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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2011 Г.
за приемане на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
за класифициране на растенията и веществата
като наркотични.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление
№ 10 на М и н ис т ерск и я с ъве т о т 20 01 г.
(обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр.
86 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49
от 2006 г., бр. 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от
2010 г. и бр. 7 и 31 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Експертният съвет се състои от 9
членове, от които 8 експерти в областта на
медицината, фармацията или химията и един
представител на Националния фокусен център
по наркотици и наркомании към Националния
център по наркомании.“
2. Член 14 се отменя.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
10 ноември 2011 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА
за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични.
(2) На и менова н и я та на нарко т и ч н и т е
вещества се съдържат в списъци съгласно
приложенията към чл. 3.
Чл. 2. С наредбата се определят условията
и редът за включването и заличаването на
растения и вещества като наркотични, както
и за прехвърлянето им в съответните списъци.
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Раздел ІІ
Списъци с наркотични вещества
Чл. 3. Растенията и веществата по смисъла
на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)
се класифицират, както следва:
1. Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве
поради вредния ефект от злоупотребата с
тях, забранени за приложение в хуманната
и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;
2. Списък II – Вещества с висока степен
на риск, намиращи приложение в хуманната
и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;
3. Списък III – Рискови вещества съгласно
приложение № 3.
Чл. 4. (1) Списъците по чл. 3 съдържат
общоп риетото меж д у народно непатен т но
наименование на веществата (INN) и/или
систематичното им наименование съгласно
номенклатурата на Международния съюз за
чиста и приложна химия (IUPAC).
(2) Списъците съдържат и други наименования на веществата: непатентни, тривиални,
акроними, кодови.
Раздел ІІІ
Условия и ред за включването и заличаването
на растения и вещества като наркотични,
както и за прехвърлянето им от един списък
в друг
Чл. 5. (1) Предложения за промяна в списъците по чл. 3 се правят до председателя на
Националния съвет по наркотичните вещества
(НСНВ) към Министерския съвет.
(2) Предложенията по ал. 1 се мотивират.
Чл. 6. Председателят на НСНВ възлага
на експертния съвет по чл. 14, ал. 2 ЗКНВП
изготвянето на становище по всяко предложение по чл. 5 за включване на нови растения и
вещества, за заличаването или прехвърлянето
им от един списък в друг.
Чл. 7. Предложените растения и вещества
могат да се определят като наркотични при
наличие на някое от следните условия:
1. имат доказано психоактивно действие;
2. могат да предизвикат състояние на зависимост;
3. могат да предизвикат вредни въздействия,
сходни с тези на упойващите и психотропните
вещества;
4. могат да бъдат преобразувани в упойващи
или психотропни вещества;
5. има данни за злоупотреба в друга държава;
6. поставени са под контрол в друга държава.
Чл. 8. (1) Заседанията на експертния съвет
по чл. 6 са редовни, ако на тях присъстват
най-малко две трети от неговите членове.
(2) Експертният съвет взема решение с
мнозинство от две трети от присъстващите.
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Чл. 9. (1) В едномесечен срок от датата
на възлагането по чл. 6 експертният съвет
изготвя мотивирано становище.
(2) Становищата на експертния съвет се
представят на председателя на НСНВ, който
ги внася за разглеждане на следващото заседание на НСНВ.
(3) Националният съвет по наркотичните
вещества взема решение въз основа на становището по ал. 1.
Чл. 10. В случаите, когато дадено растение или вещество следва да бъде включено,
заличено или прехвърлено от един списък в
друг в съответствие с международни договори, по които Република България е страна,
министърът, в чиято компетентност е прилагането на международния договор, отговаря
за предложението по чл. 5. В тези случаи
предложенията за промяна в списъците се
разглеждат от НСНВ, без да се изисква становище на експертния съвет.
Чл. 11. Министърът на здравеопазването
по решение на НСНВ внася в Министерския
съвет предложения за съответните промени
в списъците по чл. 3.

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 3
2

3

-

Алфа-метилфен- N-Фенил-N-(1-(1-фетанил
нилпропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид

-

Амфетамин

(±)-1-фенилпропан-2амин

-

Апорфин

(6-метил-5,6,6a,7тетрахидро-4Hдибензо(de,g)хинолин

-

Ацетил-алфа-ме- N-Фенил-N-(1-(1-фетилфентанил
нил-пропан-2-ил)-4пиперидил)ацетамид

Ацеторфин

-

(4,5алфа-епокси-7алфа-((R)-2-хидроксипентан-2-ил)-6-метокси-17-метил-6,14етеноморфинан-3-ил)
ацетат

-

Бензилпипера- 1-Бензилпиперазин
зин
(BZP)

-

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите.

Б е т а - к е т о - м е - 2-метиламино-1-(3,4тилбензодиоксо- метилендиоксифенил)
лилпентанамин пентан-1-он
(Пентилон)
(bk-MBDP)

-

Приложение № 1
към чл. 3, т. 1

Бета-хидрокси- N-(1-(2-хидрокси-23 - м е т и л ф е н т а - фенил-етил)-3-метилнил
4-пиперидил)-N-фе нилпропанамид

-

Списък I – Растения и вещества с висока степен
на риск за общественото здраве поради вредния
ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Бета-хидрокси- N - ( 1 - ( 2 - х и д р о к с и фентанил
2-фенил-етил)-4пиперидил)-N- фенилпропанамид

-

BMDP

Общоприето
международно
непатентно
наименование
(INN)
1

Други наиме- Систематично наименования: непанование (IUPAC)
тентни, тривиални, акроними, кодови

2

Алфа-метилами- 2 - ( м е т и л а м и н о ) - 1 но-бутирофенон фенилбутан-1-он
(Буфедрон)

-

Алфа-метилтио- N-Фенил-N-(1-(1-(2фентанил
тиенил)пропан-2-ил)4-пиперидил)пропанамид
А л ф а - м е т и л - 2-(1H-индол-3-ил)-1триптамин
метил-етиламин
(αMT)
(AMT)

Диметоксибро- ( R S ) - 1 - ( 4 - б р о м - 2 , 5 м а м ф е т а м и н диметоксифенил)-2(DOB)
аминопропан

-

Бромо-бензоди- 1-(8-бромобензо[1,2фуранил-изопро- b;4,5-b]дифуран-4-ил)пиламин
2-аминопропан
(BromoDragonFLY)

-

4 - Б р о м о - 2 , 5 - 2-(4-бромо-2,5-димедиметоксифене токсилфенил) етанатиламин
мин
(2C-B)

-

1 - б у т и л - 3 - ( 1 - Нафтален-1-ил-(1-бунафтоил) индол тил-индол-3-ил)мета(JWH-073)
нон

-

Бутилон
(bk-MBDB)

3

-

-

Брол
амфе
тамин

2-бензиламино-1-(3,4метилендиоксифенил)
пропан-1-он

1-(1,3-бензодиоксол5-ил)-2-(метиламино)
бутан-1-он

ДезоДихидродезок- 4,5алфа-епокси-17-меморфин симорфин
тил-морфинан-3-oл

С Т Р.
1

4
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2

3

Дексам Декстроамфета- (S)-1-фенилпропан-2фета
мин
амин
мин
-

N,N-диалил-5метокситриптамин
(5 MEO-DALT)

N-алил-N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил)
етил]проп-2-ен-1амин

-

N , N Д и е т и л - NN диетил-2-(1H-интриптамин
дол-3-ил)етанамин
(Диетилтриптамин)
(DET)

-

1,3-диметилами- 4-метилхексан-2-амин
ламин
(DMAA)

-

3 , 4 - д и м е т и л - 1-(3,4-диметилфенил)меткатинон
2-(метиламино)про(3,4-DMMC)
пан-1-он

-

N,N Диметил- NN диметил-2-(1H-интриптамин
дол-3-ил) етанамин
(Диметилтриптамин)
(DMT)

-

Диметилхептилтетрахидроканабинол
(DMHP)

6,6,9-Триметил-3-(3метил-октан-2-ил)7,8,9,10-тетра-хидро6H-бензо(c)хромен-1ол

-

Диметокаин
(ларокаин)

(3-диетиламино-2,2диметилпропил)-4аминобензоат

-

2,5-диметокси- 1-(2,5-диметоксифеамфетамин
нил)пропан-2-амин
(DMA)

-

Диметоксиети- 1 - ( 4 - е т и л - 2 , 5 - д и м е ламфетамин
токси-фенил)пропан(DOET)
2-амин

-

2,5-диметокси-4- 2-(4-етилтио-2,5-диетилтиофенети- метоксилфенил)етан
ламин
амин
(2C-T-2)

-

2,5-диметокси 1-(4-йод-2,5-диме -4- йодоамфета- токси-фенил)пропанмин
2-амин
(DOI)

-

2,5-диметокси- 2-(4-бром-2,5-диметок4-йодофенетил силфенил)етанамин
амин
(2C-I)

-

Диметоксимети- 1-(2,5-диметокси-4меламфетамин
тилфенил)пропан-2(STP)
амин
(DOM)

-

2,5-диметокси-4- 2-(4-пропилтио-2,5-ди(n)- пропилтио- метоксилфенил)етан
фенетиламин
амин
(2C-T-7)

ВЕСТНИК
1
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3

-

2,5-диметокси-4- 1 - ( 4 - х л о р - 2 , 5 - д и м е хлорамфетамин токси-фенил)пропан(DOC)
2-амин

-

Дифенилпроли- Дифенил(пиролидиннол
2-ил)метанол
(D2PM)

Д р о н а - Делта-9-тетра- ( − ) - ( 6 a R , 1 0 a R ) бинол
хидроканабинол 6 , 6 , 9 - т р и м е т и л и четирите сте- 3-пентил-6a,7,8,10aреохимически т е т р а х и д р о изомера :
6H-бензол[c]хромен6 a R , 1 0 a R = 1-ол
(-)-trans
6aR,10aS = (-)cis
6aS,10aR = (+)cis
6aS,10aS
=
(+)-trans
И две рацематни
форми
(±)-6aR*,10aR*
= (±)-trans
(±)-6aR*,10aS*
= (±)-cis
Е т и - N-етиламфета- 1-фенил-2-(етиламино)
л а м ф е - мин
пропан
тамин
Е т и - PCE
ц и к л и - (CI-400)
дин
Еторфин

Еткатинон
-

N-етил-1-фенилциклохексиламин
2-етиламино-1-фенилпропан-1-он
6,14-ендоетено – 7
a (1-(R)-хидрокси-1
метилбутил)-тетрахидро-норорипавин

Е т р и п - Алфа-етилтрип- 1-(1H-индол-3-ил)бутамин
тамин
тан-2-амин
Катинон

-

(S)-2-амино-1-фенилпропан-1-он

Кетобемидон

-

1-[4-(3-хидроксифенил)- 1-метил-4- пиперидил] пропан-1-он

-

Кокаинов храст

-

-

Коноп
(канабис)
(марихуана)

-

-

Концентрат от
макова слама

-

-

Кратом
(Mitragyna
speciosa)

-

Левамфетамин

-

(2R)-1-фенилпропан2-амин
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ВЕСТНИК

С Т Р. 5

1

2

3

1

Левометамфетамин

-

(R)-N-метил-1-фенилпропан-2-амин

-

Метилендиокси- (RS)-1-(бeнзо[d][1,3]
пировалерон
диоксол-5-ил)-2(MDPV)
(пиролидин-1-ил)пентан-1-он

(+)-Ли- N,N-диетил-D- N,N-диетил-6-метил-9,
10-дидехидроерголинзергид лизергамид
8бета-карбоксамид
(LSD)
(LSD-25)

-

3,4-метиленди- 1-(3,4 метилендиокси
окси-N-хидрок- ф е н и л ) - х и д р о 
ксиаминопропан
сиамфетамин
(N-хидрокси
MDA)

-

-

5 - ( ф е н и л к а р б а м о 
илимино)-3- (1-фенил
пропан-2-ил) -5H-1, 2,
3-оксад иазол-3-иум-2иде

4-метилеткати- 1-(4-метилфенил)-2нон
(етиламино)-пропан(4-MEC )
1он

-

4-метилметка- 1-(4-метилфенил)-2тинон
(метиламино)-пропан(мефедрон)
1он
(4-ММС)

-

4-метилтиоам- 1-[4-(метилтио)фенил]
фетамин
пропан-2-амин
(4-MTA)

-

Листа от кока

-

Макова слама

Мезокарб

-

-

2

3

-

Мескалин

2-(3,4,5- тримето
ксифенил)-етанамин

-

Метамфетамин

N-метил-1-фенилпропан-2-амин

-

4 - м е т и л - а л ф а - (RS)-1-(4-метил
пиролидинбути- фенил)-2-(1-пиро
офенон
лидин)-1-бутанон
(MPBP)

-

3-метилтиофен- N - ( 3 - м е т и л - 1 - ( 2 танил
(2-тиенил)етил)-4пиперидил)-N-фенилпропанамид

-

4-метиламино- 4 - м е т и л - 5 - ф е н и л - 2 рекс
амино-оксазолин

-

-

1-метил-4-бен- 1-бензил-4-метилпипезилпиперазин
разин
(MBZP)

М е т и л ф е н и л - 1-Метил-4-фенил-4-пип р о п и о н о к с и - перидил пропионат
пиперидин
(МРРР)

-

-

3,4-метилендиокси-алфа-пиролидинбутиофенон
(MDPBP)

3-метилфента- N-(3-метил-1-фененил
тил-4-пиперидил)-Nфенилпропанамид

-

N-метил-4-флу- ( R S ) - 1 - ( 4 - ф л у о р ф е орамфетамин
нил)- N-метилпропан(4-FMA)
2-амин

-

Меткатинон
(Ефедрон)

2-метиламино-1-фенил-пропан-1-он

-

3,4-метиленди- 1-(3,4-бензодиоксолокси-етиламфе- 5-ил)-N-етилпропантамин
2амин
(N-етил MDA)

Метоксетамин
(MXE)

2-(3-метоксифенил)-2(етиламино)циклохексанон

-

3,4-метилендиокси-N-етилкатинон
(Етилон)
(bk-MDEA)

Метоксиметилендиоксиамфетамин
(MMDA)

5-метокси-алфа-метил-3,4(метилендиокси)фенилeтиламин

-

4-метокси-мет- 1-(4-метоксифенил)-2катинон
(метиламино)-пропан(метедрон)
1он

-

Нафтилпирова- 1-нафтален-2-ил-2-пилерон
ролидин-1-ил-пентан(Нафирон)
1-он
(O-2482)

-

Опиев мак

-

-

Опиум

-

-

Пара-метокси- 1-(-4-метоксифенил)-2амфетамин
пропанамин
(PMA)

-

-

-

(RS)-1-(3,4- метил
ендиоксифенил)-2(1-пиролидинил)-1бутанон

5,6-метиленди- 6 , 7 - д и х и д р о - 5 H о к с и - 2 - а м и н о - циклопента[f][1,3]бениндан
зодиоксол-6-амин
(MDAI)

(RS)-1-(1,3бензодиоксол-5-ил)2(етиламино) пропан-1-он

-

3,4-метиленди- (RS)-1-(бензо[d][1,3]
оксиметамфета- диоксол-5-ил)-N-мемин
тилпропан-2-амин
(MDMA)
(Екстази)

-

3,4-метиленди- 1-(3,4-метилендиокси
окси-N-метил- ф е н и л ) - 2 - ( м е т и л 
катинон
амино)- пропан-1он
(метилон)
(bk-MDMA)

С Т Р.
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ВЕСТНИК
1
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-

Пара-метокси- 1-(-4-метоксифенил)метамфетамин N - м е т и л - п р о п а н - 2 (PMMA)
амин

Те н а м - Метилендиокси- 1-(3,4-метилендиоксиф е т а - амфетамин
фенил)пропан-2-амин
мин
(MDA)

-

П а р а - ф л у о р о - N-(4-Флуорфентанил)фентанил
N-(1-фенетил-4-пиперидил)пропанамид

Т е н о - TCP
циклидин

-

Парахексил

-

1 - п е н т и л - 3 - ( 4 - 4-етилнафтален-1-илетил-1-нафтоил) (1-пентилиндол-3-ил)
индол
метанон
(JWH-210)

-

1 - п е н т и л - 3 - ( 4 - (4-метилнафтален-1метил-1-нафто- ил)(1-пентил-1H-инил) индол
дол-3-ил)метанон
(JWH 122)

-

3-хексил-6,6,9-триметилl-7,8,9,10-тетрахидро-6H-бензо(c)хромен-1-ол

1 - п е н т и л - 3 - ( 4 - 2-(4-метоксифенил)-1метоксибензо- (1-пентилиндол-3-ил)
ил)индол
метанон
(RCS-4)

-

1 - п е н т и л - 3 - ( 4 - 4-метоксинафтален-1метокси-1-наф- ил-(1-пентилиндол-3тоил) индол
ил)метанон
(JWH-081)

-

1 - п е н т и л - 3 - ( 2 - 2-(2-метоксифенил)-1метоксифенила- (1-пентилиндол-3-ил)
цетил) индол
етанон
(JWH 250)

-

1-пентил-3-(1- ( Н а ф т а л е н - 1 - и л )
нафтоил) индол (1-пентил-1H-индол(JWH-018)
3-ил)метанон

Псилоцибин
-

-

Псилоцин
(псилотсин)

[3-(2- диметиламиноетил)индол-4-ил]дихидрогенфосфат
3-(2-диметиламиноетил) индол-4-ол

R S м е - Рацемат на ме- (RS)-(Метил)(1-фенилт а м ф е - тамфетамин
пропан-2-ил)азан
тамин
Р о л и - PHP
ц и к л и - (PCPY)
дин
-

-

Салвинорин А

CB-13
(SAB-378)

1-(1-Фенилциклохексил) пиролидин
Метил (2S, 4aR,
6 aR , 7R , 9S , 10 a S,
10bR)-9-(ацетил
окси)-2-(фуран-3-ил)6а, 10b-диметил-4,
10-диоксододекахидро2Н-бензо[f] изохро
мен-7-карбоксилат
Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1ил)метанон

1-[1-(2-Тиенил)циклохексил]пиперидин

-

Тетрахидроканабинол и неговите
изомери:
Δ 6a(10a), Δ
6a(7), Δ 7, Δ 8,
Δ 10, Δ 9(11) и
техните стерохимични варианти

-

Тиофентанил

-

3,4,5-триметок- 1-(3,4,5-триметоксисиамфетамин
фенил)пропан-2-амин
(ТМА)

-

2,4,5-триметок- 1-(2,4,5-триметоксисиамфетамин
фенил)пропан-2-амин
(TMA-2)

Фенетилин

-

-

N-фенил-N-{1-[2-(2-тиенил)етил]пиперидин4-ил}пропанамид

1,3-Диметил-7-[2-(1фенилпропан-2-иламино)етил]-3,7-дихидро-2H-пурин-2,6-1Hдион

-

Ф е н е т и л ф е н и - (1-Фенетил-4-фенил-4лацетоксипипе- пиперидил)ацетат
ридин
(Рерар)

-

Ф е н и л п и п е р а - 1-фенилпиперазин
зин и неговите
халогенни производни

-

4-флуорамфета- (RS)-1-)4-флуорфенил)
мин
пропан-2-амин
(4-FA)

-

4-Флуор-метка- 1-(4-флуорфенил)-2тинон
(метиламино)-пропан(флефедрон)
1он
(4-FMC)

-

1 - ( 5 - ф л у о р  1-[(5-флуорпентил)п е н т и л ) - 3 - ( 2 - 1Н-индол-3-ил]-(2-йой о д о б е н з о и л ) дофенил)метанон
индол
(AM-694)

-

1-(5-флуор
пентил)-3( н а ф т а л е н - 1 оил) индол
(AM-2201)

-

Хашиш

-

-

Хашишово масло

-

[(5-флуорпентил)1Н-индол-3-ил](нафтален-1-ил)метанон
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-

1-хексил-3-(1- ( Н а ф т а л е н - 1 - и л )
нафтоил) индол (1-хексил-1H-индол-3(JWH-019)
ил)метанон

-

Хероин
[(5R,6S)-4,5-Епокси(диацетилмор- 17-метилморфин-7-енфин)
3,6-диил]диацетат

-

4 - х и д р о к с и - N - 3-(2-(етил(метил)амим е т и л - N - е т и л - но)етил)- 1H-индолтриптамин
4-ол
(4-HO-MET)
(Метоцин)

-

2-(3-хидро
ксицикло
хексил)- 5-(2-метилоктан-2-ил)
фенол
(CP 47,497)
и неговите хомолози:
диметилх ексил(C6)
д и м е т и л 
октил(C8) и
д и м е т и л н о н и л
(C9)

5-(1,1-Диметилхептил
хептил) -2-[(1RS, 3SR)3-хидроц иклох ексил]фенол

4-хлоро-2,5- 1-(4-Хлоро-2,5диметоксифене диметоксифенил)-2тиламин
етанамин
(2C-C)
Забележка. Към Списък І са и изомерите, естерите, етерите, халогенните производни и солите
(включително солите на естерите, етерите, халогенните производни и изомерите) на веществата по
Списък І във всички случаи, когато тези изомери,
естери, етери, халогенни производни и соли могат
да съществуват.

Приложение № 2
към чл. 3, т. 2
Списък II – Вещества с висока степен на риск,
намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Систематично наименование (IUPAC)

1

2

3

А л и л продин

-

(3-А лил-1-метил-4фенил-4-пиперидилl)
пропионат

А л ф а мепродин

-

[(3RS,4SR)-3-Етил-1метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

С Т Р. 7

1

2

3

Алфаметадол

-

(3R,6R)-6-Диме
тиламино-4,4-ди
фенилхептан-3-ол

А л ф а 
продин

-

[(3RS,4SR)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

А лфацетилметадол

-

[(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4- дифенил
хептан -3-ил]ацетат

Алфентанил

-

N-{1-[2-(4-Етил-5оксо-4,5-дихидро1H-тетразол-1-ил)
етил]-4-метоксиметил-4-пиперидил}-Nфенилпропанамид

Анилеридин

-

Е т и л [ 1 - ( 4 аминофенетил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

-

-

ОбщоДруги наимеприето нования: непамежду- тентни, тривинародно ални, акронинепами, кодови
тентно
наименование
(INN)

ВЕСТНИК

Ацетилдихидро- ( 4 , 5
α- Е п о к с и кодеин
3-метокси-17метилморфинан-6
α-ил)ацетат

Ацетилметадол

-

(6-Диметиламино-4,4дифенилхептан-3-ил)
ацетат

Безитрамид

-

4-[4-(2-Оксо-3-пропионил-2,3-дихидробензимидазол-1-ил)
пиперидино]-2,2-дифенилбутанитрил

Бензетидин

-

Е т и л { 1 - [ 2 (бензилокси)етил]-4фенилпиперидин-4карбоксилат}

-

Бензилморфин 3-Бензилокси-4,5 α
-епокси-17-митилморфин-7-ен-6 α -ол

Бетамепродин

-

[(3RS,4RS)-3-Етил-1метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

Бетаметадол

-

(3S,6R)-6-Димет ил
амино-4,4-дифенил
хептан-3-ол

Бетапродин

-

[(3RS,4RS)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат

Бетацетилметадол

-

[(3S,6R)-6-Диметил
амино-4,4- дифенил
хептан -3-ил]ацетат

Глутетимид

-

3-Етил-3-фенилпиперидин-2,6-дион

Декстроморамид

-

(S)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил1-(пиролидин-1-ил)
бутан-1-он

С Т Р.
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ВЕСТНИК

1

2

3

1

Декстропропоксифен

-

[(2S,3R)-4-Диметиламинo-3-метил-1,2дифенилбутан-2-ил]
пропионат

-

Диампромид

-

N-{2-[(Метил)(фен
етил)амино]пропил}N-фенилпропанамид

Диетилтиамбутен

-

Дименоксадол
Диметилтиамбутен

Диетил(1-метил-3,3ди-2-тиенилалил)азан

Етоксеридин

-

-

(2-Диметиламино
етил)[(етокси)(дифенил) ацетат]

Етил{1-[2-(2-хидроксиетокси)етил]-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат}

Зипепрол

-

-

Диметил(1-метил-3,3ди-2- тиенилалил)азан

1-Метокси-3-[4-(2-метокси-2-фенилетил)
пиперазин-1-ил]-1фенилпропан-2-ол

Изометадон

-

6-Диметиламино-5метил-4,4-дифенилхексан-3-он

Клонитазен

-

{2-[2-(4-Хлорбензил)5-нитробензимидазол-1-ил]етил}диетилазан

-

Етил(4-морфолино2,2-дифенилбутаноат)

Дипипанон

-

4,4-Дифенил-6-пиперидинохептан-3-он

Дифеноксилат

-

Етил[1-(3-циан-3,3дифенилпропилl)-4фенилпиперидин-4карбоксилат]

Дротебанол
-

Етилметилтиамбутен

4,5 α-Епокси-3-етокси17-метилморфин-7ен-6 α -ол
{2-[2-(4-Етокси
бензил)-5-нитро
бензимид азол-1-ил]
етил} диетилазан

Диоксафетилов
бутират
(Диоксафетилбутират)

-

Етилморфин

3

-

6-Диметиламино-4,4дифенилхептан-3-ол

-

2

Етонитазен

Д и м е - Метадол
фептанол

Дифеноксин
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-

1-(3циан-3,3дифенилпропилl)-4фенилпиперидин-4карбоксилова киселина

Д и х и д р о е т о р - (5R,6R,7R,14R)-4,5 α
фин
-Епокси-7 α -[(R)-2хидрохептан-2-ил]-6метокси-17-метил6,14-етаноморфинан3-ол
Д и х и д р о м о р - 4,5 α -Епокси-17-мефин
тилморфинан-3,6 α
-диол
-

3,4-Диметокси-17метил-морфинан6β,14-диол

Екгонин и не- 3β-Хидрокситропанговите естери и 2β-карбоксилова кидеривати, които селина
са превръщаеми до екгонин
и кокаин
-

(Етил)(метил)
(1-метил)-3,3-ди-2тиенилалил)azan

4,5 α -Епокси-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6 α -ол

-

Кодеин

-

К о д е и н - N - о к - 4,5 α -Епокси-3-месид
токси-17-метилморфин-7-ен-6 α -ол-17оксид

Кодоксим

-

-

Кокаин

(4,5 α -Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-илиденаминоокси)оцетна киселина
М е т и л [ 3 β (бензолокси)тропан2β-карбоксилат]

Левоме торфан

-

(9R,13R,14R)-3-Метокси-17-метилморфинан

Левоморамид

-

(R)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил1-(пиролидин-1-ил)
бутан-1-он

Леворфанол

-

(9R,13R,14R)-17-Метилморфинан-3-ол

Левофенацилморфан

-

2-[(9R,13R,14R)-3Хидрокси-морфинан17-ил]-1-фенилетанон

Меклоквалон

-

3-(2-Хлорфенил)-2метилхиназолин-43H-он

Метадон

-

(RS)-6-Диметиламино4,4-дифенилхеп
тан-3-он
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Метадон меж- 4-Диметиламино-2,2динен
дифенилпентаннитрил

