева Иванова-Виткова на Камен
Миланов Мадов; заличава като съдружници и
управители Елена Тонева Иванова-Виткова и
Светла Тонева Бояджиева; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Камен Миланов Мадов; дружеството продължава дейността
си като „Родопи билд“ – ЕООД; дружеството ще
се управлява и представлява от Камен Миланов
Мадов; вписва учредителен акт на дружеството.
15106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 19162/2007 вписа промяна за „Престайп
07“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Пловдив, ул. Велико Търново
35, в София, район „Лозенец“, ул. Милин камък
39А, ет. 1, ап. 2.
15107
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.II.2008 г.
по ф.д. № 7545/2000 вписва промени за „Елфарма“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Христо Бориславов Дионисиев;
вписва като член на съвета на директорите Юлия
Асенова Соколова.
15108
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.II.2008 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 7545/2000 на
проверените и приети годишни финансови отчети
за 2005 и 2006 г. на „Елфарма“ – АД.
15109
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 29.II.2008 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7545/2000 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2004 г. на
„Елфарма“ – АД.
15110
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 9191/98 вписва промени за „София интернешънъл секюритиз“ – АД: вписва промяна в
предмета на дейност: извършване в рамките на
Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство, както и в трети държави на следните услуги и дейности: приемане и предаване
на нареждания във връзка с един или повече
финансови инструменти, вкл. посредничество за
сключване на сделки с финансови инструменти,
изпълнение на нареждания за сметка на клиенти,
сделки за собствена сметка с финансови инструменти, управление на портфейл, предоставяне на
инвестиционни консултации на клиент, поемане
на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови
инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване
на финансовите инструменти за собствена сметка,
предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо
задължение за придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка, съхраняване
и администриране на финансови инструменти за
сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност
(държане на финансови инструменти и на пари на
клиенти в депозитарна институция) и свързаните
с нея услуги, като управление на постъпилите
парични средства/предоставените обезпечения,
предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти,
при условие че лицето, което предоставя заема,
участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба, консултации на дружества
относно капиталовата структура, промишлената
стратегия и свързани с това въпроси, както и
консултации и улуги, свързани със сливания
и покупка на предприятия, предоставяне на
услуги, свързани с чуждестранни средства за
плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги, инвестиционни
изследвания и финансови анализи или други
форми на общи препоръки, свързани със сделки
с финансови инструменти, свързани с поемане на
емисии финансови инструменти, по чл. 5, ал. 2
и т. 1 – 6 ЗПФИ във връзка с базовия актив на
деривативни финансови инструменти по чл. 3,
т. 2, букви „г“, „д“, „е“ и „и“ ЗПФИ, доколкото
са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5,
ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 6 ЗПФИ, сделки по занятие
с чуждестранна валута в наличност по безкасов
начин; вписва промени в устава на дружеството,
приети с решение на ОСА от 7.XII.2007 г.
15111
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 11774/96 вписва
прекратяването на „Адванс Кемикалс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Университетска 10, ет. 3, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Светлана
Иванова Ковачева, със срок за ликвидацията 6
месеца.
15112
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
12.III.2008 г. по ф.д. № 6394/2004 вписва заличаването на „Втормет“ – ЕООД.
15113
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3206/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Алфа Телеком“ – ЕАД.
15114
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6148/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Застрахователно и презастрахователно
акционерно дружество „Армеец“ – АД.
15115
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
11.III.2008 г. по ф.д. № 6238/2004 вписва заличаване на „Промметснаб“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ул. Фр. Жолио-Кюри 9.
