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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 804
ОТ 4 НОЕМВРИ 2011 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 1-19 Свети Атанас“, разположена
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и
чл. 16 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. (ДВ,
бр. 82 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ в площ „Блок 1-19 Свети Атанас“,
разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море, с размер 1318 km2, с
координати на граничните точки от № 1 до
№ 8 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години 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.

4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17,00 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват от стаи № 902 и 903 в сградата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: ул. Триадица 8, София, в
определения по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите по конкурсните условия се оценяват въз основа на
предлаганите работни програми, средства за
опазване на околната среда и обучение, бонуси и притежаваните управленски и финансови
възможности, както е предвидено в конкурсните книжа.
11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена в
конкурсните книжа.
12. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
13. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните
условия се подават в служба „Деловодство“ на
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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.
14. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
15. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
16. Към извършване на геологопроучвателните дейности да се пристъпи след приключване
на процедурите по оценка за съвместимост на
цялостния работен проект и годишните работни
проекти за търсенето и проучването по чл. 2,
ал. 2 или по 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 (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.).
17. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
17.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
17.2. Да организира и проведе конкурса.
18. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет.
19. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки
на площ „Блок 1-19 Свети Атанас“

Координатна система WGS 84, зона 35N
№ на
точка

Географска дължина
(°)

Географска ширина
(°)

1.

27.9290

43.0000

2.

28.2500

43.0000

3.

28.2500

42.9150

4.

28.5000

42.9150

5.

28.5001

42.8122

6.

28.4333

42.8119

7.

28.4305

42.6909

8.