Метазоцин

-

3 , 6 , 1 1 - Тр и м е т и л 1,2,3,4,5,6-хексахидро2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол

Метаквалон

-

2-Метил-3-(2-метилфенил)хиназолин4(3H)-он

Метилдезорфин

-

4,5 α –Епокси-6,17диметилморфин-6-ен3-ол

Метилдихидроморфин

-

4,5 α –Епокси-6,17диметилморфинан-3,6
α –диол

Метилфенидат

-

Метил[(R,R)(фенил)
(2-пиперидил)ацетат]

Метопон 5 - М е т и л д и - 4 , 5 α - Е п о к с и - 3 хидроморфинон х и д р о к с и - 5 , 1 7 диметилморфинан6-он
М и р о - Миристилбен- ( 3 - Б е н з и л о к с и - 4 , 5
фин
зилморфин
α- е п о к с и - 1 7 метилморфин-7-ен-6ил)тетрадеканоат
-

Морферидин

Морамид меж- 3-Метил-4-морфолидинен (Премо- но-2,2-дифенилбутарамид)
нова киселина
-

Е т и л [ 1 - ( 2 морфолиноетил)-4фенилпиперидин-4карбоксилат]

-

Морфин

(5R,6S)-4,5-Епокси17-метилморфин-7ен-3,6-диол

-

Морфин метобромид и други
петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи
морфин-N-оксидни деривати

7,8-дидехидро-4,5α
–Епокси-3,6α –дих и д р о к с и - 1 7 , 1 7 - д иметилморфинаниум
бромид

Морфин-N-оксид
(14-Хидроксихидроморфинон)

(5R,6S)-4,5-Епокси3,6-дихидрокси-17метилморфин-7-ен17-оксид

-

Никоди- 6-Никотиноил- ( 4 , 5
α- Е п о к с и кодин
диходрокодеин 3 - м е т о к с и - 1 7 метилморфинан-6
α-ил)никотинат
Никоко- 6-Никотиноил- ( 4 , 5
α- Е п о к с и дин
кодеин
3-метокси-17метилморфин-7-ен-6
α-ил)никотинат

ВЕСТНИК
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Н и к о - 3,6-Диникоти- ( 4 , 5 α- Е п о к с и - 1 7 морфин ноилморфин
метилморфин-7-ен-3,6
α-диил)диникотинат
Норациметадол

-

(6-Метиламино-4,4дифенилхептан-3-ил)
ацетат

Норкоде- N-Десметилко- 4 , 5 α - Е п о к с и - 3 ин
деин
метоксиморфин-7en-6α-ол
Н о р л е - (-)-3-Хидрокси- (9R,13R,14R)-Морфив о р ф а - морфинан
нан-3-ол
нол
Норметадон

-

6-Диметиламино-4,4дифенилхексан-3-он

Нормор- Десметилмор- 4,5 α-Епоксиморфинфин
фин
7-ен-3,6α-диол
Н о р п и - Hoehst-10495
панон

4,4-дифенил-6-(1пиперидил)-3-хексанон

Оксико- 14-Хидроксиди- 4 , 5 α - Е п о к с и - 1 4 дон
хидрокодеинон хидрокси-3-метокси17-метилморфинан6-он
О к с и - 14-Хидроксиди- 4 , 5 α- Е п о к с и - 3 , 1 4 морфон хидроморфинон д и х и д р о к с и - 1 7 метилморфинан-6-он
Петидин

-

Етил(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)

-

Петидин меж- 1-Метил-4-фенилпидинен А
перидин-4-карбонитрил

-

Петидин меж- Етил(4-фенилпиперидинен В
дин-4-карбоксилат)

-

Петидин меж- 1-Метил-4-фенилпидинен С
перидин-4-карбоксилова киселина

Пиминодин

-

Е т и л [ 1 - ( 3 анилинопропил)-4фенилпиперидин-4карбоксилат]

Пиритрамид

-

1’-(3-Циан-3,3-дифенилпропил)
[1,4’-бипиперидин]4’-карбоксамид

Проперидин

-

Изопропил(1-метил4-фенилпиперидин-4карбоксилат)

Пропирам

-

N-(1-Пиперидинопропан-2-ил)-N-(2-пиридил)пропанамид

Прохеп
тазин

-

(1,3-Диметил-4-фенилазепам-4-ил)пропионат

Рацеметорфан

(9RS,13RS,14RS)-3Метокси-17-метил морфинан
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Рацеморамид

-

(RS)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил1-(пиролидин-1-ил)
бутан-1-он

Флунитразепам

-

5-(2-Флуорфенил)-1метил-7-нитро-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Рацеморфан

-

(9RS,13RS,14RS)-17Метилморфинан-3-ол

Р е м и фентанил

-

Метил{3-[4-метоксикарбонил-4-(N-фенилпроманамидо)пиперидино]пропаноат}

Ф о л к о - Морфолинил 4 , 5 α - Е п о к с и дин
етилморфин
17-метил-3-(2морфолиноетокси)
морфин-7-en-6α-ol

Секобарбитал

-

5-Алил-5-(пентан-2ил)барбитурова киселина

Суфентанил

-

N-{4-Метоксиметил1-[2-(2-тиенил)етил]4-пиперидил}-N-фенилпропанамид

Тапентадол
-

Тебакон

-

3-[(2R,3R)-1-Диметиламино-2-метилпентан-3-ил]фенол
4 , 5 α- Е п о к с и - 3 , 6 диметокси-17метилморфин-6,8диен

Тебаин

Ацетилдихидро- ( 4 , 5 α - Е п о к с и кодеинон
3-метокси-17метилморфин-6-ен-6ил)ацетат

Фуретидин

-

Етил{4-фенил-1-[2(тетрахидрофурфори
локси) етил] пипе
ридин-4-карбоксилат}

Хидроко- Дихидрокодеи- 4 , 5 α - Е п о к с и дон
нон
3-метокси-17метилморфинан-6-он
Хидроксипетидин

-

Е т и л [ 4 - ( 3 хидроксифенил)-1метилпиперидин-4карбоксилат]

Х и д р о - 4-Хидроксиди- 4 , 5 α - Е п о к с и - 1 7 м о р ф и - хидроморфин
метилморфинаннол
3,6α,14-триол
Х и д р о - Дихидроморфи- 4 , 5 α - Е п о к с и - 3 морфон нон
х и д р о к с и - 1 7 метилморфинан-6-он

Тилидин

-

Етил[(1RS,2SR)-2-диметиламино-1-фенилциклохекс-3-енкарбоксилат]

Забележка. Към Списък ІІ са и изомерите,
естерите, етерите и солите (включително солите
на естерите, етерите и изомерите) на веществата
по Списък ІІ във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли могат да съществуват.

Тримеперидин

-

( 1 , 2 , 5 - Тр и м е т и л - 4 фенил-4-пиперидил)
пропионат

Приложение № 3
към чл. 3, т. 3

Фенадоксон

-

6-Морфолино-4,4-дифенилхептан-3-он

Списък III – Рискови вещества

Феназоцин

-

6,11-Диметил-3-фенетил-1,2,3,4,5,6-хексахидро-2,6-метано-3бензазоцин-8-ол

Фенампромид

-

N-Фенил-N-(1-пиперидинопропан-2-ил)
пропанамид

Фенме
тразин

-

3-Метил-2-фенилморфолин

ОбщоДруги наиСистематично наиприето
менования:
менование (IUPAC)
междуна- непатентни,
родно нетривиални,
патентно акроними, конаименодови
вание
(INN)

Феноморфан

-

17-Фенилморфинан3-ол

Феноперидин

-

Етил[1-(3-хидрокси3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]

Фентанил

-

N-(1-Фенетилин-4пиперидил)-N-фенилпропанамид

Фенцик- PCP
лидин

1-(1-Фенилциклохексил)пиперидин

1

2

3

А л о б а р - 5,5-Диалилбар- 5,5-дипроп-2-енил-1,3битал
битурова кисе- диазинан-2,4,6-трион
лина
А лпразолам

-

-

Амилнитрит

А м и н о - Аминоксафен
рекс

8 - х л о р - 1 - м е т и л - 6 - ф е н и л 4Н-S-триазоло[4,3-а][1,4]-бензодиазепин
(3-метилбутил)-нитрит
5-Фенил-4,5-дихидро1,3-оксазол-2-илазан
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А м о б а р - 5-Етил-5-изо- 5 - Е т и л - 5 - ( 3 битал
пентилбарби- метилбутил)-1,3-диатурова кисе- зинан-2,4,6-трион
лина

Естазолам

-

8 - Х л о р - 6 - ф е нил-4H-[1,2,4]
триазоло[4,3-a]бензодиазепин

Амфепра- Диетилпропи- 2-Диетиламино-1-фемон
он
нилпропан-1-он

Етилов
лофлазепат

-

Етил[7-хлор-5-(2флуорфенил)-2-оксо2,3-дихидро-1H-1,4бензодиазепин-3-карбоксилат]

Етинамат

-

(1-Етинилциклохексил)карбамат

Етхлорвинол

-

1-Хлор-3-етилпент-1ен-4-ин-3-ол

Золпидем

-

N,N-Диметил-2-[6метил-2-(p-толил)
имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]ацетамид

Камазепам

-

(7-Хлор-1-метил-2-оксо-5-фенил-2,3-дихидро-1H-1,4-бензодиазепин-3-ил)(диметилкарбамат)

Барбитал

-

5,5-Диетилбарбитурова киселина

Бензфетамин

-

(2S)-N-бензил-N-метил-1-фенилпропан2-амин

Бромазепам

-

7 - Б р о м - 5 - ( 2 пиридил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Бротизолам

Бупренорфин

Буталбитал

-

-

-

2 - Б р о м - 4 - ( 2 хлорфенил)-9-метил6H-тиенол[3,2-f][1,2,4]
триазоло[4,3-a][1,4]
диазепин
(5R,6R,7R,14S)-17Циклопропилметил4,5-епокси-7-[(S)-2хидрокси-3,3-диметилбутан-2-ил]-6-метокси-6,14-етаноморфинан-3-ол
5-А лил-5-изобутилбарбитурова киселина

-

1,4-Бутандиол Бутан-1,4-диол

-

Бутобарбитал
(Бутетал)
(Сонерил бутобарбитон)

5-Бутил-5-етилп и р и м и д и н 2,4,6(1H,3H,5H)-трион

Винилбитал

-

5-Етенил-5-(пентан2-ил)-пиримидин2,4,6(1H,3H,5H)-трион

-

Гама-бутиро- Дихидрофуран-2(3H)лактон
он
(GBL)

-

Га м а - х и д р о - 4-Хидроксибутанова
к с и б у т и р о в а киселина
киселина
(GHB)

Делоразепам

Диазепам

Дихидрокодеин

-

-

-

7 - Х л о р - 5 - ( 2 хлорфенил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он
7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2H1,4-бензодиазепин-2он
4 , 5 α- Е п о к с и 3-метокси-17метилморфинан-6α-ол

Катин

(+)-Норпсев- (1S,2S)-2-Амино-1-федоефедрин
нилпропан-1-ол
(D- Норпсевдоефедрин)

Кетазолам

-

11-Хлор-2,8-диметил-12b-фенил-8,12bдихидро-4H-[1,3]
оксазинол[3,2-d][1,4]
бензодиазепин-4,76H-дион

Кетамин

-

( R S ) - 2 - ( 2 Хлорфенил)-2(метиламино)циклохексан-1-он

Клобазам

-

7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2H1,5-бензодиазепин2,4-5H-дион

Клоксазолам

-

10-Хлор-11b-(2хлорфенил)-2,3,7,11bтетрахидро[1,3]
оксазоло[3,2-d][1,4]
бензодиазепин-6-5Hон

Клоназепам

-

5-(2-Хлорфенил)-7нитро-1,3-дихидро2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Клоразепат

-

(RS)-7-Хлор-2-оксо5-фенил-2,3-дихидро1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилова
киселина
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Клотиазепам

-

5-(2-Хлорфенил)-7етил-1-метил-1,3-дихидро-2H-тиено[2,3-e]
[1,4]диазепин-2-он

Оксазепам

-

7-Хлор-3-хидрокси5-фенил-1,3-дихидро2H-1,4- бензодиазепин
-2-он

(1R)-N,N-диметил1,2-дифенилетанамин

Оксазолам

-

(2RS,11bSR)-10-Хлор2-метил-11b-фенил2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2d] [1,4] бензодиазепин
-6-5H-он

Пемолин

-

2-Имино-5-фенил-1,3оксазолидин-4-он

Л е ф е т а - SPA
мин
Лопразолам

-

6-(2-Хлорфенил)-2[(Z)-4-метилпиперазин-1-илметилен]8нитро-2,4-дихидро1H-имидазо[1,2-a][1,4]
бензодиазепин-1-он

Лоразепам

-

(RS)-7-Хлор-5-(2хлорфенил)-3-хидрокси-1,3-дихидро-2H1,4-бензодиазепин-2он

Пентазоцин

-

(2R,6R,11R)-6,11-Диметил-3-(3-метилбут2-ен-1-ил)-1,2,3,4,5,6хексахидро-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол

Лорметазепам

-

7 - Х л о р - 5 - ( 2 хлорфенил)-3-хидрокси-1-метил-1,3дихидро-2H-1,4бензодиазепин-2-он

Пентобарбитал

-

5 - Е т и л - 5 - ( 1 метилбутил)2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион

-

5-(4-Хлорфенил)2,5-дихидро-3Hимидазол[2,1-a]изоиндол-5-ол

Пиназепам

-

Мазиндол

7-Хлор-5-фенил-1(проп-2-ин-1-ил)-1,3дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

-

7-Хлор-1-метил-5фенил-2,3-дихидро1H-1,4- бензодиазепин

Пипрадрол

-

Медазепам

Дифенил(2-пиперидил)метанол

Пировалерон

-

Мепробамат

-

2-(Пиролидин-1-ил)1-(p-толил)пентан-1он

Празепам

-

7-Хлор-1-циклопропилметил-5-фенил1,3-дихидро-2H-1,4бензодиазепин -2-он

(2-Метил-2-пропилпропан-1,3-диил)дикарбамат

Метилфе- Мефобарбитал (RS)-5-Етил-1-метилнобарби 5-фенилбарбитурова
тал
киселина
Метиприлон

-

3,3-Диетил-5-метилпиперидин-2,4-дион

Мефенорекс

-

3-Хлор-N-(1-фенилпропан-2-ил)пропан1-амин

Мидазолам

-

8 - Х л о р - 6 - ( 2 ф л у о р ф е н и л ) - 1 - м етил-4H-имидазо[1,5-a]
[1,4] бензодиазепин

Ниметазепам

-

Нитразепам

-

Нордазепам

-

1-Метил-7-нитро-5фенил-1,3-дихидро2H-1,4- бензодиазепин
-2-он
7-Нитро-5-фенил-1,3дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он
7-Хлор-5-фенил-1,3дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

С е к б у т а - Бутабарбитал
барбитал

5-(Бутан-2-ил)-5етилпиримидин2,4,6(1H,3H,5H)-трион

Те м а з е пам

-

(RS)-7-Хлор-3-хидрокси-1-метил-5-фенил1,3-дихидро-2H-1,4бензодиазепин -2-он

Те т р а з е пам

-

7-Хлор-5-(циклохекс1-енил)-1-метил-1,3дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Трамадол

-

(1R,2R)-rel-2[(диметиламино)метил]- 1-(3-метоксифенил)циклохексанол

Тр и а з о лам

-

8 - Х л о р - 6 - ( 2 хлорфенил)-1-метил-4H-[1,2,4]
триазоло[4,3-a][1,4]
бензодиазепин
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Трихексифенидил

-

1-циклохексил-1-фенил-3-(1-пиперидил)
пропан-1-ол

Фендиметразин

-

(2S,3S)-3,4-Диметил2-фенилморфолин

Фенкамфамин

-

N-Етил-3-фенилбицикло[2.2.1]хептан2-амин

Фенобар- 5 - Е т и л - 5 - ф е - 5-Етил-5-фенил
битал
нилбарбитуро- пирамидинва киселина
2,4,6(1H,3H,5H)трион
Фенпропорекс

-

(RS)-3-(1-Фенилпропан-2-иламино)пропанитрил

Фентермин

-

2-Метил-1-фенилпропан-2-амин

Флудиазепам

-

7-Хлор-5-(2флуорфенил)-1-метил-1,3-дихидро2H-1,4- бензодиазепин -2-он

Флуразепам

-

7-Хлор-1-(2диетиламиноетил)-5(2-флуорфенил)-1,3дихидро-2H-1,4-бензодиазепин -2-он

Халазепам

-

7-Хлор-5-фенил-1(2,2,2-трифлуоретил)1,3-дихидро-2H-1,4бензодиазепин -2-он

Халоксазолам

-

10-Бром-11b-(2флуорфенил)2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2d][1,4] бензодиазепин -6-5H-он

-

Хлоралхидрат 2,2,2-Трихлоретан1,1-диол

Хлордиазепоксид

-

Циклобарбитал

-

7-Хлоро-2-метиламино-5-фенил-3H-1,4бензодиазепин-4оксид

5-(Циклохекс-1-ен1-ил)-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)трион
Забележка. Към Списък ІІІ са и изомерите,
естерите, етерите и солите (включително солите
на естерите, етерите и изомерите) на веществата
по Списък ІІІ във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли могат да съществуват.
11884
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 23
от 24 октомври 2011 г.

за докладване и разследване на произшествия
в морските пространства
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разследване на произшествия
в морските пространства.
(2) Разследването се извършва с цел установяване на обстоятелствата, при които е
възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от
произшествието, както и с цел предприемане
на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.
(3) Разследването по реда на тази наредба
е независимо, не се извършва с цел установяване на степента на вината или отговорността
и не препятства извършването на гражданско,
административно-наказателно или наказателно
производство.
(4) Разследването на произшествията в
морските пространства както по отношение
на плавателните съдове, така и на екипажите
им, се извършва от специализирано звено
за разследване на произшествия в морските
пространства в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
(специализирано звено).
(5) При разследване на произшествие в
морските пространства на Република България се спазват насоките на Международната
морска организация (ИМО) и Международната
организация на труда относно справедливото
отношение към морските лица.
(6) При работата си специализираното звено
се ръководи от Резолюция А.849 (20) на ИМО
и Кодекса за разследване на произшествия на
ИМО, Кодекса за търговското корабоплаване и
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.
Чл. 2. (1) Целта на наредбата е подобряване
на морската безопасност и предотвратяване на
замърсяването на околната среда от плавателни
съдове, както и намаляване на риска от бъдещи
морски произшествия.
(2) Постигане на целите по ал. 1 се извършва чрез:
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1. улесняване на бързото провеждане на
разследванията на безопасността и точен анализ
на произшествията и инцидентите в морските
пространства, за да се определят причините
за тях;
2. гарантиране на своевременно и точно
докладване на резултатите от разследванията
на безопасността и на предложенията за мерки,
насочени към подобряване на безопасността
на корабоплаването.
(3) Специализираното звено е задължено да
докладва изцяло причините за морското произшествие или инцидента, дори и в случай, че
от резултатите може да се направи заключение
за наличието на вина или отговорност.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за произшествия и инциденти, които са:
1. възникнали в морските пространства на
Република България;
2. настъпили на или с кораб, плаващ под
българско знаме, независимо от мястото на
произшествие;
3. засегнали други значими интереси на
Република България.
(2) Наредбата не се прилага за произшествия
и инциденти, настъпили:
1. с военни кораби или кораби, предназначени за превоз на войски, и други кораби,
принадлежащи на Република България или
експлоатирани от нея изключително за правителствени нетърговски цели;
2. с кораби, които не са задвижвани по механичен начин, дървени кораби с примитивна
конструкция, яхти и плавателни съдове за развлекателни пътувания, използвани за нетърговски
цели, освен ако са или ще бъдат снабдени с
екипаж и превозват или ще превозват повече
от 12 пътници с търговски цели;
3. с плавателни съдове по вътрешни водни
пътища;
4. с рибарски съдове с дължина до 15 метра;
5. със стационарни офшорни сондажни
платформи.
Раздел II
Разследване на безопасността
Чл. 4. (1) Специализираното звено извършва
разследвания на безопасността независимо от
наказателни или други паралелно провеждащи
се разследвания за определяне на отговорност
или вина.
(2) Разследване на безопасността, извър
швано от специализираното звено, не може да
бъде възпрепятствано, спирано или забавено
поради други разследвания.
(3) Специализираното звено работи в сътрудничество и взаимно подпомагане при разследвания на безопасността, провеждани от други
държави – членки на Европейския съюз (ЕС).
Специализираното звено координира дейността
си с тази на другите разследващи органи до
степента, необходима за постигане на целите
на разследването.
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Раздел III
Задължение за разследване
Чл. 5. (1) Разследване на безопасността се
извършва задължително при възникване на
много тежко произшествие, което е:
1. възникнало в морските пространства на
Република България;
2. настъпило на или с кораб, плаващ под
българско знаме, независимо от мястото на
произшествие;
3. засегнало други значими интереси на
Република България.
(2) В случай на тежко произшествие, както
и при всяко друго морско произшествие ръководителят на специализираното звено след
извършването на предварителна оценка взема
писмено решение дали да се извърши разследване на безопасността. При вземане на решенията ръководителят на специализираното звено
отчита сериозността на морското произшествие
или инцидента, вида засегнат плавателен съд
и/или товар и възможността резултатите от
разследването на безопасността да спомогнат
за предотвратяване на бъдещи произшествия
или инциденти.
(3) В случай на тежко произшествие, когато
ръководителят реши да не се извършва разследване на безопасността, специализираното
звено изготвя писмени мотиви и ръководителят
уведомява за това Европейската комисия, като
изпраща информацията по чл. 17, ал. 2.
(4) В случай че разследването, предприето от
капитана на кораба, корабособственика и/или
оператора, се окаже недостатъчно по преценка
на специализираното звено, то може да изиска
допълнителна информация, ако това е необходимо за извършване на окончателна преценка и
установяване на причините за произшествието
или инцидента.
(5) Обхватът и практическите условия за провеждането на разследвания на безопасността се
определят от специализираното звено, в случай
че то е водещо разследването, като се взема
предвид становището на разследващите органи
на значително заинтересованите държави.
(6) При провеждане на разследвания на
безопасността специализираното звено следва
принципите на общата методика за разследване
на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 2, буква „д“ от Регламент
(ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на
Европейска агенция за морска безопасност.
Инспекторите по разследване на произшествия
в морските пространства могат да се отклоняват
от посочената методика в конкретни случаи,
когато според тяхната професионална преценка
може да бъде обоснована необходимостта за
това и ако е нужно за постигане на целите на
разследването.
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(7) Специализираното звено започва незабавно разследванията на безопасността след
получаване на информация от лицата по чл. 6
за настъпило морско произшествие или инцидент и във всички случаи не по-късно от два
месеца след настъпването му.
Раздел IV
Задължение за известяване
Чл. 6. (1) Капитанът и корабособственикът
и/или операторът на участващите в инцидента
кораби незабавно изпращат до ръководителя на
специализираното звено доклад за възникването
на всяко произшествие и инцидент.
(2) Лицата по ал. 1 включват в доклада по
ал. 1 информацията, посочена в приложение № 1.
(3) В случай че произшествието или инцидентът е станал в териториалното море
на Република България, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“
предоставят наличната при тях информация
за произшествието на ръководителя на специализираното звено.
Раздел V
Ръководство или участие в разследвания на
безопасността
Чл. 7. (1) Всяко произшествие или инцидент
е предмет само на едно разследване на безопасността, провеждано от една държава или
една водеща разследването държава с участието
на всички други значително заинтересовани
държави.
(2) В случай на разследване на безопасността,
което включва две или повече държави – членки на ЕС, ръководителят на специализираното звено участва в преговорите и подписва
споразумение с разследващите органи на тези
държави членки, в което се определят водещата
разследването държава и процедурите, по които
ще се извършва разследването.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 специализираното звено отговаря за разследването
на безопасността при произшествия, попадащи
в обхвата на тази наредба, и координацията
между значително заинтересованите държави
членки до момента, когато се споразумеят коя
от тях да е водеща разследването държава.
(4) При подготовката на споразумението
по ал. 2 следва да се отчита, че значително
заинтересованите държави имат еднакви права
и достъп до свидетели и доказателствен материал като държавите членки, провеждащи
разследването на безопасността. В случай че
специализираното звено по чл. 1, ал. 4 е водещо разследването, задължително в доклада
му се включва становището на значително
заинтересованите държави.
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(5) Паралелни разследвания на безопасността
за едно и също произшествие или инцидент,
засягащи друга държава – членка на ЕС, се
провеждат в изключителни случаи, за което
Република България уведомява Европейската
комисия за основанията за провеждане на такива паралелни разследвания.
(6) В случаите на провеждани паралелни
разследвания на едно и също произшествие
специализираното звено си сътрудничи със
съответните органи на държавите – членки
на ЕС, провеждащи паралелно разследване на
същото произшествие, като обменя с тях всяка
информация от значение, събрана в хода на
съответните разследвания, с цел да се достигне
до общи заключения.
(7) Когато в териториалното море или вът
решните води на Република България възникне
произшествие или инцидент и има засегнат
„ро-ро“ ферибот или бързоходен пътнически
плавателен съд, специализираното звено започва
разследване на безопасността.
(8) Специализираното звено започва разследване на безопасността в случай на произшествие
или инцидент извън териториалното море или
вътрешните води на Република България, когато
има засегнат „ро-ро“ ферибот или бързоходен
пътнически плавателен съд и последното пристанище на пребиваване е било на територията
на Република България.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 специализираното
звено носи отговорност за провеждане на разследването на безопасността и за координацията със значително заинтересованите държави,
докато се постигне споразумение коя от тях да
е водеща разследването държава.
Раздел VI
Разследващи органи
Чл. 8. (1) Специализираното звено се
състои от ръководител на специализираното
звено – държавен инспектор, и инспектори по
разследване на произшествия в морските пространства, имащи необходимите правомощия,
квалификация и компетентност по въпроси,
отнасящи се до произшествия и инциденти,
както и да притежават опит в областта на
корабоплаването.
(2) В случаите на необходимост специализираното звено може да привлича допълнително
и външни експерти.
(3) Специализираното звено събира и анализира данни, свързани с морската безопасност,
с цел превенция.
(4) Инспекторите от специализираното звено
имат достъп до всяка информация от значение
за провежданото разследване и имат правото:
1. на свободен достъп до всяка зона или
местопроизшествие, както и до всеки кораб,
аварирал плавателен съд или конструкция, в
това число товар, оборудване или други останки;
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2. да описват незабавно доказателствения
материал и контролираното претърсване за
изваждане на отломки, останки и други части
или вещества за изследване или анализ;
3. да изискат изследване или анализ на
посочените в т. 2 обекти и да имат свободен
достъп до резултатите от такива изследвания
или анализ;
4. да разполагат със свободен достъп, да
копират и използват всякаква необходима
информация и записани данни, включително
данните от устройството за записване на дан
ните от пътуване (VDR), свързани с кораба,
рейса, товара, екипажа или всяко друго лице,
предмет, състояние или обстоятелство;
5. на свободен достъп до резултатите от
изследването на телата на жертвите или от
пробите, взети от телата на жертвите;
6. да изискват и да разполагат с резултатите от изследването или от пробите, взети от
лицата, свързани с експлоатацията на кораба,
или друго съответно лице;
7. да разпитват свидетели в отсъствието
на всяко лице, чиито интереси би могло да
се счете, че възпрепятстват разследването на
безопасността;
8. да получават протоколи от посещенията
и съответна информация от държавата на знамето, корабособствениците, класификационните
организации и от всички други компетентни
страни, когато тези страни или представителите
им са установени в Република България;
9. да поискат съдействие от компетентните
органи в съответните държави, включително инспектори от държавата на знамето и държавата
на пристанището, гранична полиция, службата
по движението на корабите, екипи за търсене
и спасяване, пилоти или друг пристанищен или
корабен персонал.
Раздел VII
Поверителност
Чл. 9. Следните документи не се предоставят за други цели освен за разследване на
безопасността, освен ако компетентният орган
в Република България определи, че е налице
първостепенен обществен интерес от разгласяването на:
1. всички свидетелски и други показания,
обяснения и бележки, взети или получени от
специализираното звено в хода на разследването
на безопасността;
2. документи, разкриващи самоличността на
лицата, дали показания по време на разследването на безопасността;
3. информация, свързана с лицата, засегнати от морското произшествие или инцидент,
която е от особено чувствително или лично
естество, включително информация относно
тяхното здраве.
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Раздел VIII
Сътрудничество в рамките на Европейския
съюз и със значително заинтересовани трети
държави
Чл. 10. (1) Специализираното звено си
сътрудничи с разследващите органи на държавите – членки на ЕС, в съответствие с
изискванията на Европейската комисия за
осъществяване на постоянно сътрудничество
по чл. 10, т. 2 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 г. за определяне на основните принципи,
които уреждат разследването на произшествия в
областта на морския транспорт, и за изменение
на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ L 131 от 2009 г.).
(2) Специализираното звено участва в работата на Консултативна техническа група на
държавите – членки на ЕС, и групите за сът
рудничество в областта на разследването на
морски произшествия на Европейската агенция
за морска безопасност (ЕМСА).
Чл. 11. (1) При разследванията на безопасността специализираното звено си сътрудничи
във възможно най-голяма степен със съответните органи на значително заинтересованите
трети държави.
(2) Значително заинтересованите трети
държави по взаимно съгласие се допускат до
разследването на безопасността, ръководено от
специализираното звено, съгласно тази наредба
на който и да е етап от разследването.
(3) Сътрудничеството на Република България
при разследване на безопасността, провеждано
от значително заинтересована трета държава,
не засяга установените с наредбата изисквания
за провеждане и докладване на разследвания
на безопасността. Когато значително заинтересована трета държава ръководи разследване
на безопасността, което засяга Република
България, специализираното звено може да
реши да не провежда паралелно разследване на
безопасността, при условие че разследването на
безопасността, ръководено от третата държава,
се провежда в съответствие с Кодекса на ИМО
за разследване на морските произшествия и
инциденти.
Раздел IX
Разходи
Чл. 12. (1) Разходите за извършване на
лабораторни изследвания, експертизи и дешифриране на носителите на информация за рейса
на кораба, включително и в чужбина, свързани
с разкриване на причините за произшествие,
са за сметка на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява
необходимото оборудване за разследване и сред-