15116

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Стоил Фердов Миланов и Станка Димитрова Шопова, в качеството си на акционери
в „Българо-беларуски търговски дом“ – А Д,
в ликвидация, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ,
овластени с определение на Софийския градски
съд от 04.10.2011 г., свикват общо събрание на
акционерите на 21.11.2011 г. в 11 ч. в София,
район „Лозенец“, ул. Милин камък 57, при
следния дневен ред: 1. приемане на началния
баланс при ликвидацията на „Българо-беларуски търговски дом“ – АД, в ликвидация; проект за решение: ОСА приема началния баланс
на „Българо-беларуски търговски дом“ – АД,
в ликвидация, във връзка с процедурата по
ликвидация на дружеството; 2. приемане на
окончателния баланс относно ликвидацията
на „Българо-беларуски търговски дом“ – АД, в
ликвидация, и пояснителния доклад към него;
проект за решение: ОСА приема окончателния
баланс относно ликвидацията на „Българо-беларуски търговски дом“ – АД, в ликвидация,
и пояснителния баланс към него, изготвени от
ликвидатора Стоил Фердов Миланов; 3. приемане на годишния отчет на ликвидатора; проект

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

за решение: ОСА приема годишния отчет на
ликвидатора Стоил Фердов Миланов, изготвен
на основание чл. 270, ал. 1 ТЗ; въз основа на
взетите решения общото събрание на акционерите дава съгласието си ликвидаторът да заяви
за вписване заличаването на „Българо-беларуски
търговски дом“ – АД, в ликвидация, от търговския регистър при Агенцията по вписванията; 4.
разпределение на имуществото на дружеството;
проект за решение: ОСА, след като установи,
че дружеството няма задължения към трети
лица, че всички кредитори са удовлетворени и
след приключване на ликвидацията, останалият
ликвидационен капитал се разпределя между
ак ц ионери т е п ропорц иона лно на у част иет о
им в капитала след удържане на данък върху
ликвадационната квота; 5. освобождаване на
ликвидатора от отговорност; проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност Стоил Фердов
Миланов – ликвидатор на „Българо-беларуски
търговски дом“ – АД, в ликвидация; 6. доклад
на съвета на ди рек т ори т е за дейнос т та на
дружеството; проект за решение: ОСА приема
доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството; 7. доклад на избрания регистриран одитор за дейността на дружеството през
2010 г.; проект за решение: ОСА приема доклада
на регистрирания одитор за дейността на дружеството през 2010 г.; 8. приемане на годишния
финансов отчет за 2010 г. на „Българо-беларуски
търговски дом“ – АД, в ликвидация, заверен от
регистриран одитор; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема заверения от
регистриран одитор годишен финансов отчет
на „Българо-беларуски търговски дом“ – АД, в
ликвидация, за финансовата 2010 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.12.2011 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11496
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска лига по хипертония – БЛХ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружение
с нестопанска цел „Българска лига по хипертония – БЛХ“ на 24.11.2011 г. в 14 ч. в аулата на
ВМА, ул. Св. Георги Софийски 3, София 1606, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
управителния съвет за дейността на сдружението
за периода 2006 – 2010 г.; проект за решение – ОС
приема доклада на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2006 – 2010 г.;
2. приемане на годишните финансови отчети на
сдружението за периода 2006 – 2010 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на сдружението за периода 2006 – 2010 г.;
3. приемане на доклада на регистрирания одитор
за периода 2006 – 2010 г.; проект за решение – ОС
приема доклада на регистрирания одитор за периода 2006 – 2010 г.; 4. избор на регистриран одитор
на сдружението; проект за решение – ОС избира
предложения регистриран одитор на сдружението;
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5. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението за периода
2006 – 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния
съвет на сдружението за периода 2006 – 2010 г.;
6. приемане на решение за освобождаване на
настоящия състав на управителния съвет на сдружението и избиране на нов управителен съвет;
проект за решение – ОС освобождава настоящия
състав на управителния съвет на сдружението и
избира нов управителен съвет; 7. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; проект за решение – ОС приема изменения
и допълнения в устава на сдружението; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същата дата в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез пълномощник на
събранието. Писмените материали за събранието
са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението в София 1606, ул. Св.
Георги Софийски 3, ВМА, от 9 до 18 ч.
11262
12. – Управителният съвет на „Национално
сдружение Недвижими имоти“ (НСНИ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.11.2011 г. в 10 ч. в Зала 1 на хотел „Родина“ на адрес София 1606, бул. Тотлебен 8, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на НСНИ за
периода 2009 – 2011 г.; 2. приемане на отчета
на контролния съвет за периода 2009 – 2011 г.;
3. приемане на промени в устава на НСНИ; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
11353
51. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските филателисти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 17 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
25.11.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Врабча 1, в салона
на БЗНС „Александър Стамболийски“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на СБФ за дейността му от 2006 г. до 2011 г.; 2.