27.9319

42.6961

12140
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Казахстан
за взаимна защита на к ласифицираната
информация
(Утвърдено с Решение № 690 от 15 септември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
11 октомври 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Република Казахстан,
наричани по-нататък страни,
като отчитат взаимните намерения за разширяване на двустранното сътрудничество в
политическата, военната и икономическата
сфера на дейност,
като се ръководят от желанието си да
регулират въпросите на взаимната защита
на класифицираната информация, обменяна
между страните или създавана в рамките на
взаимното сътрудничество,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
В това споразумение се определя следното:
класифицирана информация – информация, документи или материали, предавани и/
или създадени в процеса на сътрудничество,
независимо от тяхната форма, същност или
начин на предаване, на които в съответствие
с нивата на тяхната класификация се дава
гриф за сигурност или се определя ниво на
защита и които в интерес на националната
сигурност и в съответствие с националните
законодателства на държавите на страните
се налага да бъдат защитени от разгласяване,
загуба, присвояване, нерегламентиран достъп
или всеки друг вид компрометиране;
носители на к ласифицирана информация – материални обекти, включително физически полета, в които се отразява класифицирана информация във вид на символи,
образи, си г на л и, т ех н и ческ и решен и я и
процеси, позволяващи тяхното разпознаване
и идентифициране;
разрешение/удостоверение за достъп до
класифицирана информация – право на физическо лице да получи достъп до класифицирана
информация или право на упълномощен орган
да извършва дейност, свързана с използване
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на класифицирана информация, предоставено в съответствие със законодателствата на
държавите на страните;
достъп до класифицирана информация – запознаване с класифицирана информация на
физическо лице, което има разрешение за
достъп до класифицирана информация;
гриф за сигурност – реквизит, който се
поставя върху носител на класифицирана
информация и/или който се указва в съпроводителната документация към него, свидетелстващ за нивото на класификация на
информацията, съдържаща се в съответния
носител;
компетентен орган – орган на държавна
власт на страната, който осъществява контрола
по осигуряване на защитата на класифицираната информация и координацията в рамките
на това споразумение;
упълномощен орган – орган на държавна
власт или организация, които в съответствие
с националните законодателства на държавите
на страните са оправомощени да създават,
получават, предават, съхраняват, използват и
защитават предоставената и/или създадена в
процеса на сътрудничество между страните
класифицирана информация;
договор – договор (конт ракт), ск лючен
между упълномощени органи, свързан с предаване и (или) създаване на класифицирана
информация.
Член 2
Цел на споразумението
Целта на това споразумение е да обезпечи
взаимната защита на предадената/получената
и/или създадената класифицирана информация в процеса на сътрудничеството между
страните.
Член 3
Съпоставка на нивата на класификация
Страните в съответствие с това споразумение и на основание на законите и другите нормативни актове на своите държави
установяват, че нивата на класификация и
съответстващите им грифове за сигурност се
съпоставят по следния начин:
В Република Бъл- Еквивалентен из- В Република
гария
раз на руски език
Казахстан
СЕКРЕТНО
СОВЕРШЕННО ОТЕ КУПИЯ
СЕКРЕТНО
ПОВЕРИТЕЛНО
СЕКРЕТНО
КУПИЯ
ЗА СЛУЖЕБНО
ДЛЯ СЛУЖЕБКЫЗМЕТ
ПОЛЗВАНЕ
НОГО ПОЛЬЗОБАБЫНДА
ВАНИЯ
ПАЙДАЛАНУ
УШIH
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Член 4
Мерки за защита на класифицираната информация
1. Страните се задължават:
да защитават к ласифицираната информация, получена от другата страна и (или)
създадена в процеса на сътрудничеството;
да не променят грифа за сигурност на
получената класифицирана информация без
писменото съгласие на предоставящата я
страна;
по отношение на класифицираната информация, получена и (или) създадена в процеса