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ства за индивидуална защита за служителите,
участващи в разследването на произшествие,
съгласно номенклатурата, препоръчана от
ИМО и ЕМСА.
(3) Когато се иска помощ от държава – членка на ЕС, която не участва в разследването на
безопасността, държавите членки се договарят
за възстановяване на направените разходи.
Раздел X
Запазване на доказателствата
Чл. 13. Страните, засегнати при произшествия и инциденти, попадащи в приложното поле
на наредбата, полагат всички усилия, за да:
1. запазят цялата информация от навигационни карти, корабни дневници, електронни и
магнитни аудио- и видеозаписи, включително
информация от VDR и други електронни устройства, по отношение на периода преди, по
време на и след произшествието;
2. предотвратят записване върху или друга
промяна на такава информация;
3. предотвратят намеса чрез всякакво друго
оборудване, за което може основателно да се
смята, че има отношение към разследването на
произшествието, когато се касае за разследване
на безопасността;
4. съберат и запазят бързо всички доказателства за целите на разследванията на без
опасността.
Раздел XI
Докладване на произшествия
Чл. 14. (1) Разследванията на безопасността,
провеждани съгласно наредбата, приключват
с публикуването на доклад във формат, посочен в приложение № 2. В случаите, когато
характерът и констатациите от разследвано
сериозно произшествие не биха спомогнали за
предотвратяването на бъдещи произшествия и
инциденти, специализираното звено приключва
разследването с опростен доклад.
(2) В срок от 12 месеца от датата на произшествието специализираното звено изготвя
окончателен доклад за произшествието, включително неговите заключения и препоръки,
когато има такива. В случай че не е възможно
да се изготви окончателен доклад в рамките
на този срок, специализираното звено изготвя
междинен доклад.
(3) Докладите от разследването на безопасността по ал. 1 и 2 се предоставят на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за сведение и разпоредителни
действия по препоръките, след което се публикуват на интернет страницата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(4) В случаите, когато Република България е
водеща държава по разследването, ръководителят на специализираното звено изпраща копие
от заключителния, опростения или междинния
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доклад на Европейската комисия. Специализираното звено взема предвид евентуалните
технически забележки на Европейската комисията по отношение на заключителния доклад,
които не засягат констатациите по същество.
Раздел XII
Препоръки за безопасност
Чл. 15. (1) Адресатите на препоръките за
безопасност, направени от специализираното
звено, са длъжни да ги изпълняват без забавяне
и писмено да уведомят ръководителя на специализираното звено за предприетите мерки и
за сроковете за тяхното въвеждане, съответно
причините за неизпълнението на мерките.
(2) Ръководителят на специализираното
звено може да дава препоръки за безопасност
въз основа на анализ на данни и от цялостните резултати от проведените разследвания на
безопасността.
(3) Препоръките по ал. 2 по никакъв начин
не определят отговорността или вината за дадено произшествие.
Раздел XIII
Система за ранно предупреждение
Чл. 16. (1) На всеки етап от разследването
на безопасността и в случай, че специализираното звено прецени, че са необходими
спешни действия на ниво Европейски съюз с
цел предотвратяване на риска от нови произшествия, ръководителят на специализираното
звено незабавно информира Европейската комисия за необходимостта да се отправи ранно
предупреждение.
(2) На всеки етап от разследването на без
опасността и в случай, че специализираното
звено прецени, че са необходими спешни действия на национално ниво с цел предотвратяване
на риска от нови произшествия, ръководителят
на специализираното звено незабавно информира заинтересованите страни и отправя ранно
предупреждение.
Раздел XIV
Европейска база данни за морски произшествия
Чл. 17. (1) Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
уведомява Европейската комисията относно
упълномощените органи, които ще имат достъп до европейската база данни за морски
произшествия.
(2) Ръководителят на специализираното звено
уведомява Европейската комисията относно
произшествията и инцидентите в съответствие
с формата в приложение № 3.
(3) Ръководителят на специализираното звено
предоставя на Европейската комисия получените данни от разследването на безопасността
в съответствие със схемата на Европейската
информационна платформа за морски произшествия (EMCIP).
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Бързоходен пътнически плавателен съд“
е бързоходен плавателен съд, както е определен
в правило 1, глава X от Конвенцията SOLAS
от 1974 г., както е изменена към датата на
приемане на Директива 2009/18/ЕО, който
превозва повече от 12 пътници.
2. „Водеща разследването държава“ е държавата, която поема отговорността за извършване
на разследването по взаимно споразумение
между значително заинтересованите държави.
3. „Значително заинтересована държава“ е
държава:
а) под чието знаме плава корабът, обект на
разследването;
б) в чието териториално море или вътрешни води се е случило произшествието или
инцидентът;
в) където произшествието е причинило или
е застрашило със сериозни вреди околната
среда, включително акватория и територия на
тази държава;
г) където последствията от произшествието
или инцидента са застрашили или причинили
сериозни вреди на държавата или на изкуствени
острови, инсталации или структури, върху които
тази държава има юрисдикция;
д) където в резултат на произшествието
граждани на тази държава са загубили живота
си или са получили сериозни увреждания;
е) която има важна информация, считана
от водещата разследването държава, че може
да бъде от полза за разследването;
ж) която по някаква друга причина установява интерес, считан за важен от водещата
разследването държава.
4. „Инспектори по разследване“ са длъжностни лица от специализираното звено, които
имат правото да провеждат или да участват в
провеждане на разследване на безопасността.
5. „Кодекс на ИМО за разследване на морски
произшествия и инциденти“ е актуализираната
версия на Кодекса за разследване на морски
произшествия и инциденти, приложен към
Резолюция A.849(20) на Асамблеята на ИМО
от 27 ноември 1997 г.
6. „Много тежко произшествие“ е произшествие с кораб, водещо до пълната му загуба,
загуба на живот или силно замърсяване.
7. „Морски инцидент“ е събитие или последователност от събития, които не се класифицират като произшествие, които са причинени
директно във връзка с експлоатацията на кораба
и които застрашават или ако не бъдат отстранени, биха застрашили безопасността на кораба,
екипажа, други лица или околната среда.
8. „Насоки на ИМО относно справедливото
отношение към морските лица в случай на
морско произшествие“ са насоките, приложени
към Резолюция LEG.3(91) на Правния комитет на ИМО от 27 април 2006 г. и одобрени
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от Управителния орган на Международната
организация по труда на неговата 296-а сесия
от 12 – 16 юни 2006 г.
9. „Препоръка за безопасност“ е всяко предложение, включително за целите на регистрация
или контрол, направено от:
а) разследващия орган на държавата, която провежда или ръководи разследването на
безопасността въз основа на информацията,
произтичаща от такова разследване;
б) Европейската комисията на база на
проведен анализ на данни и резултатите от
проведени разследвания на безопасността.
10. „Произшествие“ е събитие или последователност от събития, които имат като резултат някое от следните последствия, директно
свързани с експлоатацията на кораба:
а) смърт или сериозно нараняване на човек;
б) изчезване на човек от кораба;
в) загуба или абандон на кораба;
г) материални щети, нанесени на кораба;
д) засядане или неспособност за самостоятелно придвижване на кораб или участието на
кораба в сблъсък;
е) материални щети на морската инфраструктура извън кораба, които могат сериозно
да застрашат безопасността на кораба, друг
кораб или човек;
ж) тежки вреди на околната среда или
възможни тежки вреди на околната среда,
причинени от повредата на кораб или кораби.
11. „Разследване на безопасността относно
морски произшествия или инциденти“ е процес,
провеждан публично с цел тяхното предотвратяване в бъдеще. Този процес включва събиране и анализ на информация и заключения,
включително определяне на обстоятелствата,
причините и допринасящите фактори и даване
на препоръки за безопасност.
12. „Ро-ро ферибот“ е морски пътнически
плавателен съд със съоръжения, които позволяват на пътни или железопътни превозни
средства да се придвижват на колела към и
от плавателния съд и който превозва повече
от 12 пътници.
13. „Тежко произшествие“ е произшествие,
което не се класифицира като много тежко и
включва: пожар, експлозия, засядане, контакт
с дъното, брегови обект или съоръжение или
друг плавателен съд, щети от лошо време или
лед, напукване на корпуса или предполагаеми
корпусни дефекти и други водещи до структурна щета, правеща кораба немореходен,
като проникване на вода в корпуса, спиране
на главния двигател, големи щети в жилищни
помещения или замърсяване (независимо от
количеството) и/или повреда, налагаща теглене
или брегова помощ.
14. „Устройство за записване на данните от
пътуване“ (VDR) се разбира в съответствие
с определението, съдържащо се в Резолюция
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A.861(20) на Асамблеята на ИМО и Резолюция
MSC.163(78) на Комитета по морска безопасност на ИМО.
§ 2. Не са произшествия по смисъла на тази
наредба събитията, довели до:
1. маловажна повреда на кораб, която не е
довела до нарушаване на неговата мореходност;
2. допиране до дъното или засядане, които не
водят до видима повреда по корпуса на кораба
и несъздаващи опасност за корабоплаването
в района или замърсяване на околната среда;
3. незначителна повреда на плаващо или
брегово съоръжение, която не води до излизането му от експлоатация;
4. телесна повреда или смърт, когато не са
настъпили в резултат на изпълнение на служебни задължения, свързани със:
а) експлоатацията на кораба;
б) повреди на корпуса, механизмите, устройствата и системите на кораба.
§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на
Директива 2009/18/ЕО от 2009 г. за определяне на основните принципи, които уреждат
разследването на произшествия в областта на
морския транспорт и за изменение на Директива
1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Заключителни разпоредби
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 23
от 2005 г. за разследване на произшествия в
морските пространства и вътрешните водни
пътища (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 91
от 2010 г.).
§ 5. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
указания по прилагането на наредбата.
Министър: Ив. Московски
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
Информация за настъпило произшествие
1. Име на кораба.
2. Знаме на кораба.
3. IMO номер.
4. Корабособственик.
5. Вид на произшествието:
5.1 потъване;
5.2 засядане;
5.3 сблъскване (данни за втория кораб или
информация за обекта/предмета, с който е осъществен сблъсъкът);
5.4 пожар;
5.5 пострадал член на екипажа или пътник;
5.6 повреди по кораба и товара вследствие на
лошо време;
5.7 други.
6. Място на произшествието и координати.
7. Дата и час.
8. Екипаж (има ли български граждани).
9. Предприети действия по спасяване, ако се
налагат.
10. Предполагаеми щети и пострадали лица.
11. Друга информация, свързана с произшествието.
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Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1
Съдържание на доклада от разследването на
безопасността
В доклада се определя единствената цел на
разследването на безопасността и се посочва, че
препоръката за безопасност в никакъв случай не
поражда презумпция за отговорност или вина и
по отношение на съдържанието и стила докладът
не е изготвен с цел използването му в съдебно
производство.
(Докладът следва да не се позовава на свидетелски
показания, нито да свързва лице, посочено в доклада,
с лице, дало показания в хода на разследването на
безопасността.)
1. Резюме
В тази част се описват основните факти, свързани с морското произшествие или инцидент: какво
се е случило, кога, къде и как се е случило; описва
се също така дали в резултат на това са възникнали смъртни случаи, телесни повреди, щети по
кораба, товара, трети страни или околната среда.
2. Фактическа информация
В тази част се включват няколко отделни
раздела, в които се предоставя достатъчно информация, която разследващият орган определя
като фактическа, потвърждава анализа и улеснява
разбирането.
Тези раздели включват по-конкретно следната
информация:
2.1. Данни за кораба:
2.1.1. знаме /регистър;
2.1.2. идентификационни данни;
2.1.3. основни характеристики;
2.1.4. собственост и управление;
2.1.5. информация за конструкцията;
2.1.6. минимално комплектуване с екипаж за
сигурност;
2.1.7. разрешен товар.
2.2. Информация за рейса:
2.2.1. посетени пристанища;
2.2.2. вид на рейса;
2.2.3. информация за товара;
2.2.4. екипаж.
2.3. Информация за морското произшествие
или инцидент:
2.3.1. вид морско произшествие или инцидент;
2.3.2. дата и час;
2.3.3. координати и местоположение на морското произшествие или инцидент;
2.3.4. външни и вътрешни условия;
2.3.5. експлоатация на кораба и участък от рейса;
2.3.6. място на борда;
2.3.7. информация за човешкия фактор;
2.3.8. последици (за хората, кораба, товара,
околната среда, други).
2.4. Участие на бреговите органи и действия
при аварийната ситуация:
2.4.1. кой е участвал;
2.4.2. какви средства са използвани;
2.4.3. колко бързо се е реагирало;
2.4.4. какви действия са предприети;
2.4.5. какви резултати са постигнати.
3. Описание
В тази част морското произшествие или инцидент се възстановява последователно, в хронологичен ред на събитията преди, по време на
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и след морското произшествие или инцидент и
участието на всеки фактор (т. е. лице, материал,
среда, оборудване или външен фактор). Периодът,
обхванат от описанието, зависи от развитието във
времето на онези конкретни аварийни събития,
които непосредствено са допринесли за морското
произшествие или инцидент. В тази част също
така се включва всякаква подробна информация,
засягаща проведеното разследване, в това число
и резултатите от изследванията или пробите.
4. Анализ
В тази част се включват няколко отделни
раздела, в които се предоставя анализ на всяко
аварийно събитие с коментар за резултатите от
всякакви свързани изследвания или проби, извършени в хода на разследването на безопасността, и
на всякакви действия по безопасността, които може
вече да са били предприети с цел предотвратяване
на морски произшествия. Тези раздели следва да
включват най-малко информация за:
4.1. контекст и среда на аварийното събитие;
4.2. човешки грешки и пропуски, случаи, които
включват опасни материали, последици за околната среда, отказ на оборудването и влияние на
външни фактори;
4.3. фактори, оказали влияние, които включват функции, свързани с хора, дейности на борда
на кораба, брегово управление или регулаторно
влияние.
Анализът и коментарът позволяват докладът да
стигне до логични заключения, като се установят
всички фактори, оказали влияние, включително
свързаните с рискове, за които съществуващите
предпазни средства, целящи предотвратяване на
аварийното събитие, и/или онези, насочени към
отстраняване или намаляване на последиците от
него, се оказват неадекватни или липсват.
5. Заключения
В тази част се обобщават установените фактори,
оказали влияние, и липсващите или неадекватни
предпазни средства (материални, оперативни,
символични или процедурни), за които следва да
се предприемат действия по безопасност с цел
предотвратяване на морски произшествия.
6. Препоръки за безопасност
Когато е уместно, в тази част от доклада се
включват препоръки за безопасност, произтичащи
от анализа и заключенията и свързани с конкретни области, като законодателство, проектиране,
процедури, проверка, управление, здравеопазване
и безопасност на работното място, обучение,
ремонтна дейност, поддръжка, брегова помощ и
действия при аварийна ситуация. Препоръките за
безопасност са адресирани към онези, които са
компетентни да ги приложат, като корабособственици, ръководители, признати организации, морски
власти, служби по движението на корабите, органи
за реагиране при аварийни ситуации, международни
морски организации и европейски институции, с
цел предотвратяване на морски произшествия.
Тази част също съдържа междинни препоръки за
безопасност, които евентуално са били направени,
и всякакви мерки за безопасност, предприети в
хода на разследването на безопасността.
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7. Допълнения
Когато е целесъобразно, към доклада на хартиено копие и/или в електронна форма се прилага
следният неизчерпателен списък с информация:
7.1. снимки, видеоизображения, аудиозаписи,
навигационни карти, чертежи;
7.2. приложими стандарти;
7.3. използвани технически термини и съкращения;
7.4. специални проучвания на безопасността;
7.5. друга информация.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
Данни при известяване относно морско произшествие или инцидент

(Част от Европейската информационна платформа за морски произшествия)
1. Отговорна държава членка/лице за контакт.
2. Провеждащо разследването лице от държавата членка.
3. Роля на държавата членка.
4. Засегната брегова държава.
5. Брой значително заинтересовани държави.
6. Значително заинтересовани държави.
7. Известяващ орган.
8. Час на известяване.
9. Дата на известяване.
10. Име на кораба.
11. Номер по ИМО/позивни.
12. Знаме на кораба.
13. Вид морско произшествие или инцидент.
14. Вид на кораба.
15. Дата на морското произшествие или инцидент.
16. Час на морското произшествие или инцидент.
17. Координати – географска ширина.
18. Координати – географска дължина.
19. Местоположение на морското произшествие
или инцидент.
20. Пристанище на отплаване.
21. Пристанище на местоназначение.
22. Система за разделно движение на кораби.
23. Участък от рейса.
24. Експлоатация на кораба.
25. Място на борда.
26. Човешки жертви:
26.1. екипаж;
26.2. пътници;
26.3. други.
27. Тежки телесни повреди:
27.1 екипаж;
27.2. пътници;
27.3. други.
28. Замърсяване.
29. Щети по кораба.
30. Щети по товара.
31. Други щети.
32. Кратко описание на морското произшествие
или инцидент.
33. Кратко описание на причините да не бъде
предприето разследване на безопасността.
Бележка. Подчертаните точки означават, че следва
да се предоставят данни за всеки кораб, ако в морското произшествие или инцидент участва повече
от един кораб.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-848
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39,
ал. 2 и чл. 43, ал. 3 и 4 от Закона за подземните
богатства и чл. 33, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване и
на концесии за добив на подземни богатства по
Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 231 на Министерския съвет от
2010 г., нареждам:
1. Откривам тръжна процедура за предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 в площ „Борова могила“, разположена на територията на общини Панагюрище
и Стрелча, област Пазарджик, с размер 26,2 кв.
км, с координатни точки от 1 до 5.
2. Определям срок на разрешението за търсене и проучване 3 г. от датата на влизане в сила
на договора за търсене и проучване с право на
продължение съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за
подземните богатства.
3. Срокът за закупуване на тръжните книжа
е до 17 ч. на 30-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
4. Срокът за подаване на заявленията за участие
в търга е до 17 ч. на 35-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.
5. Срокът за внасяне на ценовите предложения
по тръжните книжа е до 17 ч. на 55-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
6. Срокът за провеждане на търга е 56-ият
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
7. Търгът е с тайно наддаване.
8. Определям цена на тръжните книжа в размер 10 000 лв. Тръжните книжа се закупуват от
стая № 904 в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на адрес: ул. Триадица
8, София, в определения по т. 3 срок.
9. Кандидатите за участие в търга трябва да
отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 от
Закона за подземните богатства.
10. Определям първоначална цена на правото да се търси и проучва в площта в размер
1 000 000 лв.
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, се определя срок
за провеждане на явен търг между тях. В този
случай наддаването започва от предложената
еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване
10 на сто.
12. Определям депозит за участие в търга в
размер 20 000 лв., платим до срока по т. 6 по
банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена в
тръжните книжа.

13. Депозитът на участника, спечелил търга,
се връща след подписване на договора, а на
останалите участници – в 14-дневен срок след
обнародването в „Държавен вестник“ на разрешението за търсене и проучване.
14. Заявленията за участие в търга и ценовите предложения на кандидатите по тръжните
условия се подават в служба „Деловодство“ на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес – ул. Триадица 8, София, на
български език съгласно изискванията на чл. 46
от Закона за подземните богатства.
15. Търгът се провежда и когато има само
един допуснат кандидат.
16. Към извършване на геологопроучвателните
дейности се пристъпва след оценка за съвместимост на годишните работни проекти за търсене
и проучване от съответния компетентен орган.
17. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: Тр. Трайков
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РАЗРЕШЕНИЕ № 113
от 24 август 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Михалково“, разположена в землищата на с. Селча, с. Михалково,
с. Осиково, община Девин, област Смолян, и
с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1
ЗПБ и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение № 30 от 3 август 2011 г.
на Министерския съвет разрешавам на „Ватия
холдинг“ – АД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 175080698,
със седалище и адрес на управление – София,
район „Триадица“, кв. Манастирски ливади – Б,
бл. 65, Бизнес сграда Евроцентър, ет. 4, да извърши за своя сметка търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Михалково“, разположена в землищата на с.
Селча, с. Михалково, с. Осиково, община Девин,
област Смолян, и с. Фотиново, община Батак,
област Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години и 6
месеца.
2. Размерът на площта е 23,5 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 6 включително в система 1970 г.:
№
1.

X (m)
4515100

Y (m)
8588600

2.

4515100

8593200

С Т Р.
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№
3.

X (m)
4509300

Y (m)
8593200

4.

4509300

8591330

5.

4510480

8591080

6.
4510570
8588600
4. Условията за осъществяване на дейностите
търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за търсене и проучване
с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
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РАЗРЕШЕНИЕ № 123
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Осенов рид“,
разположена в землището на гр. Кресна, община
Кресна, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ, § 105,
ал. 2 ЗИДЗПБ и протоколно решение № 30 от
3 август 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на ЕТ „Васил Георгиев – Гергана“, Благоевград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 811144522, със седалище
и адрес на управление – Благоевград 2700, община Благоевград, ул. Дойран 17, ет. 1, ап. 1, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Осенов рид“, разположена в землището на гр.
Кресна, община Кресна, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,20 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 4 включително в система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4496350.0

8488450.0

2.

4496250.0

8488700.0

3.

4495950.0

8488850.0

4.

4495500.0

8488450.0
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4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
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РАЗРЕШЕНИЕ № 124
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Венци“, разположена в землището на с. Дрен, община Радомир,
област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и § 105,
ал. 2 ЗПБ и протоколно решение на Министерския съвет № 29 от 27 юли 2011 г. разрешавам
на „Алпине България“ – АД, София, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано с Решение
от 06.04.2004 г. по ф. д. № 3841/2004, том 1013, стр.
17, парт. № 83306, в Софийския градски съд, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Изгрев“, ул. Драган Цанков 172, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Венци“,
разположена в землището на с. Дрен, община
Радомир, област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,52 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 4 включително в система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4570250

8487000

2.

4570250

8488280

3.

4569840

8488280

4.

4569840

8487000

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
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РАЗРЕШЕНИЕ № 125
от 10 октомври 2011 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Млаката“, разположена в землищата на с.
Копиловци и с. Дива Слатина, община Георги
Дамяново, и гр. Чипровци, община Чипровци,
област Монтана
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 7 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 ЗПБ и
протоколно решение на Министерския съвет
№ 19 от 18.05.2011 г. разрешавам
1. „Елаците – МЕД“ – АД, с. Мирково, вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК 122016037, със седалище и
адрес на управление с. Мирково, община Мирково, област София, да извършва за своя сметка
дейности по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Млаката“, разположена в землищата на
с. Копиловци, с. Дива Слатина, община Георги
Дамяново, и гр. Чипровци, община Чипровци,
област Монтана.
2. Обект на това разрешение е площ „Млаката“ с размер 35,93 кв. км, индивидуализирана с
граници, определени с координатите на точки от
№ 1 до № 13 включително в координатна система
„1970 г.“, както следва:
№

X (m)

Y (m)

1.

8465000.00

4713000.00

2.

8474000.00

4713000.00

3.

8473971.31

4709796.21

4.

8472319.86

4709252.23

5.

8472173.19

4706013.20

6.

8469000.00

4706000.00

7.

8469000.00

4708000.00

8.

8468000.00

4709000.00

9.

8467638.51

4709722.98

10.

8468917.23

4710541.24

11.