доклад на контролно-ревизионната комисия на
СБФ за периода 2006 – 2011 г.; 3. обсъждане и
приемане на промени в устава на СБФ; 4. избор
на нови членове на органите за управление на
СБФ; 5. приемане на програма за работата са
СБФ за периода до 2016 г.; 6. разни. За участие
в заседанието членовете на сдружението следва
да представят документи за самоличност на физическите лица или удостоверение за актуално
състояние на юридическите лица заедно със
съответните документи, удостоверяващи представителната власт на лицата, както и квитанции
или служебни бележки за платен членски внос за
календарната 2011 г. Регистрацията на участниците завършва в 10 ч. на 25.11.2011 г. Поканват
се всички членове на Съюза на българските
филателисти да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител при
условията на чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред с
присъстващите надлежно представени членове.
11352
10. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация, София, на основание
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава във връзка с чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 3.12.2011 г. в 10 ч. в аудитория 400 на катедра
„Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“
(София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет.
4), при следния дневен ред: 1. студентска научна
сесия: Премълчани зони в съвременното българско общество: гласовете на новото поколение
социолози; 2. разни.
11319
69. – Изпълнителният комитет на Съюза на
летците от Гражданската авиация (СЛГА), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ново
общо събрание на всички членове на съюза на
13.12.2011 г. в 10 ч. на адрес: София 1138, ул.
Самоковско шосе 2, БЦ „Европарт“, офис 3, при
следния дневен ред: 1. доклад на председателя;
2. отчет на КК на СЛГА; 3. избор на нов изпълнителен комитет и КК на СЛГА; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе от 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите.
11274
12. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество за колективно управление в частна
полза правата на продуцентите на звукозаписи
и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – ПРОФОН“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на 14.12.2011 г. в 12 ч.
в залата на „Студио 5“, вход А-3, пл. България
1, Национален дворец на културата – централна
сграда, София, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. промени
в правилника за разпределение на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред
незавасимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
11321
6. – Управителният съвет на Съюза на българските телевизионни работници ′89“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на съюза на 16.12.2011 г.
в 16 ч. в седалището на съюза в София, ул. Сан
Стефано 29, в сградата на БНТ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съюза през
изминалия период; 2. промени в управителния
съвет и освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет; 3. приемане на основни
насоки за дейността на съюза през следващите 5
години. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч. при същия дневен ред и на същото място
независимо от броя на присъстващите.
11254
Софийският адвокатски съвет на основание
чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на 28 и 29.01.2012 г. от
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8 ч. в зала „Максима“ в сградата на УАСГ, бул.
Христо Смирненски 1, при следния дневен ред:
1. разглежда отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната година и взема решения
по него; 2. разглежда доклада на контролния
съвет; 3. разглежда отчета на дисциплинарния
съд; 4. приема бюджет на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. определя броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избор на органи
на адвокатската колегия; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната.
11318
10. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация за семейна подкрепа и социална работа“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 05.12.2011 г. в 17 ч.
в Бургас, ул. Софроний 23, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов
отчет на УС до момента и освобождаване от
отговорност; 2. освобождаване на член на УС; 3.
избор на нов член на УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
11315
33. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 3 от устава на организацията свиква общо събрание на дружеството
на 10.12.2011 г. в 10 ч. в кино „Тракия“ на ул. Цар
Асен 6, Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Тракийско дружество „Екзарх
Антим І“ за периода 2006 – 2011 г.; 2. промени в
устава на организацията; 3. избор на управителен
съвет и ръководни органи; 4. избор на председател
на управителния съвет; 5. разни. Регистрацията
на присъстващите започва в 9,30 ч. на 10.12.2011 г.