на сътрудничеството, да предприемат такива
мерки за защита, каквито предприемат по
отношение на собствената си класифицирана
информация със същото ниво на класификация (съпоставимо в съответствие с член 3 на
това споразумение);
да използват класифицираната информация,
получена от другата страна, само за целите,
за които е предоставена;
да не предоставят на трета страна достъп
до класифицираната информация, която е
получена, а също така и създадена в процеса
на сътрудничеството, без предварителното
писмено съгласие на предаващата страна.
2. Достъп до класифицирана информация
се предоставя само на лица, на които тя е
необходима за изпълняването на служебните
им задължения и в съответствие с целите,
за кои т о и нформа ц и я та е п редос та вена,
включително и в процеса на обучение, ако
притежават разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво
на класификация.
3. При необходимост в съответните договори се включват допълнителни изисквания
за защита на класифицираната информация
(като се излагат задълженията за работа с
класифицирана информация и се посочват
мерките за нейната защита).
Член 5
Компетентни органи
1. В съответствие с националните законодателства на своите държави страните определят
компетентни органи, за което се информират
взаимно по дипломатически път.
2. За целите на тясното сътрудничество и
изпълнението на това споразумение компетентните органи могат да провеждат консултации по искане на една от страните.
3. За целите на постигането и запазването
на съответните стандарти за сигурност съответните компетентни органи при запитване
са длъжни да си предоставят взаимно информация за стандартите на сигурност, процеду-
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рите и практиката в областта на защитата на
класифицирана информация, използвана от
съответната страна.
Член 6
Начини за предаване на класифицирана
информация
1. Решение за предаване на класифицирана
информация се взема от страните във всеки
отделен случай в съответствие с националните
законодателства на държавите на страните.
2. В случай че упълномощен орган на
една от страните има намерение да предаде
класифицирана информация на упълномощен
орган на другата страна, то той предварително
отправя запитване до компетентния орган
на своята страна за писмено потвърждение
относно наличието на разрешение за достъп
до класифицирана информация на упълномощения орган на другата страна.
Компетентният орган на едната страна
отправя запитване до компетентния орган
на другата страна за писмено потвърждение
относно наличието на разрешение за достъп
до класифицирана информация на упълномощения орган на другата страна.
3. Предаването на к ласифицирана информация се извършва по дипломатически
канали или по друг начин, съгласуван между
компетентните органи на страните. Съответният упълномощен орган на другата страна
потвърждава получаването на класифицираната информация.
4. За предаването на класифицирана информация със значителен обем упълномощените
органи в съответствие със законите и други
нормативни и правни актове на своята държава
се споразумяват за начините на транспортиране, маршрута и формата на съпровождане.
Член 7
Работа с класифицирана информация
1. Упълномощеният орган, отговарящ за
получаването на носители на класифицирана
информация, допълнително им поставя гриф
за сигурност в съответствие с член 3 на това
споразумение.
2. В случай на превеждане на получената
класифицирана информация на друг език,
нейното копиране и размножаване върху носителя на класифицираната информация се
поставя гриф за сигурност, който съответства
на грифа за сигурност на оригинала.
3. На носителя на класифицирана информация, създадена на основата на предадена
класифицирана информация, се поставя гриф
за сигурност не по-нисък от грифа за сигурност
на предадената класифицирана информация.
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4. Класифицираната информация се отчита
и съхранява в получилия я упълномощен орган в съответствие с изискванията, действащи
по отношение на собствената класифицирана
информация на страните.
5. Ниво т о на к ласификац и я на к ласифи ц и ра нат а и нф орма ц и я и с ъ о т ве т н и я т