8468058.81

4711602.03

12.

8466397.97

4711602.03

13.
8466000.00
4712000.00
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Елаците – МЕД“ – АД, с. Мирково, за срок 3 г.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимост
на цялостния работен проект с предмета и це-
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лите на опазване на защитена зона „Западна
Стара планина и Предбалкан“ с официален код
BG0001040, обявена за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, по чл. 5,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони,
приет с Решение на Министерския съвет № 122
от 2.03.2007 г., и защитена зона „Западен Балкан“
с официален код BG0002002, обявена за опазване
на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включена в
списъка на защитените зони, приет с Решение
на Министерския съвет № 802 от 4.12.2007 г., по
реда на глава втора от 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 ПМС № 201 от 2007 г.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на геологопроучвателните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
11742

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 133
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Хера“, разположена в землищата на с. Кладенец, с. Малък извор, с. Голям
извор, с. Кралево, с. Долно Ботево, с. Лясковец и
с. Зимовина, община Стамболово, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ,
§ 105, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение № 33 от 7 септември
2011 г. на Министерск и я съвет разрешавам
на „Мединвест“ – ЕООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регист ър на А генцията по вписванията под
ЕИК 831485043, със седалище и адрес на управление – София 1797, Столична община, район
„Изгрев“, ж.к. Изгрев, ул. 170 № 26, да извърши
за своя сметка проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Хера“, разположена в землищата на с. Кладенец, с. Малък извор,
с. Голям извор, с. Кралево, с. Долно Ботево, с.
Лясковец и с. Зимовина, община Стамболово,
област Хасково, при следните условия:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

1. Срокът на разрешението е 2 г.
2. Размерът на площта е 21,8 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3
Координатен ригистър на граничните точки,
описващи площ „Хера“
Координатна система 1970 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ № 134
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Ел Зет 60“, разположена в землището на гр. Брусарци, община
Брусарци, област Монтана
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5,
т. 1 ЗПБ, § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и протоколно решение № 32 от 31 август
2011 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Пътинженеринг – М“ – ЕА Д, Монтана – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 111001688, със седалище и адрес
на управление – Монтана, ул. Граф Игнатиев 24,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Ел Зет 60“, разположена в землището на
гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 г.
2. Размерът на площта е 0,65 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

№

X (m)

Y (m)

1.

4562300

9440000

2.

4562300

9443000

3.

4560000

9443000

4.

4560000

9441000

5.

4559300

9441000

6.

4559300

9443000

7.

4556200

9443000

8.

4556200

9441000

9.

4558200

9441000

10.

4558200

9440000

11.

4556200

9440000

12.

4556200

9438000

Министър: Тр. Трайков

13.

4559200

9438000

14.

4559200

9440000

Приложение
към т. 3

15.

4560600

9440000

16.

4561500

9438500

17.

4561500

9440000

18.

4561095

9438500

№

Х (m)

Y (m)

19.

4560600

9439570

1.

4748022

8488219

20.

4557900

9441360

2.

4747690

8488754

21.

4557900

9441820

3.

4746887

8488435

22.

4557480

9441820

4.

4746624

8488000

23.
11743

4557480

9441360

5.
11744

4747577

8488000

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ел Зет 60“
Координатна система 1970 г.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Омега“ – Пловдив, изменям Заповед № РД-14-153 от
17.07.2006 г. (ДВ, бр. 64 от 2006 г.); изм. и доп. със
Заповед № РД-14-179 от 23.08.2006 г. (ДВ, бр. 78
от 2006 г.); изм. и доп. със Заповед № РД-14-20
от 05.03.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 2007 г.); изм. и доп.
със Заповед № РД-14-89 от 18.05.2007 г. (ДВ, бр.
45 от 2007 г.); изм. и доп. със Заповед № РД-14-216
от 28.06.2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.); изм. и доп.
със Заповед № РД-14-287 от 30.11.2007 г. (ДВ, бр.
1 от 2008 г.); изм. и доп. със Заповед № РД-14-103
от 12.05.2008 г. (ДВ, бр. 50 от 2008 г.); изм. и доп.
със Заповед № РД-14-105 от 20.07.2010 г. (ДВ, бр.
62 от 2010 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Радослава Георгиева Сенгалевич“ се заменя със: „Училището се управлява и
представлява от Георгиос Катичотис.“
11848

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно основно училище с изучаване
на немски език „Ерих Кестнер“ – София, изменям
Заповед № РД-14-46 от 09.05.1996 г. (ДВ, бр. 55 от
1996 г.); изм. със Заповед № РД-14-6 от 11.03.2002 г.
(ДВ, бр. 31 от 2002 г.); изм. със Заповед № РД14-163 от 29.12.2003 г. (ДВ, бр. 5 от 2004 г.); изм.
със Заповед № РД-14-218 от 29.11.2006 г. (ДВ, бр.
101 от 2006 г.), както следва:
Прибавя се ново изречение: „Училището се
управлява и представлява от Прокоп Асенов
Павлов.“
11849

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА и чл. 18, ал. 2,
т. 2 и ал. 3 ППЗНП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2
от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и протокол от 04.10.2011 г.
на експертната комисия, определена със Заповед
№ РД-09-3 от 04.01.2011 г., отказвам на Донка
Петрова Георгиева, лицето, получило разрешение
да открие Частна професионална гимназия със
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специалности с интензивно изучаване на чужди
езици – Варна, да извърши промяна в адреса на
обучение в гимназията.
Мотиви на отказа за промяна:
Кандидатът не е представил изискваните документи в съответствие с нормативната уредба в
системата на народната просвета, както следва:
1. Не е представен проект за материалната
база с обзавеждане, отговарящ на нормативите
за проектиране на съответния вид детска градина
или училище, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба
№ 7 от 2001 г.; не са предвидени специализирани
кабинети по химия и биология, както и физкултурен салон.
2. Не са представени обяснителни записки по
всички части (архитектура, конструкция, електро,
В и К и отопление и вентилация), съобразени
с нормативните изисквания, изготвени от лица,
притежаващи необходимата техническа подготовка. Представените обяснителни записки са
изготвени от едно лице.
3. Не е представен сертификат за съответствие
с нормативните изисквания за пожарна безопасност, издаден от органите на пожарна и аварийна
безопасност, или становище за разрешаване ползването на обекта по предназначение, издадено от
органите на пожарна и аварийна безопасност.
4. Не е представена декларация по чл. 9, ал. 1,
т. 4 от Наредба № 7 от 2001 г. (доп., ДВ, бр. 82
от 2007 г.).
5. Не е представено разрешение за ползване,
издадено от съответния компетентен орган, или
удостоверение, издадено от общинската (районната) администрация, че обектът може да се ползва
по предназначение.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Върховния административен съд.
11850

Министър: С. Игнатов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 615
от 6 октомври 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-297 от 2010 г. от Чавдар
Стефанов – управител на „Митланд“ – ЕООД,
Николина Б. Гогова и Златко Н. Петков за допускане изработване на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 16068, 16070, 16071, 17077, 170013 и 3053 в землището на с. Градоман, район „Банкя“. Имотите
попадат в неурегулирана територия, определена
съгласно общия устройствен план на Столичната
община за далекоперспективно развитие. С Решение № 508 от 23.09.2010 г. Столичният общински
съвет на основание чл. 15 ЗУЗСО и по реда на
чл. 16 ЗУТ допуска изработване на подробен устройствен план. Със Заповед № РД-09-50-1699 от
28.10.2010 г. на главния архитект на Столичната
община е одобрено задание за изработване на
ПРЗ. Със Заповед № РД-09-50-1759 от 5.11.2010 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато изработване на плана на основание
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решение на Общинския експертен съвет по
устройство на територията, прието с протокол
№ ЕС-Г-92 от 26.10.2010 г., т. 11.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица
по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ в „Държавен вестник“, бр. 8 от 2011 г., като с писмо № АГ-0823-1 от
1.03.2011 г. кметът на район „Банкя“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения. След обявяването му проектът е
разгледан и приет с протокол № ЕС-Г-22 от
15.03.2011 г., т. 11, и ЕС-Г-30 от 5.04.2011 г., т. 7.
Приложени са становища на експлоатиращите дружества: „ЧЕЗ – Електроразпределение
България“ – АД, с писмо от 6.12.2010 г.; „Софийска вода“ – АД, № ТУ-42201 от 11.11.2010 г.;
„VIVACOM“ – № 2269 от 24.11.2010 г., дирекция
„Зелена система“ при Столичната община – № 7000-СО1-1255 от 13.12.2010 г., и пазарни оценки на
поземлените имоти в обхвата на плана преди урегулирането им и след урегулирането им с проекта
на подробния устройствен план за доказване на
обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, изречение трето
от ЗУТ, определени с протокол на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
№ ЕС-О-002 от 16.05.2011 г.
С проекта на плана за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Проектът е в съответствие с изискванията на
закона и е спазена процедурата по допускане и
обявяване.
На заседание № 94 от 14.07.2011 г., т. 43, докладът е оттеглен поради констатирана допусната
техническа грешка при нанасяне границите на
устройствените зони.
Проектът е коригиран и внесен за ново разглеждане на заседание на Столичния общински
съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 16, чл. 108, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 31, 210, § 6, ал. 7, чл. 129, ал. 1 и
чл. 130, ал. 1 ЗУТ, Решение № 508 от 23.09.2010 г.
на СОС, т. 7, 32 и 34 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-22
от 15.03.2011 г., т. 11, и № ЕС-Г-30 от 5.04.2011 г.,
т. 7, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на м.
Михайлово, землище Градоман (м. Бърканица,
м. Герговица), кв. 65, 66, 67, 68 и 69; откриване
на задънена улица от о.т. 352 – о.т. 1 – о.т. 3 – о.т.
7 – о.т. 8 до о.т. 9; откриване на улица от о.т.
3 – о.т. 10 до о.т. 7; откриване на задънена улица
от о.т. 10 – о.т. 11 до о.т. 14.
Отреждане на УПИ: За кв. 65:
1-3053 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“.
За кв. 66:
I-16070;II-16071; III-16071; IV-16068; V-16068;
VI-16077; VII-16077; VIII-16077; IX-16077; X-16077;
XI-16077; XII-16077.
За кв. 67:
I-16077; II-16077; III-16077; IV-16077; V-16077;
VI-16077; VII-16077; VIII-16077 – „За озеленяване
и техническа инфраструктура“.
За кв. 68:
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I-16077; II-16077; III-16077; IV-16077; V-16077;
VI-16077; VII-16077; VIII-16077; IX-16077; X-16077;
Х1-16077 – „За озеленяване, детска площадка и
КОО“.
За кв. 69:
I-17013; II-17013; III-17013; IV-17013; V-17013;
VI-17013; VII-17013 – „За озеленяване и спорт“;
VIII-17013; IX-17013; Х-17013; XI-17013; XII-17013;
ХIII-17013; XIV-17013; XV-16077; XVI-16077; XVII16077; XVIII-16077 – „За озеленяване и техническа
инфраструктура“; XIX-17013 – „За озеленяване и
техническа инфраструктура“.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за м. Михайлово, землище Градоман, кв. 65, 66,
67, 68 и 69.
Отреждане на УПИ: За кв. 65:
1-3053 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“.
За кв. 66:
I-16070; II-16071; III-16071; IV-16068; V-16068;
VI-16077; VII-16077; VIII-16077; IX-16077; Х-16077;
XI-16077; ХII-16077.
За кв. 67:
I-16077; II-16077; III-16077; IV-16077; V-16077;
VI-16077; VII-16077; VIII-16077 – „За озеленяване
и техническа инфраструктура“.
За кв. 68:
I-16077; II-16077; III-16077; IV-16077; V-16077;
VI-16077; VII-16077; VIII-16077; IX-16077; X-16077;
XI-16077 – „За озеленяване, детска площадка и
КОО“.
За кв. 69:
I-17013; II-17013; III-17013; IV-17013; V-17013;
VI-17013; VII-17013 – „За озеленяване и спорт“;
VIII-17013; IX-17013; Х-17013; XI-17013; XII-17013;
ХIII-17013; XIV-17013; XV-16077; XVI-16077; XVII16077; XVIII-16077 – „За озеленяване и техническа
инфраструктура“; XIX-17013 – „За озеленяване и
техническа инфраструктура“,
без допускане на намалени отстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
и проект за вертикално планиране.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
11851
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1915
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 515 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Хиподрума, до
бл. 139, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11621
РЕШЕНИЕ № 1919
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 177 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 22.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11622
РЕШЕНИЕ № 1920
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 180 от 26.03.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 24.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Младост 1, до бл.
80 и бл. 84, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11821
РЕШЕНИЕ № 1921
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 364 от 09.06.
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2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл.
206, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11623
РЕШЕНИЕ № 1922
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 972 от 11.10.
2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 22.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение за социални контакти, ж. к. Връх
Манчо, бл. 3, вх. Г, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 10 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11624
РЕШЕНИЕ № 1923
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 360 от 09.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение – магазин към трафопост, ул. Железопътна,
пред читалището, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11625
РЕШЕНИЕ № 1924
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 114 от 11.03.2010 г.
и Решение № 273 от 27.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 28.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на сгради с терен, ул. Първа българска армия
18, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Сердика“, с право на собственост върху
прилежащия терен.
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2. Начална тръжна цена – 1 080 000 лв. (54,62 %
от достигнатата на търга цена се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозитът за участие – 108 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София
(сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –
SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.
1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11822
РЕШЕНИЕ № 1925
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 675 от 02.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 32 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11823
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РЕШЕНИЕ № 1926
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 324 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
техническо помещение № 5, ж. к. Зона Б-5-3, бл.
25, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съотвеното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11824
РЕШЕНИЕ № 1927
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 974 от 11.10.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до
бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11825
РЕШЕНИЕ № 1928
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Люлин, до бл. 985, обособена
част от „Водоснабдяване и канализации“ – ЕАД,
със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 63 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11826
РЕШЕНИЕ № 1941
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС,
Решение № 364 от 9.06.2011 г. на Столичния общински съвет и Решение № 1883 от 9.09.2011 г.
на Надзорния съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация Надзорният съвет на
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Столичната общинска агенция за приватизация
изменя т. 2 на Решение № 1883 от 09.09.2011 г.
(ДВ, бр. 78 от 2011 г.), като текстът в частта му
„Сделката се облага частично с ДДС“ се заменя
с текста „41,06 % от достигната на търга цена се
облага с ДДС“.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11662
РЕШЕНИЕ № 1942
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45, ал. 1 и 3 ЗДДС, § 1,
т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДДС,
Решение № 361 от 9.06.2011 г. на Столичния общински съвет и Решение № 1885 от 9.09.2011 г.
на Надзорния съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
изменя т. 2 на Решение № 1885 от 09.09.2011 г.
(ДВ, бр. 77 от 2011 г.), като текстът в частта му
„Сделката се облага частично с ДДС“ се заменя
с текста „21,62% от достигната на търга цена се
облага с ДДС“.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11663

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 906
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 02508.544.618 по кадастралната карта на местност Момчил, гр. Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване и отреждане „За претоварна
станция за твърди битови отдапъци“.
11679

Председател: Ст. Павлов

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 550
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план (план
за улична регулация) за нова улица в землището на с. Нова махала, община Батак, ЕКАТТЕ
51874, от о.т. 1001 до о.т. 1002 в местност Назрица
за обслужване на имотите в кв. 26 по плана на
селото и имот № 333 – стадион, в съответствие
с приложения проект.
2. Възлага на кмета на Община Батак да предприеме необходимата процедура по изпълнение
на решението.
11813

Председател: Е. Саатчъ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 268
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газификация на Благоевград“, подобект „Газо
разпределителна мрежа – Нова индустриална
зона със сигнатура – Блг – 101“, минаваща през
имоти с идентификатори 04279.27.38 – ведомствен път (общински), 04279.26.330 – ведомствен
път (общински), 04279.25.40 – ведомствен път
(общински), 04279.24.16 – ведомствен път (общински), 04279.18.27 – ведомствен път (общински), 04279.17.125 – ведомствен път (общински),
04279.17.116 – ведомствен път (общинск и), и
04279.113.15 път ІІІ клас (ОПУ – държавата).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
11680

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 272
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 201015, масив 201 в
местност Селото в землището на с. Скравена за
застрояване на жилищни сгради, разположени
свободно, и промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
11689

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 2294
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК и
като взех предвид, че са налице важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
I. Отчуждавам 3142 кв. м от бивш имот пл.
№ 44 в кв. 1 по плана на РЦ „Меден рудник“,
Бургас, за изграждане на улици в Районен център
„Меден рудник“, Бургас, от: Иван Алексиев Димов, Димитринка Иванова Димова, Александър
Иванов Димов, Каля Атанасова Димитрова, Елена
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Атанасова Петкова, Иванка Атанасова Кирязова,
Невена Иванова Николова, Димитринка Димитрова Колева, Ирина Иванова Иванова, Еленка
Иванова Арабаджиева, Никола Иванов Николов.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците на отчуждения имот в размер 144 013,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Иван Алексиев Димов – 9601,15 лв.
2. Димитринка Иванова Димова – 9601,15 лв.
3. Александър Иванов Димов – 9601,15 лв.
4. Каля Атанасова Димитрова – 9601,15 лв.
5. Елена Атанасова Петкова – 9601,15 лв.
6. Иванка Атанасова Кирязова – 9601,15 лв.
7. Невена Иванова Николова – 28 800,71 лв.
8. Недялка Димитрова Стаматова – 14 400,93 лв.
9. Д и м и т р и н к а Д и м и т р о в а К о л е ва – 14 400,93 лв.
10. Иванка Иванова Харбалиева – 7201,03 лв.
11. Ирина Иванова Иванова – 7201,03 лв.
12. Еленка Иванова Арабаджиева – 7201,03 лв.
13. Никола Иванов Николов – 7201,03 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта може да се обжалва в 3-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
11733

Вр.и.д. кмет: Й. Бенова-Ананиева

ЗАПОВЕД № 2375
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК и
като взех предвид, че са налице важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 4952 кв. м от бивш имот пл.
№ 46 в кв. 129 по плана на РЦ „Меден рудник“,
Бургас, за изграждане на улици в Районен център
„Меден рудник“, Бургас, от: Янко Проданов Проданов, Тоню Петков Тонев, Стефан Тонев Тонев,
Петко Тонев Тонев, Недка Стоянова Великова,
Миланка Стоянова Игнатова, Добринка Костова
Лазарова, Константин Георгиев Иванов, Павел
Костов Иванов, Недка Христова Белева, Катерина
Димитрова Радева, Димитър Димитров Костов,
Георги Димитров Костов.
ІІ. Определям обезщетение за собствениците
на отчуждения имот в размер 226 974,90 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Янко Проданов Проданов – 22 697,49 лв.
2. Тоню Петков Тонев – 7565,83 лв.
3. Стефан Тонев Тонев – 7565,83 лв.
4. Петко Тонев Тонев – 7565,83 лв.
5. Недка Стоянова Великова – 22 697,49 лв.
6. Миланка Стоянова Игнатова – 22 697,49 лв.
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7. Добринка Костова Лазарова – 15 131,66 лв.
8. Константин Георгиев Иванов – 15 131,66 лв.
9. Павел Костов Иванов – 15 131,66 лв.
10. Недка Христова Белева – 45 394,98 лв.
11. Катерина Димитрова Радева – 15 131,66 лв.
12. Димитър Димитров Костов – 15 131,66 лв.
13. Георги Димитров Костов – 15 131,66 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта може да се обжалва в 3-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
11734

Вр.и.д. кмет: Й. Бенова-Ананиева

ЗАПОВЕД № 2376
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и чл. 60
АПК и като взех предвид, че са налице важни
обществени интереси, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам 1341 кв. м от бивш имот пл. № 45
в кв. 1 по плана на РЦ „Меден рудник“, Бургас,
за изграждане на улици в Районен център „Меден
рудник“, Бургас, от: Милка Христова Табакова,
Султанка Христова Дросева, Йордан Христов
Дросев, Атанас Григоров Григоров, Георги Николов Дросев, Коста Николов Атанасов, Атанас
Николов Атанасов, Христо Григоров Григоров,
Станка Григорова Григорова,
ІІ. Определям обезщетение за собствениците на отчуждения имот в размер 61 464,70 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Милка Христова Табакова – 6829,41 лв.
2. Султанка Христова Дросева – 6829,41 лв.
3. Йордан Христов Дросев – 6829,41 лв.
4. Атанас Григоров Григоров – 6829,41 лв.
5. Георги Николов Дросев – 6829,41 лв.
6. Коста Николов Атанасов – 6829,41 лв.
7. Атанас Николов Атанасов – 6829,41 лв.
8. Христо Григоров Григоров – 6829,41 лв.
9. Станка Григорова Григорова – 6829,41 лв.
ІІІ. Сумата по т. ІІ да бъде преведена в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта по
сметка, открита от Община Бургас в „Общинска
банка“ – АД, клон Бургас.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК.
V. Имотът да бъде завзет след изплащане на
обезщетението.
Заповедта може да се обжалва в 3-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
11735

Вр.и.д. кмет: Й. Бенова-Ананиева

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1487
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, потвърждава Заповед № РД-22271 от 26.02.2010 г. и одобрява ПУП – план за
регулация и застрояване за ПИ № 193074 и ПИ
№ 193075, местност Панчев вир, землище на с.
Ресен, община Велико Търново, относно промяна
на предназначението на имотите – обединяване
на двата имота в един нов ПИ № 193080, като в
същия се предвижда изграждане на обект: „Малка
електроцентрала с фотоволтаични модули с мощност 5 MW, при височина на съоръженията – до
6 м; начин на застрояване – свободно; линии на
застрояване – ограничителни, и план-схеми за
водоснабдяване и канализация и озеленяване за
новообразувания ПИ № 193080 съгласно приложения проект.
11681

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1488
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, потвърждава Заповед № РД-22272 от 26.02.2010 г. и одобрява ПУП – план за
регулация и застрояване за ПИ № 193014, ПИ
№ 193015, ПИ № 193016, ПИ № 000233 – полски
път, и ПИ № 000234 – полски път, местност Панчев вир, землище на с. Ресен, община Велико
Търново, относно промяна на предназначението
на имотите – обединяване на ПИ № 193014, ПИ
№ 193015, ПИ № 193016, като се включват и ПИ
№ 000233 – полски път, и ПИ № 000234 – полски път, в следните новообразувани имоти:
ПИ № 193073, ПИ № 193074, ПИ № 193075, ПИ
№ 193076, ПИ № 193077 и полски пътища ПИ
№ 193078 и ПИ № 193079; в новообразувания
имот ПИ № 193073 се предвижда изграждането
на обект: „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули“ при височина на съоръженията – до
6 м; начин на застрояване – свободно; линии на
застрояване – ограничителни; в новообразувания
имот ПИ № 193077 се предвижда изграждането
на възлова станция и планове-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация и
озеленяване съгласно приложения проект.
11682

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1489
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за подземен
водопровод, захранващ обект в ПИ № 00583.147.5,
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местност Караник, землище на с. Арбанаси.
Трасето на водопровода се прокарва през имоти – № 00583.53.11 – „Винпалас – 2005“ – А Д,
Велико Търново, и № 00583.147.27 – общински
полски път.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11759

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1490
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 14235.517.1, по плана на
новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ, местност
Долна ливада – Димитровци, землище на с. Габровци, за промяна предназначението на имота
и план-схема за водоснабдяване към ПУП. За
поземлен имот № 14235.517.1, местност Долна
ливада – Димитровци, землище на с. Габровци,
община Велико Търново, се определя предназначение „За жилищни нужди“ при следните устройствени показатели: височина на сградата – до
10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до
60 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11760

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1491
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 007003 и ПИ № 007004,
местност Оградня, землище на с. Велчево, относно
промяна предназначението на имотите, плансхеми за водоснабдяване и електрификация към
ПУП. За поземлени имоти № 007003 и 007004,
местност Оградня, землище на с. Велчево, община Велико Търново, се определя предназначение
„За жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели: височина на сградата – 10 м, плътност
на застрояване (П застр.) – 60 %, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена
площ – 40 %, начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11683

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1492
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 00583.160.21 по плана на
новообразуваните имоти на територията по § 4
ЗСПЗЗ, местност Странжа, землище на с. Арбанаси, относно промяна предназначението на имота
и план-схеми за водоснабдяване и електрификация
към ПУП. За поземлен имот № 00583.160.21 се
предвижда изграждане на „Жилищни сгради“
при следните устройствени показатели: височина на сградите – 7 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 40 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 0,8, минимална озеленена площ – 60 %,
начин на застрояване – свободно. Линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11761

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1493
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 83123.4.25, местност
Край село, землище на с. Шереметя, относно
промяна предназначенито на имота и план-схема
за електрификация към ПУП, парцеларен план
за трасе на силов кабел 1 kV, преминаващо през
имоти № 83123.0.220, № 83123.53.25 – полски път,
№ 83123.0.1186 – полски път, № 83123.4.9 – полски
път, № 83123 – улица в населеното място, и достига
до новообразувания имот № 83123.52.11, план за
регулация за обединяване на ПИ № 83123.4.25 и
ПИ № 82123.52.11 в един имот ПИ № 83123.52.11
и изменение на ПУП – план за застрояване за
ПИ № 82123.52.11 (променено предназначение на
ПИ № 83123.52.11 по плана на новообразуваните
имоти за територия по § 4 ЗСПЗЗ с Решение
№ КЗЗ-06 от 2.08.2007 г. на Областна дирекция
„Земеделие и гори“ – Велико Търново). За новообразувания поземлен имот № 83123.52.11 се
предвижда предназначение „За жилищни нужди“
при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 60 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 1,0, минимална озеленена площ – 40 %,
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начин на застрояване – свободно. Линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11684

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1494
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопровод до обект:
„Търговски център и автосервиз“ в ПИ № 085015,
местност Саламатя, землище на с. Леденик, за
нуждите на „София Франс Ауто“ – АД, преминаващо през имоти – № 000135 – път І клас,
№ 000296 – местен път, № 999031 – полски път
и № 000276 – дере.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11685

Председател: Ал. Чокойски

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 1496
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 059011, местност Бамбалово дере, землище на с. Леденик, относно
промяна предназначението на имота и план-схеми
за водоснабдяване и електрификация към ПУП,
план за регулация за разделяне на имота на два
нови имота – УПИ І-11 „За складови дейности“
и УПИ ІІ-11 „За складови дейности“. За новообразуваните имоти – УПИ І-11 „За складови
дейности“ и УПИ ІІ-11 „За складови дейности“,
се предвижда изграждане на „Складова база“ и
„Гаражно стопанство“ при следните устройствени
показатели: височина на сградите – 10 м, плътност
на застрояване (П застр.) – 80 %, коефициент на
интензивност (Кинт) – 2,5, минимална озеленена
площ – 40 %, начин на застрояване – свободно.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11687