на мястото на провеждане на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11371
5. – Управителният съвет на ПФК „Чавдар“,
Бяла Слатина, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 24, ал. 1 и 3 от устава свиква редовно
отчетно-изборно общо събрание на клуба на
17.12.2011 г. в 10 ч. в сградата на общинската
администрация – Бяла Слатина, ул. Климент
Охридски 68, със следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. отчет на
контролния съвет; 3. избор на нов управителен
и контролен съвет; 4. разни. При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава
общото събрание ще се проведе на 17.12.2011 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11370
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
Франсез“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 19.11.2011 г. в 11 ч. на ул. Преслав 69 във Варна при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за изминалия период
от 20.11.2010 г. до 19.11.2011 г.; 2. промяна на
седалището на сдружението; 3. избор на нов
управителен съвет поради изтичане на мандата
на сегашния управителен съвет. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.
11311
9. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Дружество за умствено и психически увредени
лица“, Дряново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете в сградата
на Дневен център за деца и възрастни с увреждания в гр. Дряново, ж. к. Успех 2, на 20.12.2011 г.
в 17,30 ч. при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството; 2. промяна
в устава на ДУПУЛ; 3. избор на нов управителен и контролен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18,30 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
11316
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Монтана Старс 2008“,
Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39,
ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 25.11.2011 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в Монтана на адрес: Монтана, бул.
Трети март 166, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за участие на сдружение с нестопанска
цел „Клуб Монтана Старс 2008“ в учредяването на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
с наименование „Българска федерация по джитбол“; 2. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете на сдружението
в седалището му в Монтана, бул. Трети март 166.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и членове да се явят.
11313
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Различни, но равни“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8, ал. 4
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 9.12.2011 г. в 18 ч. в парк-хотел „Санкт Петербург“ на адрес: Пловдив, бул. България 97, ет. 2,
зала „Нова“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за 2008 – 2011 г.; 2. финансов
отчет за периода 2008 – 2011 г.; 3. освобождаване
на управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. освобождаване на контролния съвет; 6.
избор на нов контролен съвет; 7. промени в устава
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч.
11312
53. – „Доверие – Обединен холдинг“ – АД,
София, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 300 000
броя обикновени, поименни, безналични акции
с право на глас и от същия клас акции както
съществуващите акции, с номинална стойност
от 1 лв. и емисионна стойност от 3,50 лв. всяка
съгласно решението за увеличаване на капитала
от 14 006 093 лв. до 16 306 093 лв., прието от управителния съвет на дружеството на 19 юли 2011 г.,
и съгласно Проспект за първично публично
предлагане на акции на дружеството, потвърден
от Комисията за финансов надзор (КФН) с
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Решение № 598-Е от 19.09.2011 г. 1. Размер на
заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност,
видове акции и права по тях. Капиталът на „Доверие – Обединен холдинг“ – АД, се увеличава
от 14 006 093 лв. до 16 306 093 лв. чрез издаване
на 2 300 000 броя обикновени безналични акции
с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лв. Капиталът на дружеството ще бъде
увеличен само ако бъдат записани и платени
най-малко 1 150 000 акции с номинална стойност
от 1 лв. и емисионна стойност от 3,50 лв. всяка
една, в който случай капиталът на дружеството
ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над
горната граница на заявения за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност
от 3,50 лв. Всички издадени от „Доверие – Обединен холдинг“ – АД, акции, както и акциите
от новата емисия са от един клас – обикновени,
безналични, поименни с право на един глас в
общото събрание на акционерите, право на
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни
с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционери т е. 2. Издаване на права. Съотношение
между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да
бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата,
придобили акции най-късно 7 дни след датата
на обнародване на съобщението за публично
предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар“ – АД,
открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от к нигата на ак ционерите.
Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, като
6,09 права дават възможност за записване на 1
нова акция по емисионна стойност от 3,50 лв.
всяка. След издаването на правата всяко лице
може да придобие права в периода за тяхното
прехвърляне/търговия и при провеждането на
аукциона. При упражняване на 6,09 права това
дава възможност за записване на 1 нова акция
по емисионна стойност от 3,50 лв. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към
по-малкото цяло число. Всяко лице може да
запише такъв брой акции, който е равен на броя
на придобитите и/или притежавани от него
права, разделен на 6,09. 3. Начален и краен срок,
условия и ред за прехвърляне на правата. Начален
и краен срок, условия и ред за записване на акции
от новата емисия от притежателя на права. 3.1.