г риф за сиг у рност на нейни я носи т ел не
могат да бъдат п роменени без писмено т о
съгласие на у п ъ лномощени я орган на п редаващата ст рана.
6. Нивото на класификация на класифицираната информация, създадена в процеса на
сътрудничеството между страните, се определя
или изменя съгласувано между упълномощените органи на страните.
7. Разсекретяването на к ласифицирана
информация, създадена в процеса на сътрудничеството, се осъществява съгласувано между
упълномощените органи на страните.
8. За изменението на нивото на класификация на класифицирана информация или
нейното разсекретяване у пълномощени ят
орган на предаващата страна писмено и във
възмож но най-кратк и срокове у ведом ява
упълномощения орган на другата страна.
9. В случай че класифицирана информация
се копира, всички оригинални грифове за
сигурност трябва да бъдат изкопирани или
обозначени на всяко копие (екземпляр). Копираната информация трябва да се намира
под също такъв контрол, както и изходната
информация. Броят на екземплярите трябва
да бъде ограничен до броя, необходим за
официални цели.
10. Копирането (размножаването) на класифицирана информация се осъществява с
писмено разрешение на упълномощения орган
на предаващата класифицирана информация
страна.
11. Унищожаването на к ласифицирана
информаци я се съгласу ва предварително
с упълномощения орган на предаващата я
страна. Унищожаването на класифицирана
информация (на нейните носители) се документира, като самият процес на унищожаване
се извършва по начин, непозволяващ нейното
възпроизвеждане и възстановяване. Упълномощеният орган на предаващата страна се
уведомява писмено за връщането или унищожаването на класифицирана информация (на
нейните носители). В случай на възникване на
кризисна ситуация, когато не е възможно да
се защити или да се върне класифицираната
информация, създадена или предоставена в
рамките на това споразумение, то дадената
класифицирана информация трябва да бъде
незабавно унищожена. Получаващата страна
е длъжна при първа възможност да уведоми
за това компетентния орган на изпращащата
страна.
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Член 8
Договори
Ск л юч ва н и т е меж д у у п ъ л номощен и т е
органи договори съдържат раздел, в който
се определят:
списък на класифицираната информация,
която се планира да бъде използвана в процеса на сътрудничество, и нейното ниво на
класификация;
особености на защитата на предоставената
и (или) създадената в процеса на сътрудничество класифицирана информация, условията
на нейното използване;
редът за разрешаване на конфликтни ситуации и компенсирането на възможни щети
от нерегламентирано разпространение на предоставената и (или) създадената в процеса на
сътрудничество класифицирана информация.
Член 9
Посещения
1. Едната страна предоставя на представители на другата страна разрешение за достъп
до класифицирана информация, ако е получено
предварително разрешение от компетентния
орган на приемащата страна.
Компетентните органи на страните взаимно
се информират за промените, засягащи разрешението за достъп на своите представители в
рамките на това споразумение, в частност, в
случай на отзоваване или снемане на нивото
на разрешението за достъп до класифицирана
информация.
2. Компетентният орган на изпращащата
ст рана у ведом ява компетен т ни те органи
на приемащата страна за посетителите не
по- късно от 3 седмици преди планираното
посещение.
3. Искането за посещение включва следната
информация:
– фамилия и име на представителя на посещаващата страна, дата и място на раждане,
гражданство и номер на паспорт;
– длъжност на представителя на посещаващата страна и наименование на организацията,
в която работи;
– наличие на разрешение за достъп до
класифицирана информация до съответното
ниво на класификация;
– предполагаема дата и продължителност
на посещението;
– цел на посещението;
– назоваване на планираните обекти за
посещение;
– длъжност, фамилия и име на представителя на приемащата страна, с които се планира
среща, и наименованието на представяната
от него организация.
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4. Искането за посещение се предава по
дипломатически път.