РЕШЕНИЕ № 1495
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 064026, местност Саламатя, землище на с. Леденик, относно промяна
п редназначениет о на имо та, п лан-схеми за
водоснабдяване, електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП, промяна
предназначението на част от поземлен имот
№ 064021 – полски път, с площ 441,50 кв.м, част от
ПИ № 000266 – полски път, с площ 314,00 кв.м и
част от ПИ № 065010 – полски път, с площ 185,20
кв.м, осигуряващи достъп до ПИ № 064026, и
поставяне на трайна настилка. За поземлен имот
№ 064026, местност Саламатя, землище на с.
Леденик, община Велико Търново, се предвижда
изграждане на обект: „Заведение за обществено
хранене, търговски център и трафопост“, при
следните устройствени показатели: височина
на сградите – 10 м, плътност на застрояване
(П застр.) – 60 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 2, минимална озеленена площ – 40 %,
начин на застрояване – свободно. Линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11686

Председател: Ал. Чокойски
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Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1497
от 29 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия 1 kV за външно ел.
захранване на обект: „Дърводелска работилница“,
в УПИ ХХХII от кв. 2 по плана на с. Присово
с трасе, което започва от нов въздушен мачтов
трафопост, монтиран на СРС в оста на съществуващ ЕП „Йовковци“, и преминаващо през ПИ
№ 000113 – дере, публична общинска собственост.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
11688

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 927
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 130, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 1 и 6 ЗУТ
Добричкият общински съвет одобрява комплексен
проект за инвестиционна инициатива, включващ:
1. подробен устройствен план – парцеларен план;
2. инвестиционен проект: Кабелна линия – Средно
напрежение, захранваща 21 ветрогенератора, в
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землищата на с. Стожер, с. Стефаново, с. Соколник, с. Славеево и с. Дебрене, община Добричка,
област Добрич.
Възлага на кмета на Община Добричка последващите съгласно закона действия.
11690

Председател: Сл. Петрова

ОБЩИНА ДОСПАТ
ЗАПОВЕД № А-48
от 17 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
нареждам:
Отчуждавам реална част от имот с идентификатор/пл. сн. № 299 в кв. 1 с площ на частта за отчуждаване – 96 кв. м, която попада в
реализацията на обект: „Улична регулация в
кв. 1 на с. Барутин“, съгласно ЗРП със Заповед
№ 1328 от 31.10.1983 г., предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост, за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на наследници на Сали
Реджепов Кехайов.
Определям сумата на паричното обезщетение
в размер 960 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС и пълномощно
изх. № 135 от 7.10.2011 г. паричното обезщетение
на наследниците на Сали Реджепов Кехайов да
се внесе по сметка на Зекир Салихов Кехайов:
BG 78 STSA 93000006193106 в Банка „ДСК“ – АД,
клон Доспат, по сметка № 02/0000000006193106.
Сумата е внесена по сметка: BG 78 STSA
93000006193106 в Банка „ДСК“ – АД, клон Доспат, по сметка № 02/0000000006193106 и ще се
изплаща считано от 18.10.2011 г. на правоимащите
след представяне на документ за самоличност и
документ за собственост на имота.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства: Улицата е необходимо да се реализира,
тъй като ще осигури достъп до жилищата и
имотите на гражданите на с. Барутин.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
11691

Вр.и.д. кмет: Б. Чаушев

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1305
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
ел., В и К и пътна връзка схеми за захранване
на ПИ 330003 и ПИ 330002 от КВС на с. Дъбене,
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местност Кошу кър, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя. За ПИ 330003 и
ПИ 330002 се образува УПИ І-330003, 330002 – за
производствена и складова дейност – база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника в
местността Кошу кър, с. Дъбене, и застрояване
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията. Устройствена зона Пч.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
11608

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1306
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ПИ 017004 от КВС,
местност МНО, землище гр. Карлово, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
За ПИ 017004 да се образува урегулиран поземлен имот (УПИ) 017004 – смесено застрояване, обществено обслужване и ремонтно-складова
дейност в местността МНО, землище гр. Карлово,
за застрояване при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
11766

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1307
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на ПИ
№ 016062 и ПИ № 016063 от КВС на гр. Калофер,
местност Табите, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя. За ПИ № 016062
и ПИ № 016063 се образуват УПИ 016062 – жилищно строителство, и УПИ 016063 – жилищно
строителство, в м. Табите, землище гр. Калофер,
и застрояване при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
11767

Председател: Т. Стоев
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РЕШЕНИЕ № 1308
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на ПИ
№ 016059 от КВС на гр. Калофер, местност Табите, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя. За ПИ № 016059 се образува
УПИ-016059 – жилищно строителство в м. Табите,
землище гр. Калофер, и се застроява при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
11768

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1310
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
ел. и В и К схеми за захранване на ПИ 019001,
местност Коши кър, от КВС на с. Домлян, във
връзка с промяна предназначението на земята.
Част от поземлен имот 019001 се обединява с
УПИ-019042 – цех за производство на извара,
разфасовъчно, складова база, търговски офис,
и се преотрежда за УПИ-019042, 019001 – цех
за разфасовка на сирене и кашкавал, складова
база и офиси, в местност Коши кър от картата
на възстановената собственост на с. Домлян и
за застрояване при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
11692

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1311
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: трасе за водопровод и
подземен електропровод 0,4 kV за обект: „Дестилерия за преработка на етеричномаслени култури
в УПИ-000253 – дестилерия за етерични масла,
склад, магазин и офиси, в местност Елака, землище
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с. Иганово, община Карлово, преминаващо през
поземлен имот 000156 – полски път, публична
общинска собственост, и У ПИ-000253 – дестилерия за етерични масла, склад, магазин и
офиси – комплексно малкоетажно застрояване,
собственост на Анелия Любомирова Янчева, в
землище с. Иганово, община Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
11609

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 777
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Каспичан, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен
план за обект: „Жилищна сграда – къща за гости“
в ПИ 070223 в м. Долните лозя, землище с. Каспичан, собственост на Борислав Дочев Йорданов.
Председател: Н. Неделчева
11814

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1470
от 31 август 2011 г.
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решения по т. 8 от
протокол № 4 от 23.02.2011 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 1278/09.03.2011 г. от
РИОСВ – Бургас, Решение № 3 от 28 – 29.04.2011 г.
на МЗХ – Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, за утвърждаване на площадка (трасе) за посочения обект Общинският съвет – гр. Несебър,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради „Шато
панорама“ в имот 39164.15.185 по кадастралната
карта на с. Кошарица, м. Сулуджана. Трасето
на електропровода започва от нов БКТП в ПИ
39164.15.144, минава подземно през общински
имот 39164.15.6 – полски път, и влиза в имот с
идентификатор 39164.15.185 съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Б. Филипов
11693
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РЕШЕНИЕ № 1471
от 31 август 2011 г.
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решения по т. 17
от протокол № 2 от 10.02.2011 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 1279 от
14.03.2011 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № 3
от 28 – 29.04.2011 г. на МЗХ – Областна дирекция
„Земеделие“ – Бургас, за утвърждаване площадка
(трасе) за посочения обект Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външни
канализационни мрежи“ за имот 39164.15.185 по
кадастралната карта на с. Кошарица, м. Сулуджана. Трасето на обекта започва от съществуваща канална шахта северно от ПИ 39164.15.319,
намираща се в ПИ 39164.15.34 – полски път,
преминава през дере с идентификатор 39164.15.28,
ПИ 39164.15.6 – полски път, и достига до ПИ
39164.15.185 в землището на с. Кошарица, местност Сулуджана, с дължина 363 м л. съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
11694

Председател: Б. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1473
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА предвид мотивите,
изложени в докладната записка, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Кабели 0,4
kV за захранване от БКТП до ТЕМО на жилищна
сграда в имот с идентификатор 51500.86.20 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Трасето на кебала е с дължина 112 м. Започва от
БКТП в имот 51500.86.18 – урбанизирана територия (частна собственост), преминава през второстепенна улица с идентификатор 51500.86.21 – собственост на Община Несебър, и достига до ТЕМО
в имот с идентификатор 51500.86.20 (собственост
на инвеститора), съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна чат от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
11695

Председател: Б. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1474
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид мотивите, изложени
в докладната записка, Общинският съвет – гр.
Несебър, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външни В и К мрежи“ за имот с идентификатор
61056.50.12, м. Чатал тепе, землище с. Равда.
Трасето на новопредвидения водопровод започва от ВШ на съществуващ водопровод ∅225
в имот с идентификатор 61056.52.4 – собственост на Митра Атанасова Керемедчиева и др.,
минава по полски пътища с идентификатори
61056.51.102, 61056.66.101 и 61056.51.100 – собственост на Община Несебър, и по местен път
с идентификатор 61056.50.100 – собственост на
Община Несебър, достига до ВШ в имот с идентификатор 61056.50.12 – собственост на възложителите. Трасето на канализацията започва от
имот с идентификатор 61056.50.100 – собственост
на Община Несебър, достига до съществуваща
канализация, съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
11696

Председател: Б. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1492
от 19 септември 2011 г.
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решения по
т. 4 от протокол № 3 от 16.02.2011 г. и т. 3 от
протокол № 17 от 07.09.2011 г. от заседани я
на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 2882 от
13.05.2011 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № 4 от
22 – 24.06.2011 г. на МЗХ – Областна дирекция
„Земеделие“ – Бургас, за утвърждаване площадка
(трасе) за посочения обект и здравно заключение
за съгласуване на ПУП – ПП на МЗ – РЗИ – Бургас, изх. № 94-Г-57 от 27.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Електрозахранване за трасе на кабели 20 kV, обекти:
СН КЛ 400 мм „П/с Слънчев бряг – запад съединителна муфа към ВС Палма“; СН КЛ 400 мм
„П/с Слънчев бряг – запад съединителна муфа
към ВС Лариса“; СН КЛ 400 мм „П/с Слънчев
бряг – запад съединителна муфа към ТП Шатра2“;
СН КЛ 185 мм „П/с Слънчев бряг – запад – ТП
„Арка“; СН КЛ 185 мм „П/с Слънчев бряг – запад
ВЛ Септемврийче“ в землищата на с. Кошарица и
гр. Несебър, община Несебър. Трасето на обекта
преминава по полски пътища, представляващи
ПИ 39164.13.57; 39164.15.58; 39164.15.88; 51500.172.34;
51500.10.27; 51500.21.39; 51500.22.109; 51500.22.107;
51500.22.74; 51500.172.21 и 51500.37.12. В имотите,
през които минава кабелът, се учредява сервитутна ивица по 2 м от двете страни съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
11697

Председател: Б. Филипов
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 709
от 20 септември 2011 г.

ЗАПОВЕД № 773
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, представляваща
разширение на съществуващ гробищен парк по
влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен
със Заповед № 541 от 21.05.2008 г. на кмета на
общината, при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432009 по картата на землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на частта
за отчуждаване 4,805 дка в местността Полето
при граници на частта за отчуждаване: имот
№ 432052 – нива, имот № 432002 – нива, имот
№ 432010, имот № 078508 – полски път, и имот
№ 432016 – полски път.
Имотът е собственост на наследници на Ганчо
Велков Гърчев – бивш жител на Панагюрище,
а именно: Анна Йорданова Енева (с дял 1/24) от
София, Силвия Йорданова Константинова (с дял
1/24) от София, Иван Ганчев Гърчев (с дял 1/24)
от Свищов, Емил Ганчев Гърчев (с дял 1/24) от
София, Славка Тодорова Гърчева (с дял 1/54) от
гр. Сливница, Мария Ганчева Вукадинова (с дял
1/54) от гр. Нови Искър, Недко Ганчев Гърчев
(с дял 1/54) от гр. Сливница, Мариана Ганчева
Дамянова (с дял 1/36) от Пловдив, Иван Ганчев
Ганев (с дял 1/36) от София, Марийка Недкова
Кънева (с дял 1/18) от София, Марийка Стефанова
Гърчева (с дял 1/36) от София, Диана Ганчева
Гърчева-Харизанова (с дял 1/36) от София, Нина
Ганчева Гърчева-Кънчева (с дял 1/36) от София,
Мина Николова Калоянова (с дял 1/12) от Панагюрище, Ганчо Велков Гърчев (с дял 1/12) от
Панагюрище, Мария Велкова Тодорова (с дял
1/12) от Панагюрище, Емил Георгиев Игнатов
(с дял 1/24) от Панагюрище, Недялка Георгиева
Герасимова (с дял 1/24) от гр. Септември, Атанас Петров Мингов (с дял 1/24) от Пазарджик,
Борислав Атанасов Мингов (с дял 1/24) от Пазарджик, Тота Кръстева Васева (с дял 1/60) от
Панагюрище, Стойна Иванова Раленекова (с дял
1/60) от Панагюрище, Ганчо Николаев Васев (с
дял 1/60) от Панагюрище, Георги Ганчев Васев (с
дял 1/60) от Панагюрище, Рада Цвяткова Васева
(с дял 1/90) от Панагюрище, Николай Радев Васев
(с дял 1/90) от Панагюрище, Цвятко Радев Васев
(с дял 1/90) от Панагюрище, Ана Николова Тодева
(с дял 1/30) от Панагюрище и Мина Николова
Еничерова (с дял 1/30) от Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 7208 лв., която е преведена в ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис Панагюрище.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с Решение № 111 от
14.11.2002 г. Общинският съвет – гр. Павликени,
реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддавне на обект: „Недвижим имот – УПИ
VI – за производствени и складови дейности“,
намиращ се в кв. 19 по ПУП на гр. Павликени,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при следните условия:
– Търгът да се проведе на 25-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 14 ч. в заседателната зала на Община Павликени. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг при същите условия 30 дни след
първата дата.
– Начална тръжна цена – 6430 лв.
– Стъпка на наддаване – 100 лв.
– Депозит за участие в търга – 643 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павликени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
– Цена на тръжната документация – 100 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„ОСиСД“ в Информационния център на Община
Павликени след представяне на документ за
платена такса.
– Тръжната документация може да се закупи
до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга.
– Предложения за участие в търга се подават
до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
– Оглед на обекта може да се извърши до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга, в присъствието на представител на общината след закупуване на тръжна документация
от кандидата.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
3. Възлага на кмета на общината да назначи
тръжна комисия, която да проведе тръжната
процедура, в съответствие с изискванията на
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите
и да определи със заповед спечелилия търга
участник въз основа на представения от комисията протокол.
4. Упълномощава кмета на общината да сключи
приватизационния договор.
Председател: Д. Дончев
11610
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На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат чрез ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис Панагюрище, на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в Панагюрище съществува остър
недостиг на гробни места. Изпълнението на
проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за Община
Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
Отменям своя Заповед № 719 от 21.09.2011 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
тази заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок
от съобщаването.
11698

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 774
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, представляваща
разширение на съществуващ гробищен парк по
влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен
със Заповед № 541 от 21.05.2008 г. на кмета на
общината, при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432001 по картата на землището на гр. Панагюрище с площ на частта за отчуждаване
7,500 дка в местността Полето при граници на
частта за отчуждаване: имот № 432002 – нива,
имот № 432010 – нива, имот № 078508 – полски
път, и имот № 078514 – полски път.
Имотът е собственост на наследници на Гена
Ненова Калагларска – бивш жител на Панагюрище, а именно: Радослав Стоянов Дедев (с дял 1/54)
от Панагюрище, Красимира Стоянова Малинова

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

(с дял 1/54) от Панагюрище, Павел Стоянов Дедев (с дял 1/54) от Панагюрище, Юлия Василева
Дедева (с дял 1/54) от с. Панагюрски колонии,
Ради Ненов Дедев (с дял 1/54) от с. Панагюрски
колонии, Васил Ненов Дедев (с дял 1/54) от София, Стоянка Радова Бозаджиева (с дял 1/18) от
Панагюрище, Нено Луков Парпулов (с дял 1/48)
от Панагюрище, Тотка Лукова Кръстева (с дял
1/48) от Панагюрище, Продан Илиев Калоянов (с
дял 1/24) от Панагюрище, Неделко Илиев Калоянов (с дял 1/24) от Панагюрище, Ненко Илиев
Калоянов (с дял 1/24) от Панагюрище, Евгения
Делчева Дапева (с дял 1/18) от гр. Стамболийски,
Нено Делчов Калагларски (с дял 1/18) от Панагюрище, Цветана Делчева Петрунова (с дял 1/18)
от гр. Стамболийски, Анна Делчева Попова (с
дял 1/18) от Панагюрище, Петър Делчев Шопов
(с дял 1/18) от Панагюрище, Нено Делчев Шопов
(с дял 1/18) от гр. Панагюрище, Райна Димитрова
Даскалова (с дял 1/12) от Панагюрище, Бойчо
Димитров Гатев (с дял 1/12) от Панагюрище,
Евгения Николова Юрукова (с дял 1/12) от София и Дария Николова Колева-Яначкова (с дял
1/12) от София.
Определям сума за парично обезщетение
в размер 11 250 лв., която е преведена в ТБ
„Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис Панагюрище.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат чрез ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис Панагюрище, на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в Панагюрище съществува остър
недостиг на гробни места Изпълнението на
проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за община
Панагюрище.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма
да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
Отменям своя Заповед № 696 от 16.09.2011 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
тази заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок
от съобщаването.
11699

За кмет: В. Сапунджиев
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 11-ОА-2682
от 17 октомври 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 ЗНП във връзка с чл. 15,
ал. 1, 2 и 4 ППЗНП и в изпълнение на Решение
№ 304 на Общинския съвет – гр. Пловдив, от
2.08.2011 г., взето с протокол № 18 от 2.08.2011 г.,
нареждам:
1. Откривам Целодневна детска градина „Рая“,
публична общинска собственост, с административен адрес Пловдив, ул. Димитър Страшимиров 5,
с четири целодневни групи за деца през учебната
2011/2012 г. считано от 18.10.2011 г.
2. Да бъде кадрово осигурена дейността на
новооткритата Целодневна детска градина „Рая“
съгласно утвърденото длъжностно разписание от
директора на дирекция „Образоване и наука“.
3. Задължавам директора на дирекция „Финансова политика“ да осигури финансовото обезпечаване от бюджет 2011 на Община Пловдив за
издръжката на новооткритите групи по натурални
показатели за брой деца и средства за заплати
и осигурителни вноски за 17,5 щатни бройки
персонал (9 педагогически щата, вкл. директор;
8,5 непедагогически щата) в дейност 311 – детски
градини; държавни дейности – дофинансирани от
общински приходи; функция III – образование,
и 1 щатна бройка (медицинска сестра) в дейност
437 – здравен кабинет в детски градини и училища, функция IV – здравеопазване.
4. Броят на децата и определянето на броя на
групите в Целодневна детска градина „Рая“ да се
осъществява с утвърждаването на списък-образец
№ 2 на Министерството на образованието, младежта и науката в началото на всяка учебна година.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Петя Гогова, заместник-кмет „Образование
и наука, култура и туризъм“ при Община Пловдив.
11754

За кмет: Ал. Долев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 675
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на подземен електропровод 20 kV, свързващ ветрогенератори в ПИ 024052
и 030032 с ВЕЛ „Ковачевец“ в землището на
с. Ковачевец, община Попово, област Търговище.
11764

Председател: Т. Трифонов

РЕШЕНИЕ № 676
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на подземен електропро-
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вод 20 kV, свързващ ветрогенератори в ПИ 027010
и 027012 с ВЕЛ „Ковачевец“ в землището на
с. Ковачевец, община Попово, област Търговище.
11765

Председател: Т. Трифонов

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 708
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № IV.1
от протокол № 1 от 29.04.2011 г. на ОЕСУТ и
искане вх. № УС 01-04-12 от 29.04.2011 г. от зам.кмета на община Рила Общинският съвет – гр.
Рила, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Реконструкция и доизграждане на В и К инфраструктурата
извън регулационните граници на гр. Рила“,
в обхват Водопровод Рила – Пречиствателна
станция, намираща се в землището на гр. Рила,
община Рила.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Рила, пред Административния съд – Кюстендил.
11815

Председател: Н. Каралийска-Василева

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1842
от 21 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 54 на
ПК по „Устройство на територията“ Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за обект „Трасе на пътническа въжена
линия „Ситняково Експрес“, засягащ имот с
№ 65231.920.6 с площ 2801 кв.м ведно със стъпките на стълбовете в него, обособени като отделни имоти с № 65231.920.476, № 65231.920.477,
№ 65231.920.478, имот с № 65231.920.10 с площ
3767 к в.м ведно със ст ъпк ите на ст ълбовете в него, обособени като отделни имоти с
№ 65231.920.485, № 65231.920.486, № 65231.920.487,
имот с № 65231.920.23 с площ 4460 кв.м ведно със
стъпките на стълбовете в него, обособени като
отделни имоти с № 65231.920.479, № 65231.920.480,
№ 65231.920.481, № 65231.920.482, № 65231.920.483,
№ 65231.920.484, и имот с № 65231.920.29 с площ 10
185 кв.м ведно със стъпките на стълбовете в него,
обособени като отделни имоти с № 65231.920.488,
№ 65231.920.489, № 65231.920.490, № 65231.920.491,
№ 65231.920.492, № 65231.920.493, № 65231.920.494,
№ 65231.920.495, № 65231.920.496, № 65231.920.497,
№ 65231.920.498, по ка даст ра лната кар та за
землището на гр. Самоков, собственост на „Бороспорт“ – АД, съгласно договор за продажба,
вписан под № 257 от 28.12.2007 г. в Службата по
вписванията – Самоков.
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Подробният устройствен план е съобразен с
предвижданията на ОУП на КТЛ „Самоков – Боровец – Бели Искър“.
11847

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-1093
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
обект: „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен план
на местностите Хисарлъка, Градището и Среди
дол, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.
Сливен, одобрен с Решение № 807 от 22.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 39 кв. м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.403.378 по кадастралната
карта на гр. Сливен, община Сливен (предходен
план № 2800972 и 2800973), целият с площ 732
кв. м, при граници на имота: ПИ № 67338.404.103,
ПИ № 67338.403.166 и ПИ № 67338.403.179, в м.
Градището, собственост на Румен Костадинов
Фотев, за общински нуж ди – изграж дане на
обект – публична общинска собственост – „Улица
от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“, в землището
на гр. Сливен.
Общ размер на дъл ж имото обезщетение – 923 лв., определен по реда на чл. 22, ал. 3
ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собственика в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащия да започне след 1.11.2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
11640

Кмет: Й. Лечков

ЗАПОВЕД № РД-15-1094
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
обект „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен план
на местностите Хисарлъка, Градището и Среди
дол, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.
Сливен, одобрен с Решение № 807 от 22.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 63 кв. м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.403.179 по кадастралната карта
на гр. Сливен, община Сливен (предходен план
№ 2800974), целият с площ 1041 кв. м, при граници
на имота: ПИ № 67338.404.103; ПИ № 67338.403.378;
ПИ № 67338.403.166; ПИ № 67338.403.167; ПИ
№ 67338.4 03.168; П И № 67338.4 03.177 и П И
№ 67338.403.178 в м. Градището, собственост на
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Румен Костадинов Фотев, за общински нужди – изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т.
267“, местност Градището, селищно образувание
„Изгрев“, в землището на гр. Сливен.
Общ размер на дължимото обезщетение –
1490 лв., определен по реда на чл. 22, ал. 3 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собственика в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащия да започне след 1.11.2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14- дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен чрез Община Сливен.
11641

Кмет: Й. Лечков

ЗАПОВЕД № РД-15-1095
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
обект: „Улица от о.т.264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен план
на местностите Хисарлъка, Градището и Среди
дол, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.
Сливен, одобрен с Решение № 807 от 22.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 102 кв.м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.403.177 по кадастралната карта
на гр. Сливен, община Сливен (предходен план
№ 2800980), целият с площ 1107 кв.м, при граници
на имота: ПИ № 67338.403.178, ПИ № 67338.403.179,
ПИ № 67338.403.167, ПИ № 67338.403.168, ПИ
№ 67338.403.169 и ПИ № 67338.403.176, в м. Градището, собственост на Недю Петков Недев, за
общински нужди – изграждане на обект – публична общинска собственост – „Улица от о.т.
264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището,
селищно образувание „Изгрев“, в землището на
гр. Сливен.
Общ размер на дължимото обезщетение –
2413 лв., определен по реда на чл. 22, ал. 3 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собственика в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащия да започне след 1.11.2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
11642

Кмет: Й. Лечков

ЗАПОВЕД № РД-15-1096
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
обект: „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен план
на местностите Хисарлъка, Градището и Среди
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дол, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.
Сливен, одобрен с Решение № 807 от 22.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 47 кв. м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.403.166 по кадастралната карта
на гр. Сливен, община Сливен (предходен план
№ 2800971), целият с площ 957 кв.м, при граници
на имота: ПИ № 67338.404.103, ПИ № 67338.403.179,
ПИ № 67338.403.378, ПИ № 67338.403.165 и ПИ
№ 67338.403.167, в м. Градището, собственост на
Станимил Йорданов Николов, за общински нужди – изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т.
267“, местност Градището, селищно образувание
„Изгрев“, в землището на гр. Сливен.
Общ размер на дъл ж имото обезщетение – 1112 лв., определен по реда на чл. 22,
ал. 3 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собственика в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащия да започне след 1.11.2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
Кмет: Й. Лечков
11643
ЗАПОВЕД № РД-15-1098
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
обект: „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен план
на местностите Хисарлъка, Градището и Среди
дол, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.
Сливен, одобрен с Решение № 807 от 22.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 49 кв.м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.403.167 по кадастралната карта
на гр. Сливен, община Сливен (предходен план
№ 2800970), целият с площ 1034 кв.м, при граници
на имота: ПИ № 67338.403.177, ПИ № 67338.403.179,
ПИ № 67338.403.166, ПИ № 67338.403.165 и ПИ
№ 67338.403.168, в м. Градището, собственост,
както следва: 1/2 ид. част собственост на Йордан
Василев Даракчиев и 1/2 ид. част собственост на
Павлина Михайлова Николова, за общински нужди – изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т.
267“, местност Градището, селищно образувание
„Изгрев“, в землището на гр. Сливен.
Общ размер на дъл ж имото обезщетение – 1159 лв., определен по реда на чл. 22,
ал. 3 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собствениците в „Инвестбанк“ – АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащите да започне след 1.11.2011 г.
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Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
11645

Кмет: Й. Лечков

ЗАПОВЕД № РД-15-1099
от 3 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на
обект: „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т. 267“, местност Градището, селищно образувание „Изгрев“,
съгласно влязъл в сила подробен устройствен план
на местностите Хисарлъка, Градището и Среди
дол, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.
Сливен, одобрен с Решение № 807 от 22.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 67 кв.м земя, представляваща
част от ПИ № 67338.403.168 по кадастралната
карта на гр. Сливен, община Сливен (предходен план № 2800968), целият с площ 1322 кв.м,
при граници на имота: ПИ № 67338.403.177,
ПИ № 67338.403.179, ПИ № 67338.403.167, ПИ
№ 67338.4 03.165, П И № 67338.4 03.163 и П И
№ 67338.403.169, в м. Градището, собственост
на Румен Костадинов Фотев, за общински нужди – изграждане на обект – публична общинска
собственост – „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т.
267“, местност Градището, селищно образувание
„Изгрев“, в землището на гр. Сливен.
Общ размер на дъл ж имото обезщетение – 1585 лв., определен по реда на чл. 22,
ал. 3 ЗОС.
Обезщетението да се внесе по сметка на собственика в „Инвестбанк“- АД, Сливен.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащия да започне след 1.11.2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
11646