Начален срок за прехвърляне на правата и за
записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и
5 ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на
с ъобщен ие т о за п у бли чното п ред лагане по
чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в „Държавен вестник“ и
публикуването му в един централен ежедневник – в. „24 часа“. За начало на публичното
предлагане се счита по-късната от двете дати – датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ или датата на публикуването му
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във в. „24 часа“. 3.2. Краен срок за прехвърляне
на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни
считано от началната дата по т. 3.1. 3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-прода жба (т ъргови ята с права) съгласно
чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на
неофициалния пазар на „Българска фондова
борса – София“ – АД (БФБ), чрез подаване на
поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разк рити
сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За
придобиването на права по други способи се
прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ – А Д. Началният срок за
търговия с права съвпада с началната дата по
т. 3.1. С ъгласно Пра ви лата на „БФБ – С о фия“ – АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната
дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да
участват в увеличението на капитала, както и
всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до
края на борсовата сесия в последния ден на
търговия с права, съответно да се разпоредят с
тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно Правилника на „Централен
депозитар“ – А Д. На 5-и я работен ден след
крайната дата на срока за прехвърляне на прав а т а п о т. 3. 2 „ До в е р и е – О б е д и н е н х о л динг“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, предлага за продажба при условията
на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане
срока за прехвърляне на правата. „Доверие – Обединен холдинг“ – АД, ще разпредели сумата,
пол у чена от прода жбата на неу пра ж нените
права, намалена с разходите по продажбата,
съразмерно между техните притежатели. Сумите, полу чени от прода жбата на правата, се
превеждат по специална сметка, открита от
„Централен депозитар“ – АД, и не могат да се
ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на
сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при
аукциона, се извършва със съдействието на
„Централен депозитар“ – АД, при условията и
по реда на неговия правилник. В началото на
всек и работен ден по време на подписката
„Централен депозитар“ – АД, публично оповестява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Лицата, придобили права при прода жбата чрез аукциона,
могат да запишат съответния брой акции до
изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.
3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на
правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен
срок за записване. 3.5. Записването на акциите
от новата емисия ще се извършва при следните
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условия и ред: 3.5.1. Лицата, получили права по
лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен
посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния
брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен
случай техните неупражнени права ще бъдат
продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион,
могат да запишат съответния брой акции до
крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции
по дистанционен способ чрез „Централен депозитар“ – АД, и неговите членове. Записването
на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с
права, както и всички други притежатели на
права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за
записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „Софи я Интернешънъл
Секюритиз“ – А Д, със седалище и адрес на
управление София, ул. Николай Хайтов 3А, ет.
1, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937
98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ – А Д, при които се водят к лиентските
сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на
„Централен депозитар“ – АД. Заявките за записване на акции се подават до упълномощения
инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до
17 ч. при спазване на нормативните изисквания.
3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с
акции с права и/или от друг притежател на
права до възможния брой акции по т. 2 и е
внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на
акциите при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето
на емисионната стойност на записаните акции
се извършва по специална набирателна сметка,
о т к ри та на и мет о на „Доверие – Обед и нен
холдинг“ – АД, IBAN: BG38BUIN95615100298043,
BIC: BU IN BGSF п ри „ А л иа н ц ба н к Бъ л гария“ – А Д. Набирателната сметка трябва да
бъде заверена от лицето, записващо акциите,
най-късно до крайния срок за записване на
акциите. 3.6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК
набраните парични средства по специалната
сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на
съда. 4. Приложим ред, ако всички предложени
акции бъдат записани преди края на подписката;
ако всички предложени акции не бъдат записани
преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените. Ако всички акции от тази емисия бъдат
записани преди крайния срок на подписката,
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„Доверие – Обединен холдинг“ – АД, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок
3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК
и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър
и по регистрация на емисията в „Централен
депозитар“ – АД, КФН и „БФБ – София“ – АД.