5. Всяка страна може да поиска разрешение за посещение на обект за срок не повече
от 12 месеца. В случай че се предполага, че
посещението няма да може да се осъществи
в посочения срок, или ако се налага да се
удължи срокът на действие на разрешението,
изпращащата страна може да се обърне към
приемащата страна със заявка за получаване на ново разрешение, но не по-късно от 3
седмици преди изтичане на срока на действие
на текущото разрешение.
6. Компетентният орган на всяка от страните при необходимост организира съответната дейност по осигуряване на физическата
защита на представителя на другата страна
по време на посещението на територията на
неговата държава. Компетентните органи на
страните осъществяват помежду си обмен на
информация за възможни заплахи.
7. При посещение на представители на една
от страните на територията на държавата на
другата страна се спазва националното законодателство на приемащата страна.
Член 10
Нарушение на сигурността
1. В случай на нарушение на мерките за
защита на класифицирана информация, което
е довело до нерегламентирано разпространение
на класифицирана информация, предоставена
от упълномощения орган на другата страна и
(или) създадена в процеса на сътрудничеството между страните, компетентният орган на
съответната страна незабавно уведомява за
това компетентния орган на другата страна.
2. Страната, открила нарушението или
предполагаща, че има нарушение, незабавно
започва разследване (при необходимост с
помощта на другата страна) в съответствие
с националното законодателство на своята
държава.
Компетентният орган на страната, провеждаща разследване, в най-кратки срокове
информира компетентния орган на другата
страна за обстоятелствата, резултатите от
разследването, предприетите мерки и действия
за отстраняване на нарушението.
Член 11
Разходи
Страните самостоятелно поемат разходите, възникващи при изпълнение на това
споразумение, в съответствие с националното
законодателство на своите държави.
Член 12
Разрешаване на спорове
1. Всеки спор, свързан с тълкуването или
прилагането на това споразумение, се решава
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предимно чрез консултации и преговори между
страните, без посредничеството на която и
да е трета страна.
2. Преди да бъде решен всеки спор, страните продължават да спазват задълженията,
произтичащи от това споразумение.
Член 13
Внасяне на изменения и допълнения в това
споразумение
По взаимно съгласие между страните в
това споразумение могат да бъдат внесени
изменения и допълнения, които са неотменна част от това споразумение, оформят
се с отделни протоколи и влизат в сила в
съответствие с параграф 1 от член 14 на това
споразумение.
Член 14
Заключителни положения
1. Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на
получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението
на вътрешноправните процедури на страните,
необходими за неговото влизане в сила.
2. Всяка от страните може да прекрати
действието на това споразумение, като отправи
по дипломатически път писмено уведомление
до другата страна. В този случай действието
на споразумението се прекратява с изтичането на 6 месеца от датата на получаване на
такова уведомление.
3. Независимо от прекратяването на действието на това споразумение, по отношение на
цялата класифицирана информация, получена
или предадена в рамките на това споразумение,
се прилагат предвидените в споразумението
мерк и за нейна защита дотогава, докато
страните не се освободят взаимно от поетите
задължения, отправяйки по дипломатически
път съответните уведомления.
Подписано в гр. Астана на 1 юни 2011 г.
в два екземпляра, всеки на български, казахски и руски език, като двата текста имат
еднаква сила.
В случай на възникване на разногласия
при тълкуване на отделни моменти от това
споразумение страните ще се обръщат към
текста на руски език.
За правителството на За правителството на
Република България:
Република Казахстан:
Цвета Маркова,
Габидолла Абдрахимов,
председател на
началник на кабинета
Държавната
на министъркомисия по сипредседателя
гурността на
информацията
12013
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 11
от 31 октомври 2011 г.