Кмет: Й. Лечков

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 725
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване за обект: „Електрозахранване на вилна сграда за сезонно ползване и
отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ, кв. 2, м.
Арапя, гр. Царево“, с подобект: „Кабел 20 kV от
БТКП в ПИ 48619.4.558 до БКТП в ПИ 48619.6.557“.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния
съд – Бургас.
11648

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 726
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване за обект: „Електрозахранване на вилна сграда 1 и 2 в УПИ
VІ-3445, кв. 2, м. Арапя, гр. Царево, по договор
№ 64345/2008 г.“.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния
съд – Бургас.
11649

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 727
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване за обект: „Електрозахранване на вилна сграда за сезонно ползване
и отдаване на туристи и бистро в УПИ ІХ, кв.
2, м. Арапя, гр. Царево“ , с подобект: „Кабел
20 kV от БТКП в ПИ 48619.2.890 до БКТП в ПИ
48619.4.558.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния
съд – Бургас.
11650

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 728
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване за обект „Електрозахранване на курортна сграда в УПИ VІ-4474,
м. Арапя, гр. Царево“.
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Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния
съд – Бургас.
11651

Председател: Д. Градев

РЕШЕНИЕ № 729
от 11 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129 ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване за обект „Електрозахранване на трафопост в УПИ ХІV, кв. 1,
м. Караагач, с. Лозенец, община Царево“.
Обявява графичната част на парцеларния план,
регистъра на координатните точки и регистъра
на засегнатите от трасето имоти за неразделна
част от това решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Царево, до Административния
съд – Бургас.
Председател: Д. Градев
11652

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 406
от 21 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с Решение
№ 809 от 29.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, отчуждавам поземлен имот с идентификатор
№ 58517.100.144, в с. Проглед по одобрената кадастрална карта при съседи: 58517.100.1, 58517.100.232,
58517.100.160, 58517.100.141, 58517.100.142, с площ за
отчуждаване 1278 кв.м, собственост на наследници
на Рада Димитрова Чолакова, целият с площ 1278
кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – за
друг обществен обект, комплекс, за реализиране
на разширение на гробището в землището на с.
Проглед е обособен УПИ ХХХІХ-100.142 в кв. 16
по плана на селото.
За отчуждените имоти да бъде заплатено дължимото обезщетение, определено съгласно Решение
№ 809 от 29.12.2010 г., в размер 15 лв. за 1 кв.м,
както следва: поземлен имот с идентификатор
№ 58517.100.144 в с. Проглед по одобрената кадастрална карта при съседи: 58517.100.1, 58517.100.232,
58517.100.160, 58517.100.141, 58517.100.142, с площ за
отчуждаване 1278 кв.м, собственост на наследници
на Рада Димитрова Чолакова, целият с площ 1278
кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друг
обществен обект, комплекс, в размер 19 170 лв.
Мотиви: Във връзка с разширяване на гробището в землището на с. Проглед, община Чепеларе,
и съгласно одобрен ПУП – план за регулация за
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гробище, със Заповед № 200 от 27.05.2009 г. на
кмета на Община Чепеларе, с която се обособява
УПИ ХХХІХ-100.142 – гробище в кв. 16 по плана
на селото, в който с част попада и поземлен имот
с идентификатор № 58517.100.144, нотариално заверена декларация от Мата Атанасова Кирова и
Георги Атанасов Чолаков като наследници на Рада
Димитрова Чолакова, удостоверили с подписите си
пред Красимира Минкова в РС – Благоевград, рег.
№ 415 на Нотариалната камара, предоставят поземления си имот с идентификатор № 58517.100.144
с площ 1278 кв.м за разширение на гробището,
както и със задоволяване на общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин,
е започната процедура по принудително отчуждаване, а именно – за осъществяване разширението
на гробището.
С Решение № 809 от 29.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, е одобрено наличието
на основание за извършване на отчуждаването,
открита е процедура по отчуждаване на имотите,
както и са одобрени средствата за обезщетяване
на собствениците на имота.
Определеното в заповедта обезщетение след
влизането є в сила ще бъде изплатено на правоимащите лица, като същото ще бъде внесено
в „УниКредит Булбанк“- АД, филиал – Чепеларе,
по сметка на правоимащите лица.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Георги Пепеланов – зам.-кмет на
Община Чепеларе.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – гр. Смолян, в 14-дневен срок
от връчването є.
Вр.и.д. кмет: Г. Пепеланов
11844

ОБЩИНА С. ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 550
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и
чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, одобрява
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за водопроводна връзка на парк за
селскостопански машини в ПИ № 000046, местност Край село, в землището на с. Тръстеник,
община Иваново, област Русе.
Председател: Д. Вълчев
11773

ОБЩИНА С. КИРКОВО, ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 599
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОбЕС по УТ
№ 1 от протокол № 5 от 05.10.2010 г. Общинският
съвет – с. Кирково, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на с. Кирково, община Кирково, за
улици с ос.т. 19-93-24-4-27-26 и ос.т. 4-25-33 между
квартали 8, 9 и 22, като улиците се заличават
и се образува нова улица по съществуващ стар
път, свързваща ос.т. 26-33 с уширение при ос.т.
33, осигуряващо обръщането на автомобили в
обратна посока.
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2. Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация (ПР) за урегулирани поземлени
имоти (УПИ) ХVІ – „За озеленяване“ от кв. 9,
УПИ ІІ от кв. 8 и УПИ І от кв. 22 по плана на
с. Кирково, като:
– УПИ ІІ от кв. 8 се заличава и се обособява
нов УПИ ХІІІ от кв. 8, за който северната имотна
граница на имот пл.сн. № 85 става регулационна,
която регулационна линия съвпада с новообразуваната улична регулационна линия на улица
с ос.т. 26-33;
– за УПИ ХVІ от кв. 9 се запазва отреждането за озеленяване, променя се югозападната
му вътрешна регулационна граница, като към
него се придава допълнителна площ, получена
от заличаването на улици с ос.т. 19-93-24-4-27-26
и ос.т. 4-25-33;
– УПИ І от кв. 22 и кв. 22 се заличават и се
приобщават към кв. 9, като УПИ І получава нов
номер и става УПИ ХVІІІ от кв. 9 със запазване
отреждането му „За читалище и общежитие“ по
плана на с. Кирково, община Кирково, област
Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица пред Административния съд – Момчилград, чрез кмета на Община
Кирково.
Председател: Ш. Сюлейманов
11762
РЕШЕНИЕ № 600
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОбЕС по УТ
№ 4 от протокол № 4 от 12.05.2011 г. Общинският
съвет – с. Кирково, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на с. Златолист, мах. Белогушка,
община Кирково, за улици със:
– ос.т. 8-9-8’-11-10 между кв. 4 и 7, като се
заличават осови точки 8’ и 11, 9 се измества на
мястото на 8’ и се образува улица с ос.т. 8-177-9
с уширение при ос.т. 9, осигуряващо обръщането
на автомобили в обратна посока, и улица тупик с
ос.т. 10-178, опираща до източната имотна граница
на имот с пл.сн. № 1;
– ос.т. 8’-13-16 между квартали 7 и 8, като уличната регулация се измества по имотните граници
на имоти пл.сн. № 1 и пл.сн. № 2, заличава се
осова точка 13 и се образува нова улица с ос.т.
177-176-175-174-16.
2. Одобрява проект за изменение на ПУП – план
регулация (ПР) за поземлени имоти с пл.сн. № 1
и № 2 по плана на с. Златолист, мах. Белогушка,
община Кирково, като вътрешните регулационни
линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, заличават се квартал 4 и УПИ І, ІІ и ІІІ от кв. 4 и
УПИ І и ІІ от кв. 7 и се образуват нови УПИ
VІІ-3, VІІІ-2, ІХ-1, Х и ХІ-4 от кв. 7 по плана на
с. Златолист, мах. Белогушка, община Кирково,
област Кърджали.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на решението може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица пред Административния съд – Момчилград, чрез кмета на община
Кирково.
Председател: Ш. Сюлейманов
11763

ОБЩИНА С. ОПАН, ОБЛАСТ СТАРА
ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 250
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Опан, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен и трасировъчен
план извън границите на урбанизираните територии за елементите на техническата инфраструктура
в обхват: ПИ 000123 и ПИ 000158 в местността
Дъртата кория по картата на възстановената
собственост в землището на с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора, собственост
на Община Опан, област Стара Загора, и УПИ
III – 375 в кв. 58 по подробния устройствен план
на с. Ястребово, Община Опан, област Стара
Загора, собственост на „Коген Загоре“ – ООД,
с. Ястребово, представлявано от Камен Ананиев
Радивоев съгласно нот. акт № 52, т. ХХIV, д. 6339,
peг. № 9277 от 21.08.2008 г., относно определяне
трасе на електропровод от съществуващ ж.р. 20 kV,
намиращ се западно от главен път I – 5 Стара
Загора – Димитровград. Същият ще минава през
ПИ 000123 и ПИ 000158 по КВС на с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора, и ще се
включва в съществуващ сондаж за преминаване
на главен път I – 5, след което навлиза в УПИ
III – 375 в кв. 58 по подробния устройствен план на
с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора.
Изграждането на кабелното трасе е за захранване с
ел. енергия на сграда за комбинирано производство
на електро- и топлоенергия – (Когенерационна
ТЕЦ) по червените, жълтите и черните черти и
надписи на скицата-проект.
2. Възлага на кмета на Община Опан да извърши действия по съобщаване на решението в
съответствие с изискванията на ЗУТ.
Председател: Р. Динева
11858
РЕШЕНИЕ № 251
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Опан, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен и трасировъчен план извън
границите на урбанизираните територии за елементите на техническата инфраструктура в обхват:
ПИ № 037034, собственост на Булгартрансгаз, ПИ
№ 000125 (полски път), ПИ № 000131, общинска
собственост – учредено право на строеж на „Коген Загоре“ – ООД, с. Ястребово, на основание

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

договор № 47, т. II, peг. № 572 от 26.01.2011 г., в
местността Дъртата кория по картата на възстановената собственост в землището на с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора, относно
определяне на трасе на захранващ газопровод
Ду – 50. Същият тръгва от ПИ № 037034, където
ще бъде изграден ГИС, по полски път 000125 и
захранва АГРС, намиращ се в ПИ 000131. Ел.
трасе за електрозахранване на ГИС, тръгващо
от АГРС, намираща се в ПИ 000131, минава
през полски път 000125 и достига ПИ 037034 по
червените, жълтите и черните черти и надписи
на скицата-проект.
2. Възлага на кмета на Община Опан да извърши действия по съобщаване на решението в
съответствие с изискванията на ЗУТ.
Председател: Р. Динева
11859
73. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г.
за възлагане на техническото изпълнение на
централизирани публични т ъргове, ск лючен
с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от
21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за
приемане на годишен списък на търговските
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 08.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 02.07.2008 г. (ДВ, бр.
73 от 2008 г.), Решение № 576 от 01.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) на МС за изменение и
допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решения № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г.,
Решение № 2886-П от 09.09.2004 г., Решение
№ 2935-П от 08.12.2004 г., Решение № 3047-П от
11.11.2005 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г.,
Решение № 3206-П от 23.06.2009 г., Решение
№ 3212-П от 29.01.2010 г., Решение № 3216-П от
17.03.2011г., Решение № 3218-П от 05.04.2011 г.,
Решение № 3227-П от 12.07.2011 г. и протоколно
решение № 1246 от 27.10.2011 г. на ИС на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол обявява:
1. Начало на двадесет и седми централизиран
публичен търг, на който се предлагат за продажба
акции от следните дружества:

ЕИК по
Булстат

Идентифи- Капитал Номи- Капитал по Размер Акции, предло- Обща ноВид на
Вид Мининална
дружесна
мална
кационен
по попоследна
на държени за проминална
стой- съдебна ре- жавното
твото към акци- прономер по
следна
дажба
стойност
ДДС
съдебна ност на гистрация участие в
на акции- 25.10.2011 г. ите дажна
регисакция
капитала
те, пред(по данни
цена
трация
ложени за от КФН)
на
ЦПТ
една
акция
бр. аклева
лева
%
брой
%
лева
лева
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I. Дружества с пакети от акции под 1 % от капитала
1 „Домостро- Ямбол
128006743 BG128006743 88606
1,00
88606,00
0,002
2
0,002 2,00
непублично безене“ – АД
налични
2 „ЗИИУ
Благоев- 101013592 BG101013592 97974
1,20
117568,80
0,52
514
0,52
616,80
непублично без10,01
„Стандарт“ град
на(ЗММ –
личБлагоевни
град) – АД
3 „ М е т а л н и Бургас
812116465 BG812116465 2810551 1,00
2810551,00 0,35
9734
0,35
9734,00
непублично на1,00
изделия“ –
личАД
ни
4 „Мраз“ – АД София
000620161 BG000620161 2140385 1,00
584,00
0,03
584
0,03
584,00
непублично на2,63
лични
5 „Новалис“ П а з а р - 112004064 BG112004064 1082000 1,00
1082000,00 0,37
3995
0,37
3995,00
непублично без1,00
(Мебел –
джик
налукс“) – АД
лични
6 „Свиневъд- София
126087230 BG126087230 201804
1,00
201804,00
0,01
13
0,01
13,00
непублично без8,04
ство – Пресналавец“ – АД
лични
7 „Спартак“ – Бургас
812116102 BG812116102 800000
1,00
3917,00
0,49
3917
0,49
3917,00
непублично без3,97
АД
налични
8 „Скът Ми- Мизия
000175708 BG000175708 538262
3,00
1614786,00 0,0002
1
0,0002 3,00
непублично беззия“ – АД
налични
9 „ С л и в н и ц а С л и в н и - 122013955 BG122013955 109320
1,00
109320,00
0,05
50
0,05
50,00
публично
без1,00
1968“ – АД ца
налични
II. Дружества с пакети от акции над 1 % от капитала
10 „Джерман – София
109016658 BG109016658 42258
7,00
1937,00
4,58
1937
4,580 13559,00
публично
без5,00
София“ – АД
налични
11 „Крупниш- с. Круп- 101020042 BG101020042 50220
1,00
50220,00
2,71
1361
2,71
1361,00
непублично без1,00
к а к о м у - ник
нана“ – АД
лични

№ Наименова- Седалиние на друще
жеството

16
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BG120018266 18284

13 „Марс –
МВ“ – АД

24 „Частно
София
акционерно
дружество
„Зографски“ – АД
25 „Шамот“ – Гара
АД
Елин
Пелин

BG832084352 417444

832084352

417444,00

1652402,00

100000,00

1500000,00

192133,00

82090,00

1530120,00

500000,00

107005,00

1294332,00

5556,00

50000,00

109704,00

8
718054,00

4,00

7,58

5,00

46,00

1,83

100,00

46,40

19,45

1,41

9,71

9,10

13,00

5,00

9
29,00

16713

125315

5000

6900

3512

41045

141988

9724

1513

125724

5556

650

914

10
208236

709940,00

97240,00

1513,00

125724,00

11112,00

6500,00

5484,00

12
208236,00

4,00

7,58

5,00

46,00

1,83

16713,00

125315,00

5000,00

690000,00

3512,00

100,00 82090,00

46,40

19,45

1,41

9,71

9,10

13,00

5,00

11
29,00

непублично налични

непублично безналични
непублично налични
непублично налични
непублично налични

непублично налични
непублично налични

13
14
непублично безналични
непублично безналични
непублично налични
непублично налични
непублично безналични
непублично налични
непублично налични

16

2,14

27,93 предложените акции са собственост на „ДКК“ –
ЕАД, София

4,86

792,00

121,83 предложените акции са собственост на „Национална компания
индустриални
зони“ – ЕАД,
София
5,61

22,19

265,00

1,40

2,05

7,71

112,55

9,48

15
2,04
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1,00

1,00

1,00

BG115632104 100000

BG121186623 1652402

100,00

1,00

2,00

5,00

10,00

1,00

1,00

2,00

10,00

BG103611407 15000

BG822150722 192133

121186623

22 „Транзитна Варна
103611407
търговска
зона“ – АД
23 „ФилПловдив 115632104
2000“ – АД

822150722

BG126009541 41045

Свилен 126009541
град

BG812173128 50000

BG115006679 306024

812173128

BG117015901 107005

117015901

Пловдив 115006679

Бургас

BG831639462 1294332

BG121426812 61054

121426812

831639462

BG831641713 5000

831641713

6,00

7
1,00

ДЪРЖАВЕН

21 „ТехноПазартекс“ – АД джик

18 „ С в о б о д н а
безмитна
зона – Бургас“ – АД
19 „ С в о б о д н а
зона – Пловдив“ – АД
20 „ С в о б о д н а
зона – Свиленград“ –
EАД

16 „Програмни София
продукти и
системи“ –
АД
17 „ Р у с е н с к о Русе
пиво“ – АД

14 „ М о т о т е х  София
ника – I“ –
АД
15 „ П о л и м е р  София
строй“ – АД

с. Мом- 120018266
чиловци

5
6
BG118005592 718054

1
2
3
4
12 „ЛесилСилистра 118005592
харт“ – АД
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще
се проведе на „приватизационен пазар“ сегмент
„Централизиран публичен търг“ на „Българска
фондова борса – София“ – АД, при условията на
Правилника за работа на Борсата и приложение
№ 9 – Правила за организация и провеждане на
централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг
е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг е
четиринадесетият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по
предходното изречение или до изчерпване на
предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД,
ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята
интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните
проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното
обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата.
11883