Ако до крайния срок на подписката не бъдат
записани всички акции, но бъдат записани и
платени най-малко 1 150 000 акции, капиталът
се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се
регистрира в „Централен депозитар“ – АД, КФН
и на „БФБ – София“ – АД. Увеличаването на
капитала с права изключва възможността за
записване на повече от посочените в т. 1 акции.
5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски
и дължимите лихви при неуспешно приключила
подписка. Ако подписката приключи неуспешно,
„Доверие – Обединен холдинг“ – АД, публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два
централни ежедневника (в. „24 часа“ и в. „Труд“),
уведомява КФН и банката, в която е открита
набирателната сметка, по реда на чл. 84, ал. 3
ЗППЦК и обявява по местата на подписката
условията и реда за връщане на набраните суми.
Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок 30 дни от уведомлението по чл. 84,
ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях
банкова сметка или в брой на адреса на банката. В случай че увеличението на капитала не
бъде вписано в търговския регистър, „Доверие – Обединен холдинг“ – АД, уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и
публикува в посочените ежедневници съобщение
в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и
възстановява получените суми в 30-дневен срок
от уведомлението по същия ред. 6. Получаване
на удостоверителните документи за издадените
акции и за направените вноски. След вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър дружеството регистрира емисията акции в
Централния депозитар. Централният депозитар
ще открие нови или кредитира съществуващи
сметки на инвеститорите със записаните от тях
и заплатени нови акции. Акциите на лицата по
подсметк и на инвестиционни посредници в
„Централен депозитар“ – АД, ще бъдат разпределени по съответните подсметки. При желание
инвеститорите могат да получат удостоверителн и док у мен т и – депози тарн и ра зп иск и – за
получените от тях нови акции. Издаването на
депозитарни разписки се извършва от Централния депозитар чрез съответния инвестиционен
посредник по искане на акционера и съгласно
Правилника на „Централен депозитар“ – АД, и
вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или
вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нареж да
плащането или внася дължимата сума срещу
записваните акции. Към датата на обнародване
на това съобщение Проспектът за първично
п у б л и ч но п р ед л а г а не н а а к ц и и н а „ Дов е рие – Обединен холдинг“ – АД, е публикуван и
инвеститорите могат да получат безплатно копие
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на следните адреси: в офиса на „Доверие – Обединен холдинг“ – АД: София, бул. Дондуков 82,
тел.: + 359 2 984 56 69, лице за контакт: Анна
Павлова, всеки работен ден от 8,30 до 17 ч.; в
офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД: София, ул. Николай Хайтов 3А, ет.
1, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Проспектът и допълнителна публична информация за „Доверие – Обединен холдинг“ – А Д,
могат да бъдат получени и от публичния регистър
на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg),
както и на интернет страницата на ИП „София
Интернешънъл Секюритиз“ – АД (www.sis.bg).
10962
Галина Петрова Ковачка – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация на главните секретари“, София, в ликвидация по ф.д. № 703/2008,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
11008
Георги Кръстев Чобанов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Литернет“, Варна,
в ликвидация по ф.д. № 2310/2000, на основа-
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ние чл. 267, т. 3 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземането си в шестмесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11314
Димитър Валентинов Богданов – ликвидатор
на юридическо лице с нестопанска цел сдружение
„Агенция за осиновяване Дете и бъдеще“, София,
в ликвидация по ф.д. № 73/2004 по описа на СГС,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в шестмесечен срок от обнародването на тази покана в „Държавен вестник“ на
служебния адрес на ликвидатора: 1000 София, бул.
Витоша 19, ап. 7.
11022
Иван А лександров Дамянов – ликвидатор
на „Евробалкан“ – ООД, Варна, в ликвидация
по ф.д. № 4686/91 на ВОС, на основание чл. 267
ТЗ кани всички кредитори на дружеството да
предявят вземанията си в срок до 6 месеца от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“
на адреса на управление на дружеството: Варна,
ул. Михаил Колони 8.
11191

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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