за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите
и в техните териториални поделения
Раздел I
Определяне на средствата за работна заплата
в държавните предприятия и техните териториални поделения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за определяне на средствата
за работна заплата в държавните предприятия,
създадени по реда на чл. 163, ал. 1 от Закона
за горите, и в техните териториални поделения.
(2) Средствата за работна заплата в централното управление на държавното предприятие се образуват в зависимост от финансовия
резултат и от изпълнението на дейностите в
цялото предприятие.
(3) Средствата за работна заплата в териториалните поделения на държавното предприятие
се образуват в зависимост от финансовия резултат от дейността на държавното предприятие и
от изпълнението на дейностите в съответното
поделение.
(4) Държавните предприятия и техните териториални поделения образуват средствата си
за работна заплата тримесечно, като за базисен
размер на средствата се приемат начислените
средства за работна заплата от предходното
тримесечие, коригирани по реда на наредбата.
Чл. 2. (1) Държавните предприятия и техните
териториални поделения, които приключват
предходната година с печалба по счетоводния
баланс и през всяко от отделните тримесечия
на текущата календарна година имат положителен финансов резултат и нямат просрочени
задължения към края на отчетното тримесечие
от началото на годината, образуват средствата
си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.
(2) Държавните предприятия и техните
териториални поделения, които приключват
предходната година с печалба по счетоводния
баланс, от началото на текущата календарна
година имат положителен финансов резултат
и нямат просрочени задължения, но приключват отчетното тримесечие със загуба, запазват
размера на средствата си за работна заплата
от предходното тримесечие. По този ред се
образуват средствата за работна заплата само
през едно тримесечие на годината. В следващите тримесечия, ако предприятието и неговите териториални поделения са на загуба
за отчетното тримесечие, но от началото на
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годината са с положителен финансов резултат,
образуват средствата си за работна заплата по
реда на чл. 4, ал. 1 и 2.
Чл. 3. (1) Държавните предприятия, които
не отговарят на условията по чл. 2, образуват
средствата си за работна заплата тримесечно,
като средната брутна работна заплата за пред
ходното тримесечие се умножи по фактическия
средносписъчен брой на персонала (без лицата в
отпуск по майчинство) за отчетното тримесечие
и получената сума се коригира с коефициент.
(2) Коефициентът по ал.1 се изчислява като
съотношение на събраните средства по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите през отчетния период
и събраните средства през базисния период.
(3) Териториалните поделения на държавното
предприятие, които не отговарят на условията
по чл. 2, образуват средствата си за работна
заплата тримесечно, като средната брутна работна заплата за предходното тримесечие се
умножи по фактическия средносписъчен брой
на персонала (без лицата в отпуск по майчинство) за отчетното тримесечие и получената
сума се коригира с коефициент.
(4) Коефициентът по ал. 3 се изчислява като
съотношение на начислените средства по чл. 179,
ал. 1 от Закона за горите през отчетния период
и начислените средства през базисния период.
(5) Териториалните поделения на държавното
предприятие, които в резултат на непредвидени
събития (пожари, свлачища, снеголом, ледолом
и др.) добият повече дървесина от разчетената, при изчисляване на коефициента по ал. 3
изключват средствата за фонд „Инвестиции в
горите“ по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите,
начислени върху добитата в повече дървесина.
(6) Окончателният размер на средствата за
работна заплата за съответното тримесечие в
държавните предприятия и техните териториални поделения се одобрява от директора на
съответното държавно предприятие.
(7) Образуването на окончателния размер
на средствата по ал. 6 се извършва само в последния месец от тримесечието. За първите два
месеца на отчетното тримесечие възнаграждението на персонала на държавните предприятия
и техните териториални поделения се изплаща
по утвърдените поименни щатни разписания.
Чл. 4. (1) Държавните предприятия, които
приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и нямат просрочени
задължения към края на отчетното тримесечие,
могат да увеличават средствата си за работна
заплата с коефициент 0,80 за всеки процент
увеличение на коефициента по чл. 3, ал. 2.
(2) Териториалните поделения на държавното предприятие, които приключват отчетното
тримесечие с положителен финансов резултат
и нямат просрочени задължения към края на
отчетното тримесечие, могат да увеличават
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средствата си за работна заплата с коефициент
0,80 за всеки процент увеличение на коефициента по чл. 3, ал. 4.
(3) Държавните предприятия и техните
териториални поделения, които приключват
отчетното тримесечие със загуба, намаляват
загубата спрямо предходното тримесечие и
нямат просрочени задължения към края на
отчетното тримесечие, запазват начислените
средства за работна заплата от предходното
тримесечие.
(4) Държавните предприятия и техните
териториални поделения, които приключват
отчетното тримесечие със загуба, увеличават
загубата спрямо предходното тримесечие и имат
просрочени задължения, не могат да увеличават
средствата си за работна заплата, достигнати
от предходното тримесечие.
(5) Държавните предприятия и техните териториални поделения, в които през предходното
тримесечие вследствие на влошена пазарна