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Петър Христов Петров
от Варна срещу Решение № 3409-7 от протокол
№ 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР
на СО „Зеленика“ в частта относно ПИ 376.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3247/2011 на
Административния съд – Варна, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението,
към което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на обжалвания
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
11864
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3368/2011 по жалба на Иван
Митков Иванов срещу Решение № 3408-7 от 22,
23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Вар
на, с което се одобрява ПУП и ПУР: ВиК, ел.
захранване, идейна план-схема за вертикално
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планиране и комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка (ДВ, бр. 59 от 2011 г.) относно
имот с идентификатор № 10135.2571.84 по КК
на район „Приморски“, Варна, и улица от о.т.
507 до о.т. 511. 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 заинтересованото 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 Иван
Митков Иванов.
11865
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 Веселин Бойчев Василев срещу Решение
№ 3408-7 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 к. к. Чайка относно имот с идентификатор №
10135.2573.1064, по повод на което е образувано
административно дело № 3508/2011 по описа на
Административния съд – Варна, насрочено за
21.12.2011 г. от 13,45 ч., второ отделение, тридесет
и трети състав.
11876
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Татяна Димитрова Димитрова и
Тинко Илиев Димитров на Заповед № Г-90 от
01.06.2009 г. на заместник-кмета на Община Варна,
с която е одобрен ПУП – ПРЗ и РУП за УПИ
ХVІІ-372, 373 и УПИ VІІІ-374, кв. 35 по плана на
16-и м.р. – север, по плана на гр. Варна. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до
съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3292/2011 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
11877
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Йордан Раднев Иванов от
гр. Елена, ул. Велчова завера 18, против отказ
за издаване на заповед за промяна на действащ
ПУП, обективиран в писмо изх. № УТ.02.03-113 от
12.09.2011 г. на кмета на Община Елена, за което
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е образувано адм. дело № 966/2011 по описа на
съда, насрочено за 18.01.2012 г. от 9 ч. Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ
могат да подадат заявление за конституиране
като ответници със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок, считано от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
11836
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване на Заповед № РД-00-900 от 14.07.2011 г.,
издадена от кмета на Община Кюстендил, с която
са одобрени: 1. проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП – ИПР) за УПИ І за
комплексно жилищно строителство в кв. 112 А
по плана за регулация на гр. Кюстендил – идентичен с имот с идентификатор 41112.504.3 по
кадастралната карта на гр. Кюстендил, предвиждащ обособяване на нов УПИ ІІ – „За социални
дейности“, в обхвата на УПИ І – „За комплексно
жилищно строителство“, кв. 112А, като площта
на новообразуваните имоти е: УПИ І – „За комплексно жилищно строителство“ – 10 391 кв. м,
и УПИ ІІ – „За социални дейности“ – 2902 кв.
м; 2. подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) за
новообразувания УПИ ІІ – „За социални дейности“, от кв. 112 А по плана за регулация на
гр. Кюстендил с параметри на застрояване на
Жилищна устройствена зона (Жм). Оспорващ е
Рангел Петров Митов от Кюстендил, кв. Запад,
бл. 49, вх. Б, ап. 9, ответник по оспорването е
кметът на Община Кюстендил. По оспорването
е образувано адм. дело № 293/2011 по описа на
А дминист ративни я съд – К юстендил. Съдът
уведомява заинтересованите лица, че могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление, отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 4 ЗУТ, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Заинтересованите лица не могат да правят със заявлението
за конституиране искания за отмяна на оспорения акт или да се присъединят към подадената
жалба. Към заявлението за конституиране като
ответници заинтересованите лица следва да представят писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
11838
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Мариан Калчев Маринов от Ловеч,
ул. Шипка 3А, чрез адв. Ваня Иванова-Кривошиева срещу Заповед № 1082 от 12.08.2011 г.
на кмета на Община Ловеч, с която е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-220 от кв. 18 по плана
на с. Горан, община Ловеч, област Ловеч, с предназначение за ниско жилищно застрояване, по
което е образувано адм.д. № 272/2011 по описа
на съда. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до Административния съд – Ловеч, за
конституирането им като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението трябва да
съдържа задължителните реквизити, посочени в
чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качест-
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вото на заинтересовано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба.
11875
Административният съд – Плевен, ІІ състав,
съобщава, че в съда е образувано адм. дело
№ 908/2011 с жалбоподатели – Христомир Цанков
Христов и Емилия Нинчева Христова от Плевен, против отказ на кмета на Община Плевен
да допусне изработване на проект за изменение
на действащия план за регулация – ПУП за ПИ
56722.659.797, кв. 350 по плана на гр. Плевен,
обективиран в ТСУ и С 94Х-68-3/07.09.2011 г. С
искането за изменение на ПУП се предлага част
от тупика да отпадне и да се включи в границите
на УПИ ІV – „За покрит пазар и паркинг“. Заинтересованите страни могат да бъдат конституирани
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщение за оспорването
чрез подаване на заявление до съда, което съдържа
реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ, с приложени
към него писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица.
11839
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 28 състав, призовава Венка Владимирова
Багашева с последен известен по делото адрес
София, ж. к. Красно село, бл. 189, вх. Г, ет. 11, ап.
48, Пламен Георгиев Владимиров с последен по
делото адрес София, ул. Персенк 18, вх. А, ет. 1,
ап. 1, Татяна Георгиева Владимирова с последен
известен по делото адрес София, ж. к. Света
Троица, бл. 323, вх. А, ет. 3, ап. 11, да се явят в
съда на 18.01.2012 г. от 10 ч. като заинтересовани
страни по адм. дело № 2012/2011, образувано по
жалба на Евгения Борисова Мянова срещу Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния
директор на АГКК. Жалбоподателите да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
11837
Варненският окръжен съд, II състав, призовава
Димян Анатолиевич Николов с последен адрес
Варна, ж.к. Чайка, бл. 38, ап. 45, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 08.12.2011 г. в 9 ч. като
ответник по адм. д. № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11867
Варненският окръжен съд, II състав, призовава
Дарън Смит с последен адрес Варна, ж.к. Чайка,
бл. 39, ет. 4, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 8.12.2011 г. в 9 ч. като ответник по
адм. д. № 7/2011, заведено от Кръстю Георгиев
Кръстев, Райна Христова Христова и Петър Георгиев Кръстев. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11868
Варненският окръжен съд, ІІ състав, призовава
Таня Олеговна Марченко с последен адрес Варна,
ж. к. Чайка, бл. 39, ап. 49, сега с неизвестен адрес,
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да се яви в съда на 08.12.2011 г. в 9 ч. като ответница по адм. дело № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11869
Варненският окръжен съд, II състав, призовава Джорджия Смит с последен адрес Варна,
ж.к. Чайка, бл. 39, ет. 4, ап. 15, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 08.12.2011 г. в 9 ч. като
ответница по адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11870
Варненският окръжен съд, II състав, призовава
Елена Стефанова Смит с последен адрес Варна,
ж.к. Чайка, бл. 39, ет. 4, ап. 15, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 8.12.2011 г. в 9 ч. като
ответница по адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11871
Дуловският районен съд уведомява Мехмет
Гарип Кар, гражданин на Р. Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Р. България, че
срещу него е заведено бр. д. № 894/2011 по описа
на Дуловския районен съд от Галина Юлиянова
Кар по чл. 49 СК и че в деловодството на съда на
адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Мехмет Гарип Кар или упълномощено
от него лице в указания двуседмичен срок, съдът
ще му назначи особен представител.
11866
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
призовава Йозген Екен, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 7.ХІІ.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 15438/2011, заведено от Нефизе
Нешад Екен от Пловдив, за развод. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
11834
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 87 състав, уведомява Джамал Банян
Абдо с адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 137, вх.
Б, ет. 12, ап. 55, че има качеството на ответник
по гр.д. № 15225/2011 по описа на СРС, III ГО,
87 състав, образувано по предявен иск с правно
основание чл. 123 във връзка с чл. 127 СК от
Галя Иванова Петрова от София, бул. Александър
Стамболийски 127, вх. В, ет. 6, ап. 22, и му указва,
че в двуседмичен срок от обнародването да се
яви в канцеларията на СРС, III ГО, 87 състав, за
връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
11835
Софийският районен съд, ІІ ГО, 64 състав,
призовава Йордан Владов Йорданов с известни по
делото адреси: гр. Банкя, ул. Рила 22, и София,
ж. к. Люлин, бл. 539, вх. А, ет. 13, ап. 71, да се
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яви в съда на 08.02.2012 г. в 14 ч. като ответник
по гр. д. № 28687/2006, заведено от Василка
Владимирова Йорданова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11872
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.01.2008 г. по ф.д. № 05332/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „А.А.
стратсиос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Цар Асен 30, и с предмет
на дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба
или отдаване под наем, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, интериорен дизайн,
консултантски услуги, транспортни услуги и
отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар)
(след получаване на разрешение), комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристическа
и туроператорска дейност (след получаване на
разрешение), импресарски, програмни, ремонтни,
строително-монтажни, информационни услуги,
външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Анастасис
Анастасиу.
16210
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.01.2008 г. по ф.д. № 05331/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Г.А.Н.
кар пойнтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Цар Асен 30, и с предмет
на дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба
или отдаване под наем, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, интериорен дизайн,
консултантски услуги, транспортни услуги и
отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар)
(след получаване на разрешение), комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристическа
и туроператорска дейност (след получаване на
разрешение), импресарски, програмни, ремонтни,
строително-монтажни, информационни услуги,
външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георгиус
Анастасиу.
16211
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.10.2006 г.
по ф.д. № 3153/2006 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Данироз“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Поморие, ул. Княз
Борис І № 199А, и с предмет на дейност: покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия чрез интернет, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, вкл. превоз на стоки и пътници
в страната и чужбина, валутни сделки, външнотърговски сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, строителство, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерски, туристически, ресторантьорство, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туроператорски и агентски сделки, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Йорданка
Първанова Димитрова.
16342
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.I.2008 г. по ф.д. № 6644/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ог ра н и чена о т г оворнос т „Глоб ъ л п род жек т
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Девня 24, с предмет на
дейност: управление и консултации на инвестиционни проекти, строителство, консултации в
областта на графичния дизайн и пространствени
инженерингови решения, консултиране при смяна
предназначение на недвижими имоти, консултиране при изработване на градоустройствени планове,
консултации, покупка, проектиране и строеж на
недвижими имоти, посредничество при сделки
с недвижими имоти, управление и отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, продажба на стоки, производство на
стоки с цел продажба, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, складови
сделки. Дружеството е с капитал 10 000 лв., със
съдружници „ТПО“ – ЕООД, и Красимир Петров
Македонски и се управлява и представлява от
Красимир Петров Македонски и Марин Великов
Митев заедно.
16026
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.I.2008 г. по
ф.д. № 1398/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Делта агро – 94“ – АД:
заличава като членове на СД Атанас Добрев
Желев и Златка Димитрова Желева; вписва
като такива Анка Митева Демирова и Бойчо
Христов Христов; заличава като представляващ
дружеството Атанас Добрев Желев; вписва като
такъв Бойчо Христов Христов.
16027
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.X.2007 г. по ф.д. № 4611/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Рованион“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Хан Аспарух 34,
ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки
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с цел продажба, импорт, експорт и реекспорт,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридичес
ки лица, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и в чужбина,
ремонт и реконструкция на обекти, проучване
и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в
строителството и предприемачество, сделки с
интелектуална собственост и произведения на
изкуството, лизинг и други, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Робърт Джон Орзел и Денис Лорейн
Холанд Орзел и се управлява и представлява
заедно и поотделно от управителите съдружници.
16028
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.VI.2005 г. по ф.д. № 2213/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Би енд Ес Хоумс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петко
Каравелов 3, ет. 4, ап. 3, 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 ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Джон Джефри Рич и Бари Самюел Кечпол и се
управлява и представлява от Джон Джефри Рич.
16055
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 15/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Агенция
Халачева 001“ – ООД: вписва ново наименование: „Приз имот“ – ООД; вписва нов адрес на
управление – ул. Сава Радулов 2.
16056
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 5614/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ „Вега
секюрити – Светла Неделчева“ от Светла Димит
рова Неделчева на ЕТ „Вега секюрити – Георги
Неделчев“.
16057
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.VIII.2006 г. по ф.д. № 3196/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кинг – пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Варна, ул. Каймакчалан 15, ет. 2, ап. 7,
с предмет на дейност: провеждане на курсове
за компютърна грамотност, туризъм, търговия
на едро и дребно, външна търговия, търговско
посредничество, комисионна дейност, услуги на
населението, туристическа, рекламна, хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дейност,
таксиметров превоз, внос и износ на стоки,
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спортно-занимателна дейност, автосервиз, рента-кар, покупко-продажба на недвижими имоти,
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Пол Кинг, който го
управлява и представлява.
16062
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 3816/2007 вписа промяна
за „Мегакрос“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик Иван Панайотов Костадинов; вписва
като такъв Златка Панайотова Костадинова.
16063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.VI.2005 г. по ф.д. № 2554/95 вписа промяна
за „Алфа комерс“ – ООД: вписва като управител и представляващ Теодорос Павлу, който ще
представлява дружеството заедно и поотделно с
досегашния управител Антонис Елиа Фоти.
16064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.VI.2005 г. по ф.д. № 1365/2003 вписа промяна
за „Пафиана“ – ООД: вписва като съдружник
Теодорос Павлу; в управление и представителство вписва Теодорос Павлу като новоизбран
управител, който ще представлява дружеството
заедно и поотделно с досегашните управители.
16065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.I.2007 г. по ф.д. № 4405/93 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Печенек“ – ООД: вписва допълнение в предмет
на дейност: „монтаж и ремонт на автомобилни
газови инсталации, внос, износ на газови системи
за МПС, автомонтьорски и сервизни услуги“.
16343
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 2246/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Си Би
Холидей“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. 27 юли 11, ап. 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, търговия и
реализация на селскостопанска и животинска продукция, посредничество, хотелиерство, туризъм
(след лиценз), вътрешно- и външнотърговска дейност, преводаческа дейност, транспортни услуги,
строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кристофър Брукен.
16344
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 6.II.2001 г. по ф.д. № 3637/99
вписа прекратяването на „Мит консулт“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Стефчо
Христов Минчев със срок за ликвидация 6 месеца.
16212
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 317
от 8.XII.2008 г. по ф.д. № 358/93 вписа промени
за „Керамична фабрика Странджа – 1923“ – ООД,
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гр. Полски Тръмбеш: вписа промяна в размера
на капитала на дружеството и в дяловото му
разпределение – капитал 7250 лв., разпределен
на 725 дяла по 10 лв. всеки един; заличи като
съдружници в дружеството Стоян Йорданов
Стоянов, Славка Йорданова Василева, Марин
Петров Маринов, Елена Петрова Илиева, Анка
Христова Тихолова, Христо Христов Джамджиев, Пенка Трифонова Хаджидончева, Иван Янев
Апостолов, Ганчо Костадинов Ганчев, Димитър
Костадинов Ганчев, Христина Стефанова Станева; заличава като съдружник Община Полски
Тръмбеш; вписа за съдружници в дружеството
Здравка Миланова Стоянова, Десислава Христова
Ковачева, Стилияна Христова Рязкова, Васил
Вачев Василев, Румяна Василева Хаджиколева,
Радосвета Василева Василева, Иванка Маринова Илиева, Петър Маринов Петров, Петранка
Илиева Петрова, Ганчо Илиев Ганчев, Петър
Тихолов Тодоров, Маргарита Тихолова Тодорова,
Иванка Николова Джамджиева, Емилия Христова
Джамджиева, Евгений Николаев Хаджидончев,
Маргарита Николаева Цветкова, Иванка Статева
Апостолова, Емил Иванов Янев, Янко Иванов
Янев, Христина Ганчева Христова, Грозданка
Александрова Ганчева, Дарина Димитрова Ханъмова, Александър Димитров Ганчев, Венета
Павлова Петрова; след извършените промени
съдружниците в дружеството са: Здравка Миланова Стоянова, Десислава Христова Ковачева,
Стилияна Христова Рязкова, Васил Вачев Василев, Румяна Василева Хаджиколева, Радосвета
Василева Василева, д-р Стефан Маринов Стоянов,
д-р Стефан Стефанов Стоянов, Марин Йорданов
Маринов, Стоян Кънчев Йорданов, Петко Петров
Маринов, Дона Петрова Михова, Иванка Маринова Илиева, Петър Маринов Петров, Петранка
Илиева Петрова, Ганчо Илиев Ганчев, Петър
Тихолов Тодоров, Маргарита Тихолова Тодорова,
Ангел Николов Ангелов, Иванка Николова Джам
джиева, Емилия Христова Джамджиева, Бонка
Христова Кьосева, Стефка Йорданова Ботева,
Дориета Кирилова Матеева, Евгений Николаев
Хаджидончев, Маргарита Николаева Цветкова,
Розамира Георгиева Комитова, Стоян Христов
Кочев, Анка Христова Тодорова, Христофор Николаев Василев, Александър Николаев Василев, Ема
Карелова Ганчева, Стефана Христова Дюлгерова,
Иванка Статева Апостолова, Емил Иванов Янев,
Янко Иванов Янев, Костадин Костадинов Ганчев,
Христина Ганчева Христова, Грозданка Александрова Ганчева, Дарина Димитрова Ханъмова,
Александър Димитров Ганчев, Иван Стефанов
Кочев, Пенка Иванова Николова, Владимир
Иванов Кочев, ЕТ „Здравко Дочев Тодоров“ с
фирма „Дочев – 55“, Венета Павлова Павлова и
Елена Павлова Авакян.
16058
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 347 от 21.III.2007 г. по ф.д. № 138/2001 и
разпореждане от 5.XII.2008 г. по ф.д. № 560/2007
вписа в търговския регистър регистрация на
„Мили нвест“ – ЕООД, Ловеч, във Велико Търново, ул. Бачо Киро 5, вх. Б, ап. 1.
16059
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Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 ъв връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
09.11.2007 г. по ф.д. № 945/2000 вписа промени
за „Техно билдинг – 2000“ – ЕООД, с. Гложене:
заличава като управляващ и представляващ
дружеството (управител) Петко Иванов Петков;
вписва като управляващ и представляващ дружеството (управител) Силвия Руменова Петкова.
16060
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 03.12.2008 г. по ф.д. № 446/2003 вписа промени за „Първа газова компания“ – ООД, Враца:
заличава като съдружник в дружеството Кирил
Цветанов Иванов.
16061
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1502/96 за „Оазис 59“ – ООД: заличава
като съдружници, управители и представляващи Тодорка Кирова Балчева и Балчо Атанасов
Балчев; вписва като съдружници, управители и
представляващи Янка Георгиева Димитрова и
Васил Ангелов Георгиев; вписва ново седалище
и адрес на управление – Добрич, ж.к. Балик,
бл. 17, вх. Г, ет. 5, ап. 20; вписва актуален дружествен договор.
16000
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 2273/95 за „Терамекс“ – ООД: заличава
като съдружници и съуправители Мирослав
Иванов Минов, Златко Иванов Минов и Бяла
Златева Минова; вписва дружеството като „Терамекс“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Фаворит“ – ЕООД; вписва като управител
Венцислав Колев Първанов; вписва приемането
на учредителен акт.
16001
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1913/95 за „Козметик – лайн“ – ООД: заличава като съдружник Джино Карсуги; вписва
като съдружник Михаил Василев Венков; вписва
актуален дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от Елка Михайлова
Венкова.
16002
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1991/95 за „Реджина“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Николай
Стоянов Денев; вписва като едноличен собственик
и управител Младен Николаев Денев; вписва допълване на предмета на дейност с: „проектиране
и ремонтна дейност, строителство и продажба на
недвижими имоти, наемане на земеделска земя и
търговия със селскостопанска продукция“; вписва
ново седалище и адрес – Добрич, ул. Боряна 3,
вх. В, ап. 1; вписва изменен писмен акт на новия
едноличен собственик на капитала.
16003
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 702/98 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на „Три плюс“ – ООД, гр.
Генерал Тошево.
16004
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 702/98 за „Три плюс“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 10 000 лв. на 15 000 лв.,
разпределени в 1000 дяла по 15 лв. за сметка на
неразпределената печалба от минали години,
поети от съдружниците съразмерно на притежаваните от тях дялове; вписва промяна в адреса на
управление от гр. Генерал Тошево, ул. Александър
Димитров 1, на гр. Генерал Тошево, ул. Христо
Ботев 1А; вписва изменение и допълнение на
дружествения договор.
16005
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 741/2000 за „Алтернатива 2001“ – ООД:
заличава като съдружници Иван Стоянов Иванов
и Здравко Драгнев Костадинов.
16006
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа по ф.д.
№ 763/2000 промени за „Фрутимпорт“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Веселин Тодоров Гецов; вписва като едноличен
собственик и управител Йордан Петров Иванов; вписва ново седалище и адрес на управление – Добрич, ул. Момчил войвода 18; вписва
нов учредителен акт.
16007
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 172/2001 за „Микаса“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик, управител и представляващ Емил Тодоров Вичев; вписва като едноличен
собственик „Амиго“ – ЕООД, представлявано
от управителя Николай Янакиев Колев; вписва
ново седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Славянска 2, вх. А, ет. 2, ап. 4; вписва нов
учредителен акт на едноличния собственик на
капитала.
16008
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 2693/94 за „Димов и брат“ – ЕООД:
вписва като съдружник Деян Димов Илиев;
вписва дружеството като „Димов и брат“ – ООД;
дружеството се управлява и представлява от досегашния управител Димо Илиев Димов; вписва
приемането на дружествен договор.
16009
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 394/97 за „Инфостил“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Елка Тодорова
Андонова; заличава като съдружници Методи
Гълъбов Дойчинов и Георги Иванов Андонов;
вписва дружеството като „Инфостил“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Галин Костадинов Цонев; заличава досегашното седалище и адрес на управление; вписва нов
адрес на управление – Добрич, ж.к. Дружба,
бл. 15, вх. Е, ап. 8.
16010
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1378/99 за „Би – инвест“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Бюрхан
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Ахмед Дюкянджи; вписва като едноличен собственик и управител Зеля Мустафа Дюкянджи;
вписва приемане на учредителен акт.
16011
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 899/98 за „Симекс“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Силвия Маринова Донева;
заличава като съдружници Станко Добрев Станков
и Митко Стелиянов Петров; вписва дружеството
като „Симекс“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Любен Симеонов Цанов; заличава досегашния адрес на управление
и вписва нов – Добрич, бул. 3 март 44; вписва
приемането на учредителен акт.
16012
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по
ф.д. № 210/2005 за „Контики“ – ЕООД: вписва
променен дружествен договор.
16013
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 146/2005 за „Интермед трейдинг енд консултинг“ – ООД: вписва допълване на предмета
на дейност с: изготвяне на преводи от и на чужд
език, легализация на документи, митническо пос
редничество и всякакъв вид митнически услуги;
вписва променен дружествен договор.
16014
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 347/2005 за „Цветелина“ – ЕООД, Каварна:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Цанка Стоянова Иванова; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Георги Колев Иванов; вписва нов адрес на
управление Каварна, ул. България 42, вх. Б, ет. 5,
ап. 13; вписва актуализиран учредителен акт.
16015
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 322/2005 за „Добруджа имоти“ – ООД,
Добрич: заличава като съдружник, управител и
представляващ Георги Недев Филипов; вписва
нов адрес на управление – Добрич, ул. Вардар 30,
вх. Е, ап. 5; вписва актуален дружествен договор.
16016
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 292/2005 за „Куку – сс“ – ООД: вписва
като съдружник Жулиян Светлозаров Томов;
заличава като съдружник и управител Светла
Атанасова Козарова; вписва като управител
Светлозар Георгиев Томов; вписва актуализиран
дружествен договор.
16017
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 113/2005 за „Бул пол“ – ООД: вписва като
съдружник Енчо Димитров Енчев; заличава като
съдружник, управител и представляващ Дарина
Василева Маринова; вписва като управител и
представляващ дружеството Димитър Енчев
Димитров; вписва изменен дружествен договор.
16018
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 427/2005 за „Слънце 05“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Гергана Георгиева
Великова; вписва като съдружник и управител
Боян Стефанов Димитров, който ще управлява
и представлява заедно и поотделно с вписания
управител Антония Петкова Ганчева.
16019
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 82/2005 за „Росла“ – ООД, Шабла: заличава като съдружник Святослав Любовин; вписва
дружеството като „Росла“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала и управител Радостина
Петрова Христакиева; вписва учредителен акт
на дружеството.
16020
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 46/2005 за „Трейджон“ – ООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от с. Кранево, ул. Искър 57, в Балчик, ул. Тунджа
20; вписва нов дружествен договор.
16021
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 217/2003 за „Албиция“ – ООД: вписва като
съдружници Валентина Тодорова Господинова,
Димитър Тодоров Господинов, Юрий Веселинов
Господинов и Тодор Веселинов Господинов; вписва
увеличение на капитала от 10 000 лв., разпределен
в 200 дяла по 50 лв., на 38 000 лв., разпределен
в 760 дяла по 50 лв.; вписва разпределение на
дяловете между съдружниците; заличава като управители Тодор Господинов Господинов и Веселин
Господинов Господинов; вписва като управител
Веселина Тодорова Господинова; вписва представянето на актуализиран дружествен договор.
16029
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 132/2003 за „РТИ – системи“ – ООД:
вписва като управител Ташко Христов Ташев,
който ще управлява и представлява с вписания
управител Радослав Трифонов Иванов.
16030
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 59/2003 за „Сед – 1“ – ООД: заличава
като съдружник, управител и представляващ
поради изключване Алексей Юриевич Смирнов;
вписва дружеството като „Сед – 1“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Лешек Кустровски; вписва актуален писмен акт
на едноличния собственик на капитала.
16031
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 59/2003 за „Сед – 1“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Красимир
Стоев Киров; вписва като едноличен собственик
и управител Елена Дженджева Кирова.
16032
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 969/97 за „Делта 21“ – ЕООД: вписва покупката на предприятието на ЕТ „Лазарин Пен-
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чев“ – Добрич; вписва като съдружник Лазарин
Петров Пенчев; вписва допълване на предмета на
дейност със: „производство, изкупуване, преработка и продажба на дребно и едро, комисионна
и посредническа дейност на хранителни стоки
и животинска продукция, на стоки за бита и
промишлеността, на художествени изделия, медицинска апаратура и лекарства, внос и износ на
стоки и услуги, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с цигари и алкохол, бартерна и оказионна търговия, агентство, дистрибуторска дейност, експлоатация на механични и
електронни игри, производство и отдаване под
наем на филми, видео- и звукозаписи, строително-монтажна, складова, пласментна, маркетингова, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност в страната и в чужбина,
авторемонтни услуги, ремонт и поддръжка на
електронна техника, на пътна помощ, таксиметрови услуги, козметични и фризьорски услуги,
шивашки услуги, строително-монтажни и бояджийски услуги, инвеститорска и реинвеститорска
дейност, покупко-продажба на моторни превозни
средства и части за тях и други незабранени от
закона дейности“; вписва дружеството като „Делта 21“ – ООД; вписва приемането на дружествен
договор; вписва като управител Лазарин Петров
Пенчев, който ще управлява и представлява с
досегашния управител Христо Христов Добрев.
16033
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 225/2002 за „Филипови – 2002“ – ООД: вписва
ново седалище и адрес на управление – Балчик, ул. Генерал Заимов 2; вписва допълване на
предмета на дейност със: „строителство, проектиране, консервиране и преработка на всякакъв
вид продукти, всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон“; заличава като съдружници
Весела Красимирова Янкова и Светла Димитрова Филипова; заличава като управител Светла
Димитрова Филипова; вписва като управител
Красимир Янков Янков; вписва дружеството
като „Филипови – 2002“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Красимир Янков Янков;
вписва нов писмен акт на едноличния собственик
на капитала.
16034
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 761/2003 за „Абсолют трейд“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Красимир Димитров Костадинов; вписва като
едноличен собственик и управител Дарин Петров
Матеев; вписва нов адрес на управление – Добрич,
ул. Димитър Ковачев 25, вх. Б, ап. 16; вписва
приемане на учредителен акт на новия едноличен
собственик на капитала.
16035
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 736/2003 за „Европласт“ – ООД: заличава
като съдружник Василе Похила; заличава като управители Василе Похила и Аурика Парпуланская;
вписва като управител Явор Георгиев Найденов;
вписва актуализиран дружествен договор.
16036
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 384/2003 за „Веселина трейд“ – ЕООД: вписва
ново седалище и адрес на управление – Добрич,
ул. Ангел Стоянов 6; вписва изменен учредителен
акт на едноличния собственик на капитала.
16037
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 382/2003 за „Стожер 2005“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Стоянка Димова Маркова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Радослав Йорданов Йорданов.
16038
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 257/2003 за „Крило“ – ООД: вписва
допълване на предмета на дейност със: „пътна
помощ, автосервиз и експлоатация на автомивки, експлоатация на заложни къщи и оказиони“.
16039
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 168/99 за „Агра систем инженеринг“ – ООД:
за л и ча ва к ат о у п ра ви т ел и п редс та вл я ва щ
Сашко Василев Колев; вписва като управител и
представляващ Боян Василев Колев, който ще
управлява и представлява заедно и поотделно с
Ивелин Денчев Денчев и Николай Сашев Колев.
16066
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 386/2000 за „Земснаб“ – ООД: вписва като
съдружник Анадрей Димитров Панев; заличава
като съдружник и управител Атанас Маринов
Атанасов; премества адреса на управление от
Каварна, ул. България 59, в Каварна, ул. Райко
Даскалов 27.
16067
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д.
№ 717/94 заличаването от търговския регистър
на „Ново“ – ООД, Добрич.
16068
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д.
№ 2352/94 заличаването от търговския регистър
на „Наташа – 94“ – ООД, Добрич.
16069
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва промяна
по ф.д. № 2387/94 за „Агросдружение – Стоянов – Станчев“ – ООД (в ликвидация): удължава срока на ликвидация на дружеството с
6 месеца.
16070
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 328/96 за „Алекс 95“ – ООД: заличава като
съдружници Недялко Колев Неделчев, Веселин
Димитров Цветков, Михаил Георгиев Василев,
Владимир Божидаров Ханджиев, Валентин Николов Иванов и Георги Иванов Георгиев; заличава
като управител Владимир Божидаров Ханджиев;
вписва дружеството като „Алекс 95“ – ЕООД, с
едноличен собственик и управител Николай Яна-
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киев Колев; вписва нов адрес на дружеството: гр.
Добрич, ж.к. Дружба, бл. 42, вх. А, ап. 42; вписва
приемане на учредителен акт.
16071
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 265/2002 за „Славянски стил – 2000“ – ООД:
заличава като съдружник Цонка Илиева Пенчева;
заличава като съдружник, управител и представляващ Данко Борисов Гавраилов; вписва като
управител и представляващ Борислав Данков
Борисов; вписва ново седалище и адрес на управление – Добрич, ул. Цар Петър 2, вх. В, ет. 1,
ап. 3; вписва изменен дружествен договор.
16072
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 2001/97 за „Стройкомплект 97“ – ООД: заличава като съдружници Тодор Георгиев Карджилов, Димка Божидарова Пападамова, Маргарита
Станчева Великова и Янка Димитрова Николова;
вписва като съдружник Веселина Николова Енчева; вписва актуален дружествен договор.
16073
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 398/97 за „Нип комерс“ – ООД: заличава
като съдружник, управител и представляващ
Тодор Василев Пилев; вписва като съдружник
Йорданка Жекова Недкова; вписва изменен дружествен договор.
16074
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1040/2000 за „Енерджи Добруджа“ – ООД:
заличава като съуправител Сашко Василев Колев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Любен Георгиев Каратотев.
16075
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1249/2006 за „Джей енд Ай Алели“ – ООД:
вписва промяна в седалището и адреса на управление от Варна, ул. Никола Козлев 24, вх. В,