конюнктура, предприети мерки за финансово
оздравяване, аварии и други подобни причини,
довели до принудително ползване на неплатен
отпуск от повече от 50 на сто от средносписъчния брой на персонала (без лицата в отпуск по
майчинство) за повече от 15 календарни дни,
образуват средствата си за работна заплата на
основата на начислените средства за работна
заплата през тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е ползван принудителният
неплатен отпуск.
Чл. 5. (1) При определяне на средствата
за работна заплата от начислените средства
през предходното и отчетното тримесечие се
изключват:
1. обезщетенията по чл. 220, 222, чл. 224,
ал. 1 и чл. 331 от Кодекса на труда;
2. възнагражденията на директорите на
териториалните поделения, съответно на директорите на държавните предприятия;
3. допълнителните възнаграждения за положен нощен труд по чл. 8 от Наредбата за
структурата и организацията на работната
заплата, приета с ПМС № 4 от 2007 г. (ДВ,
бр. 9 от 2007 г.);
4. внесените от работниците и служителите
за тяхна сметка суми за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване, които
не се облагат по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица;
5. сумите, начислени за сметка на работодателя за първите дни на временна неработоспособност, съгласно Кодекса за социално
осигуряване и Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване;
6. възнагражденията на наетите лица по
извънтрудови правоотношения и на сезонните
работници;
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7. възнагражденията за извънреден труд по
чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда,
начислени съгласно определените размери с
колективния трудов договор;
8. възнагражденията за работа през официалните празници по чл. 264 от Кодекса на труда,
начислени в размери, съгласно колективния
трудов договор.
(2) Териториалните поделения на държавното
предприятие, в които се откриват нови работни
места за общественополезни дейности и за предоставяне на социални услуги по национални
социални програми, както и по програми на
Европейския съюз, при образуване на средствата си за работна заплата през отделните
тримесечия на годината изключват средствата
за работна заплата и числеността на лицата,
наети по проектите и програмите.
(3) Начислените суми за компенсируеми
отпуски на персонала в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на Счетоводен
стандарт 19 – Доходи на персонала, и на Международен счетоводен стандарт 19 – Доходи
на наети лица, както и за обезщетения при
пенсиониране се изключват от начислените
средства за работна заплата и при определяне
на финансовия резултат.
Чл. 6. Когато установените по реда на наредбата средства за работна заплата не осигуряват
изплащането на минималната работна заплата,
определена в браншовия колективен трудов
договор за съответния период, и на минималните размери на съответните допълнителни и
други трудови възнаграждения, за съответното
тримесечие се начисляват средствата, осигуряващи тези плащания, без да се увеличава
числеността на персонала, достигната през
предходното тримесечие.
Чл. 7. Териториалните поделения на държавното предприятие, които през предходното
тримесечие са начислили в разходите си средства за работна заплата в размер, по-голям от
полагащите се средства, образувани по реда на
наредбата, не могат да увеличават средствата си
за работна заплата през следващите тримесечия
до компенсиране размера на увеличението.
Превишението на средствата се изключва при
образуване на средствата за работна заплата
през следващото тримесечие.
Раздел IІ
Определяне на възнагражденията на директорите на държавните предприятия и техните
териториални поделения, както и на членовете
на управителните съвети
Чл. 8. (1) Възнагражденията на директорите на териториалните поделения се определят
тримесечно на база на резултатите за отчетното
тримесечие на териториалното поделение.
(2) За териториалните поделения, приключили с положителен финансов резултат през
отчетното тримесечие, месечното възнаграж-
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дение на директорите се определя в размер от
200 на сто до 300 на сто от отчетената средна
работна заплата, изчислена по реда на наредбата, но не повече от 8 минимални работни
заплати за страната. Процентът завишение над
200 на сто се определя по заложените критерии
в приложението.
(3) За териториалните поделения, приключили със загуба през отчетното тримесечие,
месечното възнаграждение на директорите се
определя в размер от 200 на сто до 300 на сто
от отчетената средна работна заплата, изчислена
по реда на наредбата, по заложените критерии
в приложението, но не повече от 5 минимални
работни заплати за страната.
(4) За първите два месеца на отчетното тримесечие възнаграждението на директорите на
териториалните поделения се определя авансово
на база възнаграждението от предходното тримесечие. В последния месец на тримесечието
се коригира полагаемото се възнаграждение.
(5) В случаите, когато начислените средства
за работна заплата за работниците и служителите на териториалното поделение превишават
образуваните по реда на наредбата, определеното общо за трите месеца възнаграждение
на директора на териториалното поделение се
намалява с размера на една минимална работна
заплата, определената за страната.
Чл. 9. (1) Месечните възнаграждения на
директора и на членовете на управителния съвет на държавното предприятие се определят
от размера на минималната работна заплата
за страната:
1. на директора в размер 10 минимални
работни заплати за страната;
2. на членовете на управителния съвет в размер 6 минимални работни заплати за страната.