ет. 4, ап. 11, на Балчик, ул. Самара 3, ет. 2, ап. 2.
16076
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 1248/2006 за „Евротайм кънсалтънси“ – ООД:
вписва допълване на предмета на дейност със:
„преводи от български на чужди езици и от чужди
езици на български език (преводаческа дейност)“.
16077
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1223/2006 за „ДЖ и С уудс“ – ООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Варна на с. Безводица, област Добричка – жилищна сграда в урегулиран имот в парцел XII-36
в кв. 8 по плана на селото.
16078
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1207/2006 за „Юви – Бет“ – ООД: заличава като управители Юлиян Цветков Цветков
и Ивайло Николов Арнаудов.
16079
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 164/89 за „Монолит“ – ООД: заличава като
съдружници Георги Илиев Георгиев, Миланка
Василева Тодорова, Иван Колев Петров, Стефан
Стоянов Стоянов и Боньо Иванов Бонев поради
писмени предизвестия по чл. 125, ал. 2 ТЗ.
16080
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 1215/2006 за „Екомилк груп“ – ООД:
заличава като управители Силвия Иванова Василева и Костадинка Георгиева Великова; вписва
като управител Оля Тодорова Христова; вписва
актуализиран дружествен договор.
16081
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 896/2006 за „Мебел груп“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Шумен на Добрич, ул. Алеко Константинов
2, вх. Б, ап. 4.
16082
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 266 ТЗ с решение
№ 2127 от 19.IX.2007 г. регистрира по ф.д. № 11/96
прехвърляне на предприятието на „Комплекс Добруджа“ – ООД, Добрич, на „Екогруп“ – ЕООД,
Добрич; прекратява и обявява в ликвидация
„Комплекс Добруджа“ – ООД, Добрич, със срок
на ликвидация 1 месец; вписва като ликвидатор
Петър Димитров Малджиев.
16083
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 266 ТЗ с решение № 2127 от 19.IX.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 2029/95 прехвърляне на предприятието на
„Комплекс Добруджа“ – ООД, Добрич, на „Еко
груп“ – ЕООД, Добрич; вписва ново седалище и
адрес на управление – Добрич, ул. Независимост
2; прекратява и обявява в ликвидация „Комплекс
Добруджа“ – ООД, Добрич, със срок на ликвидация 1 месец; вписва като ликвидатор Петър
Димитров Малджиев.
16084
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 314/2007 за „Найджъл холмс II“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от с. Смилян, община Смолян, в с. Божурец, община Каварна, област Добричка, поземлен имот
№ XIII в кв. 28 по плана на селото.
16085
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 243/2005 за „Добрич милк“ – ООД: допълва
предмета на дейност със: „пътна помощ, автосервиз и експлоатация на автомивки, посредничество
при сделки с недвижими имоти“.
16086
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 365/2007 за „Добрич лифт“ – ООД: заличава като съдружник Стефан Илиев Бакларов;
вписва нов дружествен договор на дружеството.
16087
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 347/2007 за „Агро – стандарт 1“ – ЕООД,
Добрич: заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Веселин Иванов Бакърджиев; вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Димитър Иванов Димитров; вписва
нов адрес на управление: Добрич, ул. Боряна 5,
вх. Д, ет. 1, ап. 3; вписва нов учредителен акт.
16088
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 231/2007 за „Скорпион I“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от с.
Малина, ул. Седма № 4, в гр. Генерал Тошево,
ул. Васил Априлов 8; вписва актуализиран учредителен акт.
16089
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 409/2007 за „Имидж рент“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружник и управител Климентина Иванова Нешева; вписва дружеството като
„Имидж рент“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Милена Стоянова Чобанова; вписва учредителен акт на дружеството.
16090
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 370/2007 за „Рая 2005“ – ООД: заличава като съдружник и управител Румен Жеков
Йовчев; вписва като съдружник и управител
Светослав Златев Стойчев, който ще управлява
и представлява дружеството заедно и поотделно
с вписания управител Жеко Руменов Жеков;
вписва актуализиран дружествен договор.
16091
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 408/2007 за „Нептун – 2007“ – ЕООД, с.
Българево: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Стела Атанасова Димитрова; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Атанас Панайотов Атанасов;
вписва актуализиран учредителен акт.
16092
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 384/2007 за „Превент“ – ЕООД: вписва
като съдружник и управител Валентин Иванов
Узунов, който ще управлява и представлява
дружеството заедно с Павлин Младенов Петров;
вписва дружеството като „Превент“ – ООД; допълва предмета на дейност с всякакви услуги на
населението с мотоделтапланер.
16093
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 209/2007 за „Ема – 1“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Емил Иванов Димитров; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Стефанка Иванова Димитрова; вписва изменен
учредителен акт.
16094
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1340/2007 за „Уинд алфа“ – ЕООД: заличава
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като едноличен собственик и управител Елена
Мартинова Владимирова; вписва като едноличен
собственик „Уинд енерджи Каварна“ – ООД;
вписва като управител Кирил Борисов Анзов;
вписва нов учредителен акт.
16095
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 839/2007 за „Р – Б груп“ – ЕООД: вписва
като съдружник Енчо Вълков Малев; вписва
дружеството като „Р – Б груп“ – ООД; вписва
дружествен договор.
16096
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 141/2003 за „АКВ груп – 2“ – ООД: заличава като съдружници Велимир Иванов Магурев
и Ангел Иванов Дрънков; вписва дружеството
като „АКВ груп – 2“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Стоян Димитров
Ваклинов; вписва учредителен акт.
16097
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 203/2004 за „Сириус“ – ЕООД: вписва като
съдружник и управител Росен Денков Баръмов;
вписва дружеството като „Сириус“ – ООД; вписва
актуален дружествен договор; представителството ще се осъществява от двамата съдружници
само заедно.
16098
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 225/2005 за „Кренал“ – ООД: заличава
като управител и представляващ Мустафа Лютфи
Мустафа; вписва като управител и представляващ
Маргарет Елейн Мюър.
16099
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 107/2006 за „Партфайндър – България“ – ООД:
вписва като съдружник Лилиян Мери Амстронг;
вписва изменен дружествен договор.
16100
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 988/2004 за „Арт – СС“ – ООД: заличава
като управител и представляващ Владислав Милев
Алексиев; вписва като управител и представляващ
Георги Желязков Георгиев.
16101
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 994/2005 за „Чача пропъртис“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Гари
Робърт Чадуик; вписва дружеството като „Чача
пропъртис“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Лий Антъни Чандлър;
вписва приемането на нов учредителен акт.
16102
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1341/2007 за „Уинд омега“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Елена
Мартинова Владимирова; вписва като едноличен
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собственик „Уинд енерджи Каварна“ – ООД;
вписва като управител Кирил Борисов Анзов;
вписва нов учредителен акт.
16103
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 501/2002 за „Адонис – П“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител
Петранка Димитрова Куклева-Николова; вписва
като едноличен собственик и управител Петко
Иванов Николов; вписва изменен писмен акт на
едноличния собственик на капитала.
16104
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 471/2004 за „Катерина – тонус“ – ЕООД:
допълва предмета на дейност със: „бръснарофризьорски и козметични услуги, маникюр,
педикюр, масаж, както и всякаква друга незабранена със закон дейност“; вписва актуализиран
учредителен акт.
16105
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 626/2006 за „Фреш фийлд пропертийс“ – ООД:
вписва като съдружници Кей Диана Садингтън
и Франк Садингтън; вписва изменен дружествен
договор.
16106
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 652/2006 за „Центроник“ – ООД: заличава
като съдружник Николай Добрев Ангелов; вписва като съдружник Румяна Малчева Ангелова;
вписва изменен дружествен договор.
16107
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 686/2006 за „Гигахерц – сервиз“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Христо
Пламенов Бъчваров; вписва като съдружник и
управител Юлияна Димова Христова; вписва
изменен дружествен договор.
16108
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 648/2006 за „Трип“ – ООД, Каварна:
вписва увеличение на капитала от 6000 лв. на
14 000 лв.; вписва изменен дружествен договор.
16109
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 313/2006 за „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Мибест“ – ООД: заличава досегашното наименование и вписва ново
наименование: „Медицински център „Мибест“;
заличава досега вписания предмет на дейност;
вписва нов предмет на дейност: осъществяване
на специализирана извънболнична помощ, специализирани медицински изследвания и търговски
сделки за нуждите на осъществяваните от лечебно
заведение медицински дейности и за обслужване
на пациентите съгласно чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ; вписва
актуализиран дружествен договор.
16110
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 570/2006 за „Джон кирк“ – ЕООД: впис-
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ва като съдружник и управител Адам Кандрик;
вписва дружеството като „Джон кирк“ – ООД;
вписва дружествен договор.
16111
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 573/2006 за „Ниском“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Николай Бончев
Николов; вписва като съдружник, управител и
представляващ Светла Бончева Николова; вписва
дружеството като „Ниском“ – ООД; вписва нов
адрес на управление: Добрич, ул. д-р Иван Пенаков
16, ет. 1, ап. 3; вписва нов дружествен договор.
16112
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 780/2005 за „Буутъм хоол“ – ООД: заличава като съдружник Джаклин Хол; заличава
като съдружник и управител Браян Стивън Хол;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Йън Роулънд Буутъм; вписва актуализиран дружествен договор.
16113
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 573/2005 за „Хоум 2 хоум“ – ООД; вписва
нов адрес на управление: Добрич, ул. Иларион
Макариополски 25; вписва изменен дружествен
договор.
16114
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 647/2005 за „Север инвест“ – ООД: вписва
променен дружествен договор.
16115
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 469/2005 за „Групова практика за първична
стоматологична помощ Василев – дент“ – ООД:
вписва промяна в наименованието на дружеството: „Групова практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина – Василев – дент“;
заличава досега вписания предмет на дейност;
вписва нов предмет на дейност: първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина; вписва актуализиран дружествен договор.
16116
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 218/2005 за „Пегас“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Пенка Христова
Пеевска; вписва като управител и представляващ
Димитричка Петрова Каябашева.
16117
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 521/2005 за „Стил 66“ – ЕООД, Добрич:
вписва като съдружник Михаела Василе Иванчу;
заличава като едноличен собственик на капитала
Елена Николаева Захариева; вписва промяна в
наименованието и преобразуване на дружеството от „Стил 66“ – ЕООД, на „Топ чойс“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
16118
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 204/2006 за „Еко булстандарт“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Цонка
Илиева Пенчева; вписва дружеството като „Еко
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булстандарт“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Арутюн Мишаевич
Овсепян; вписва нов учредителен акт.
16119
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 239/2006 за „Дива рай“ – ООД: заличава
като съдружник Ефим Урсан; вписва като едноличен собственик на капитала и управител
Раиса Михайловна Зозуля; вписва дружеството
като „Дива рай“ – ЕООД.
16120
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 388/2006 за „Еко – енерджи – 2006“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Делян Огнемиров Павлов; вписва като
съдружници и управители Кирил Иванов Станчев
и Александър Илиев Цачев, които ще управляват и представляват дружеството заедно; вписва
дружеството като „Еко – енерджи – 2006“ – ООД;
вписва дружествен договор.
16121
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 438/2006 за „Ева – 2006“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Евелина Димитрова Радева; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Силвия Славева Мирчева.
16122
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 60/2006 за „Амбулатория за първична стоматологична помощ д-р Хубчеви“ – ООД; вписва
промяна в наименованието на дружеството на
„Групова практика за първична медицинска помощ
по дентална медицина – Д-р Хубчеви“ – ООД;
заличава досега вписания предмет на дейност;
вписва предмет на дейност: първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина.
16123
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 50/2006 за „Гева – Бау“ – ООД: заличава
като съдружник Валентин Иванов Андреев; вписва
актуализиран дружествен договор.
16124
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 11/2006 за „Амиго – 05“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Митко Трендафилов Стоянов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Георги Димитров Георгиев; вписва нов адрес
на управление: Добрич, ул. Димитър Ковачев 4,
вх. А, ап. 3; вписва актуализиран учредителен акт.
16125
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 722/2005 за „Гери – М“ – ЕООД: вписва
промяна във фамилното име на едноличния
собственик на капитала и управител на Гергана
Михайлова Василева.
16126
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 660/2005 за „Теранова – Д“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Цанка Маринова Сутрева; вписва като
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едноличен собственик на капитала и управител
Венцислав Колев Първанов; вписва нов адрес на
управление: Добрич, ул. Сан Стефано 2, стая 105;
вписва актуализиран учредителен акт.
16127
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 692/2005 за „Стрелец В Б“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружник и управител Бончо Христов Славов; вписва като съдружник Петромир
Велев Велев; вписва изменен дружествен договор.
16128
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 659/2005 за „Ашлар България“ – ООД, с.
Бранище: вписва като съдружник Фиона Бритън;
вписва актуализиран дружествен договор.
16129
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 570/2005 за „Прометейгаз“ – ООД: заличава като съдружник и управител Пенко Ангелов
Бяливанов; вписва като съдружник и управител
Ангел Пенев Бяливанов, който ще управлява
и представлява заедно и поотделно с вписаня
управител Желязко Златев Желязков; вписва
актуализиран дружествен договор.
16130
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 526/2005 за „Спектра“ – ЕООД, Добрич:
заличава като съдружник и управител Петра
Георгиева Маркова; вписва като съдружници
Галина Желязкова Недкова и Дарина Желязкова Иванова; вписва като управител Дарина
Желязкова Иванова; вписва дружеството като
„Спектра“ – ООД; вписва нов адрес на управление: Добрич, бул. 25 септември 31, вх. А, ет. 4,
ап. 12; вписва нов дружествен договор.
16131
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1086/2005 за „Бул инвест“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Живко
Костадинов Жеков; вписва като съдружник и
управител Стою Каменов Бошнаков, който ще
управлява и представлява заедно и поотделно с
досегашния управител Невена Живкова Жекова;
вписва актуализиран дружествен договор.
16132
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1126/2005 за „Марс НН“ – ЕООД: вписва
като съдружник Александр Иванович Калякин;
вписва дружеството като „Марс НН“ – ООД;
вписва актуализиран дружествен договор.
16133
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1177/2005 за „Стройинвестсервиз“ – ООД:
заличава като съдружник Владимир Михайлович Юрочкин; вписва като съдружник Андрей
Вячеславович А гафон; вписва акт уализиран
дружествен договор.
16134
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1292/2005 за „И енд Ар пропъртис“ – ЕООД:
вписва като съдружници и управители Хелена
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Мери Макшери и Дарън Ричард Антъни Рамзи;
вписва дружеството като „И енд Ар пропъртис“ – ООД; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Роджър Ърл Елиът,
Хелена Мери Макшери и Дарън Ричард Антъни
Рамзи заедно и поотделно.
16135
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1347/2005 за „СГ – Парттрейд“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Стефан
Пильошев Дурмушлийски; вписва като съуправител Антония Панайотова Георгиева, която ще
управлява и представлява заедно и поотделно с
вписания управител Георги Георгиев Димитров;
вписва приемането на нов дружествен договор.
16136
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1351/2005 за „Олимпус“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Валентин
Христов Терзиев; вписва като едноличен собственик и управител Дарин Петров Матеев; вписва
промяна в адреса на управление от Добрич,
ул. Хан Аспарух 1А, на гр. Добрич, ул. Опълченец
Димитър Ковачев 25, вх. Б, ап. 16; вписва нов
учредителен акт.
16137
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1402/2005 за „Теминатор ЛРМ“ – ЕООД:
заличава като управител и представляващ Галина
Димитрова Петрова; вписва като управител и
представляващ Кирил Йорданов Йорданов.
16138
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 951/2006 за „Алмеф“ – ЕООД: вписва промени в адреса на управление от Балчик, вилна
зона „Сборно място“, ул. Четвърта 30, на Балчик,
вилна зона „Сборно място“, ул. Осемнадесета 11;
вписва актуализиран учредителен акт.
16139
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 894/2006 за „Андрю Фелън“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от София, в Балчик, вилна зона „Овчаровски
плаж“, ул. Пета 7 – 9, ет. 4, ап. 15.
16140
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 980/2006 за „Лоурънс Уелски“ – ЕООД:
вписва промяна в седалището и адреса на управление от Варна в с. Безводица, ул. Първа 32А,
община Каварна.
16141
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 991/2006 за „ТС Колев“ – ЕООД: вписва
като съдружник Николай Илиев Колев; вписва
дружеството като „ТС Колев“ – ООД; вписва нов
дружествен договор към 17.Х.2007 г.
16142
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 921/2006 за „Бенал“ – ЕООД: вписва като
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съдружник Виктор Шилинг; вписва дружеството като „Бенал“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
16143
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 792/2006 за „Вира – трейд“ – ООД: заличава като съдружник и управител Симеон Иванов
Райчев; вписва като съдружник и управител Наум
Вивков; вписва изменен дружествен договор.
16144
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 833/2006 за „Наси“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Атанаска Николова Стойчева; вписва дружеството като „Наси“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала и управител Соня Иванова Стойчева; заличава досега
вписания адрес на управление; вписва адрес на
управление – Добрич, бул. Русия 55, ап. 61; вписва
актуализиран учредителен акт.
16145
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 562/2007 за „Октопус – пол“ – ООД: заличава като управител Мариана Христова Кръстева;
вписва като управител Тадеуш Ян Ларски.
16146
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ вписва по ф.д. № 527/2001 за „Сомекс“ – ООД
(в ликвидация): удължава срока на ликвидацията
с 6 месеца.
16147
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 774/2006 за „Ди – комерс“ – ООД: вписва
като съдружник Марияна Иванова Димитрова;
заличава като съдружник и управител Иван
Николов Иванов.
16148
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 714/2006 за „Уитби пропъртис“ – ЕООД:
вписва като съдружник и управител Лорейн Тереза Маршал, която ще управлява и представлява
заедно и поотделно с вписания управител Оуен
Воон Маршал; вписва дружеството като „Уитби
пропъртис“ – ООД.
16149
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 689/2006 за „Финикс техникъл сървисис“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Тан Суии Лан, която ще управлява и представлява
заедно и поотделно с вписания управител Гари
Джон Тофт; вписва дружеството като „Финикс
техникъл сървисис“ – ООД.
16150
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 692/2006 за „Бончев – сим“ – ЕООД,
Каварна: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Йовчо Анещев Бончев;
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вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Ставра Ивова Йоргакиева; вписва
актуализиран учредителен акт.
16151
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1532/2006 за „Джеймс – Карън инк“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Младен Димитров Златанов; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Джеймс Стивън Бейкр; вписва изменен
писмен акт на едноличния собственик на капитала.
16152
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1505/2006 за „Ани – мес“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от
Варна, ул. Сан Стефано 19, в Добрич, ул. Ангел
Стоянов 1.
16153
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1493/2006 за „Робъртс“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от София
в с. Соколово, община Балчик, област Добрич,
ул. Кирил и Методий 83.
16154
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1375/2006 за „Европа Би Джи“ – ЕООД:
вписва като съдружник и съуправител Максин
Ан Милтон, която ще управлява и представлява
дружеството заедно и поотделно с досегашния
управител Кенет Карсон Кардуел; вписва дружеството като „Европа Би Джи“ – ООД; вписва
приемането на дружествен договор.
16135
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1347/2006 за „Велмар естейт“ – ЕООД:
заличава като представляващ дружеството и негов управител Марта Георгиева Анещева; вписва
като управляващ и представляващ дружеството
прокуриста Велимир Бойков Недокланов.
16156
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1346/2006 за „Скарт“ – ООД: заличава
като съдружник и съуправител Милена Стефанова Господинова; вписва дружеството като
„Скарт“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала и управител Ивелин Весков Николов;
вписва приемането на учредителен акт.
16157
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1287/2006 за „Итал палма“ – ООД: заличава като съдружник Лучано Статиле; вписва като
съдружник Силвия Иванова Йованович; вписва
нов дружествен договор.
16158
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1282/2006 за „Кораджо М“ – ООД: заличава като съдружник София Тодорова Ангелова;
вписва като едноличен собственик на капитала
Милен Господинов Райчев; вписва дружеството
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като „Кораджо М“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Милен Господинов Райчев.
16159
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1265/2006 за „Тур – спорт авто“ – ЕООД:
заличава като прокурист Живко Костадинов
Желев; вписва като прокурист Димитър Христов
Христов; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Живко Кирилов Жечев
и прокуриста Димитър Христов Христов заедно
и поотделно.
16160
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1091/2006 за „Жид – Ко“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружник Вярка Йорданова Георгиева; заличава като съдружник и управител
Веселин Иванов Великов; вписва дружеството
като „Жид – Ко“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Станка Георгиева Атанасова; вписва учредителен акт на дружеството.
16161
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1067/2006 за „Ения“ – ООД, Добрич: заличава
като съдружник Асен Ангелов Йорданов; вписва
дружеството като „Ения“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Илия Стефанов Илиев;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
16162
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1165/2006 за „Евро център“ – ООД,
Добрич: заличава като съдружник и управител
Иво Пенчев Пенчев; вписва дружеството като
„Евро център“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ Атанас
Христов Атанасов; допълва предмета на дейност
с: „превод и легализация на документи“; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
16163
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по
ф.д. № 1140/2006 за „Форм модел“ – ООД; вписва нов адрес на управление: Добрич, бул. 25-ти
септември 78; вписва актуализиран дружествен
договор.
16164
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 756/2006 за „Суни“ – ЕООД: вписва
промяна във фамилното име на едноличния собственик на капитала и управител на Мирослав
Митков Ангелов.
16165
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 82/2007 за „Еш пропъртис бул“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна в Балчик, в.з. Сборно място, ул. Шеста № 4.
16166
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 59/2007 за „Агровита“ – ЕООД: заличава като
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управител и представляващ Анелия Стефанова
Банкова; вписва като представляващ прокуриста
Тонка Николова Стефанова.
16167
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 48/2007 за „Нора 2006“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Стелиян Илиев
Илиев; вписва като едноличен собственик на
капитала, управляващ и представляващ Румен
Атанасов Драганов; вписва дружеството като
„Нора 2006“ – ЕООД; вписва изменен писмен акт
на едноличния собственик на капитала.
16168
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 30/2007 за „МЛ Евроконсепт“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала,
управляващ и представляващ Елена Ангелова Коева-Юрченко; вписва като едноличен собственик
на капитала, управляващ и представляващ Мария
Алексиева Юрченко; вписва нов учредителен акт.
16169
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 182/2007 за „Партнерс – 2007“ – ООД:
заличава като съдружници Петър Пенков Матеев и Явор Павлинов Михайлов; вписва като
съдружници Гергана Чанкова Русенова и Ралица
Енчева Енчева; заличава като управител Петър
Пенков Матеев; вписва като управител Ралица
Енчева Енчева; премества адреса на управление
от с. Бенковски, в Добрич, ж.к. Добротица, бл. 42,
вх. Д, ап. 10; вписва приемането на актуализиран
дружествен договор.
16170
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа
промени по ф.д. № 1243/98 за „Агросил“ – ООД
(в ликвидация): заличава като съдружници Георги
Маринов Драганов и Георги Гроздев Георгиев;
вп исва деном и н и ра не с т ой нос т на к а п и тала – 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв.;
вписва като едноличен собственик на капитала
Венцислав Колев Първанов; вписва дружеството
като „Агросил“ – ЕООД; заличава като ликвидатор Георги Маринов Драганов; вписва като
ликвидатор Венцислав Колев Първанов.
16171
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ вписва по ф.д. № 1176/2005 прекратяване и
обявяване в ликвидация на „Янис травел“ – ООД,
Добрич, със срок на ликвидация 6 месеца; вписва
като ликвидатор Венелин Петров Петров; заличава като управители Венелин Петров Петров и
Манол Александров Иванов.
16172
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 257/2004 за „Дриада“ – ООД; вписва като
прокурист Надежда Георгиева Иванова, която ще
управлява и представлява заедно и поотделно с
управителя Ивелина Янева Павлова.
16173
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 434/2006 за „Рик“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Станислав Добромиров
Кременски; вписва като съдружник и управител
Ради Георгиев Радев; вписва актуализиран дружествен договор.
16174
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 1216/2005 за „Лавин ентърпрайсис“ – ЕООД:
вписва като съдружник и управител Уейн Майкъл Едуардс, който ще управлява и представлява
поотделно с вписания управител Грегъри Ричард
Лавин; вписва дружеството като „Лавин ентърпрайсис“ – ООД; вписва актуализиран дружествен
договор.
16175
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1411/2005 за „Ини“ – ЕООД: вписва като
съдружници Янка Митева Василева и Максим
Пет ров Бож и лов; вписва д ру жест вото като
„Ини“ – ООД; вписва допълване предмета на
дейност със: „изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на
електроенергия и търговия с електроенергия“;
вписва актуализиран дружествен договор.
16176
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1479/2007 за „Хоспитал център Вар
на“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
„Векс“ – ЕООД, Варна, представлявано от Веселин Добрев Василев; заличава като управител
Веселин Добрев Василев; вписва като едноличен
собственик „Рид“ – ООД, Варна, представлявано
от Росен Петров Чернев; вписва като управител
Росен Петров Чернев; вписва актуализиран учредителен акт.
16177
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 717/2006 за „Прайм инвестмънс“ – ЕООД:
вписва промяна в наименованието на дружеството,
което става „Капри“ – ЕООД; вписва изменен
писмен акт.
16178
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 68/2005 за „Деми 2005“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Илия Панчев Илиев;
вписва актуализиран дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от вписания управител Димитър Йорданов Димитров.
16179
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 1423/2006 за „Йо Бългерия лимитед“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Андрю Джеймс Тейт; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Стивън Уйлям Фоули, който ще управлява и
представлява дружеството.
16180
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1394/2004 за „Дилянка 61“ – ООД: вписва
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увеличение на капитала от 5000 лв. на 50 000 лв.
чрез издаване на 90 дяла с номинална стойност
500 лв., разпределени на 100 дяла по 500 лв.
16181
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1077/2005 за „Сегал“ – ООД: вписва като
съдружник Екатерина Евгениевна Ръйженкова;
вписва актуализиран дружествен договор.
16182
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 696/2004 за „Пени“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Пена Янева Христова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Владимир
Георгиев Христов; вписва нов учредителен акт.
16183
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 686/2004 за „Янева“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Пена Янева Христова; вписва като едноличен
собстеник на капитала и управител Владимир
Георгиев Христов; вписва нов учредителен акт.
16184
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 852/2007 за „Дюстед инвест“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Варна в с. Царичино, област Добрич, ул. Четиринадесета № 1.
16185
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 851/2007 за „Амбулатория – медицински
център за специализирана медицинска помощ „Д-р
Вълев“ – ООД: заличава досегашния предмет на
дейност; вписва нов предмет на дейност: дрогерия, производство и търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки в страната и
в чужбина, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, превозна,
туристическа, рекламна, програмна, импресарска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както
и всякаква незабранена със закон дейност, а за
дейностите, за които се изисква лиценз – след
получаването му; вписва изменение на дружествения договор.
16186
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 851/2007 за „Амбулатория – медицински
център за специализирана медицинска помощ „Д-р
Вълев“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Варна в Добрич, ул. Черно море 27.
16187
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
26.09.2006 г. на Софийския градски съд вписва
промяна за „В и Н Комерсиал“ – ООД, регистрирано по ф. д. № 1003/2006: премества седалището
и адреса на управление от София, ж. к. Зона Б5,
бл. 3, вх. А, ет. 14, ап. 52, в с. Гинци, Софийска
област.
11878
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Сдружение Ротари клуб
София – Балкан“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 17, ал. 4 от устава на
клуба свиква общо събрание на сдружението на
20.12.2011 г. в 19 ч. в София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 41, Централ Хотел Форум, зала 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна
на адреса на управление на клуба; 2. приемане на
решение за извършване на промени в устава на
клуба; 3. избор на нови членове на управителния
съвет (борда) на клуба; 4. приемане на годишните
финансови отчети и на отчета на председателя
на управителния съвет за дейността на клуба
до настоящия момент; 5. разни. На основание
чл. 18, ал. 1, изречение второ от устава на клуба
и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо колко членове са се явили.
11894
649. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България – София, на
основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност свиква редовно общо
събрание на 28 – 29.01.2012 г. в 10 ч. в зала 7 на
Националния дворец на културата при следния
дневен ред: 1. отчет на Съвета на нотариусите,
Контролния съвет и Дисциплинарната комисия
за периода януари – декември 2011 г.; 2. обсъждане на предложения за изменение и допълнение
на устава на НК; 3. обсъждане на предложение
за размера на застрахователната сума по чл. 30
ЗННД; 4. обсъждане и определяне размера на
задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите; 5. обсъждане и
приемане на бюджета на Нотариалната камара
за 2012 г.; 6. разни. Регистрацията за събранието
ще започне в 8,30 ч.
11855
51. – Управителният съвет на сдружение
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
06.02.2012 г. в 13,30 ч. в Химикотехнологичен и
металургичен университет, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 4, кабинет 404, при следния
дневен ред: 1. отчет на управлението през 2011 г.; 2.
приемане на бюджет за 2012 г.; 3. организационни.
Поканват се всички членове на сдружението за
регистрация в 13,30 ч. на 06.02.2012 г. на мястото
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
14,30 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
11879
10. – Управителният съвет на КЛА „Загорец“, Нова Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.12.2011 г. в 17 ч. в
залата на Читалище „Напредък“ – Нова Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба; 2. приемане на годишен счетоводен отчет;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
УС и избор на нов УС; 4. промяна на устава; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
11880
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хорова школа „Млади гласове – Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
27.12.2011 г. в 19 ч. в Пловдив в зала „Сезони“,
ул. Кръстю Пастухов 18, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността за изминалия период;
2. избор на управителен съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне в 20 ч. на същото място със същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
11893
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по борба, самбо
и джудо „Юнак – Локомотив – Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.12.2011 г. в 17 ч. на адрес: Русе, к-с Локомотив,
Зала за борба, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за извършената дейност; 2. финансов
отчет; 3. избор на нови членове на управителния
съвет; 4. приемане на решение за изменение на
реда за свикване на общото събрание на СК, както
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следва: занапред общото събрание да се свиква
чрез покана, публикувана в един местен вестник, и
залепването є на видно място на сградата, в която
се намира седалището и адресът на управление
на СК; 5. приемане на нов устав на сдружението
с отразени в него промени в реда за свикване
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
11841
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ПСК „Спирала – С“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.12.2011 г. в 10 ч. в Силистра, ул.
Капитан Мамарчев 10, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване дейността на
сдружението, за обявяването му в ликвидация и
образуване на процедура по ликвидация по реда
на разпоредбите на глава ХVІІ от Търговския
закон; 2. определяне на срока на ликвидацията;
3. избор на ликвидатор; 4. други. 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.
11840

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,
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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