(2) В случаите, когато начислените средства
за работна заплата за работниците и служителите на държавното предприятие превишават
образуваните по реда на наредбата, определеното общо за трите месеца възнаграждение
на директора на държавното предприятие се
намалява с размера на определената за страната
една минимална работна заплата.
Чл. 10. Директорите на държавните предприятия след приключване на второ и четвърто
тримесечие предоставят отчети на министъра
на земеделието и храните и министъра на
труда и социалната политика.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Базисен период“ е четирите тримесечия,
предхождащи отчетното тримесечие.
2. „Отчетен период“ е отчетното и предходните три тримесечия.
3. „Просрочени задължения“ са следните
парични задължения, които не са изпълнени
изцяло или частично в срока, определен в
договор или в нормативен акт:
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а) задължения към държавния и/или общинския бюджет;
б) вноски за задължително обществено и
здравно осигуряване;
в) задължения по договори за доставка и
услуги, свързани с дейността;
г) задължения към централното управление
на държавното предприятие за средствата по
чл. 176, ал. 3 от Закона за горите.
4. „Положителен финансов резултат“ е печалбата, установена като разлика между счетоводната печалба за отчетното тримесечие и
дължимите данъци за сметка на печалбата по
Закона за корпоративното подоходно облагане.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Държавните предприятия до набиране
на базисен период от четири последователни
тримесечия ползват само коефициента от отчетното и предходното тримесечие. В случаите
на намаление на коефициента средствата за
работна заплата не се намаляват.
(2) Териториалните поделения до набиране
на базисен период от четири последователни
тримесечия изчисляват коефициента по чл. 3,
ал. 1, като използват данните от тримесечията
преди преобразуването и преизчисляват данните
по съпоставими резултати.
§ 3. (1) От датата на вписване на държавните
предприятия в търговския регистър до влизане в
сила на наредбата средствата за работна заплата
в териториалните поделения на държавните
предприятия и възнагражденията на директорите
на териториалните поделения се определят по
реда и при условията на Инструкция № 1 от
2008 г. за образуване на средствата за работна
заплата в държавните горски стопанства и в
държавните ловни стопанства, издадена от
Държавната агенция по горите (ДВ, бр. 103
от 2008 г.).
(2) От датата на вписване на държавните
предприятия в търговския регистър до влизане
в сила на наредбата месечните възнаграждения
на директора и на членовете на управителния
съвет на държавното предприятие се определят
от размера на минималната работна заплата
за страната, като:
1. на директора в размер 10 минимални
работни заплати за страната;
2. на членовете на управителния съвет в размер 6 минимални работни заплати за страната.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 175, ал. 1 от Закона за горите.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на земеделието и храните и
министърът на труда и социалната политика
съобразно ведомствената компетентност.
§ 6. Наредбата отменя Инструкция № 1 от
2008 г. за образуване на средствата за работна
заплата в държавните горски стопанства и в
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държавните ловни стопанства, издадена от
Държавната агенция по горите (ДВ, бр. 103
от 2008 г.).
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Мирослав Найденов
Приложение
към чл. 8, ал. 2 и 3
Критерии за определяне на процента завишение
над 200 на сто от отчетената средна брутна работна заплата на териториалното поделение на
държавното предприятие за отчетното тримесечие
1. Численост на реално заети длъжности по
утвърденото поименно щатно разписание без лицата в отпуск по майчинство, лицата в неплатен
отпуск и отпуск по болест над 3 месеца:
а) до 50 души – до 5 %;
б) от 51 до 100 души – 10 %;
в) над 101 души – 15 %.
2. Липса на вземания от клиенти по договори – 15 %.
3. Положителен финансов резултат – 15 %.
4. Спазени срокове по тек у щи за дъл жения – 15 %.
5. Изпълнени в срок и обем мероприятия по
финансовия план на териториалното поделение – 20 %.
6. Изпълнен разчет за средствата, които се
внасят в бюджета на централното управление на
държавното предприятие – 20 %.
11984

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50
от 2010 г. и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В технологичния план за залесяване
изрично трябва да бъде посочено, че:
1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето,
а когато площите са разположени от 0 до 700
метра надморска височина, да се посочи, че
дървесните видове ще са и с ниска степен на
опасност от пожари;
2. се дава приоритет на местните дървесни
видове;
3. когато се налага смесване на дървесните
видове, то трябва да е поясно;
4. всяко възникнало несъответствие между
типа на месторастенето и ниската степен на
опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен
вид за залесяване.“
2. В ал. 4 числото „1500“ се заменя с „5000“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
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1. Точка 4 се отменя.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в
горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.).“
3. Точка 12 се отменя.
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) В случаите на кандидати общини, държавни горски стопанства и държавни ловни
стопанства не се прилагат изискванията на ал. 4.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство,
с който най-малко двама поръчители, всеки
от които се задължава пред кредитора РА да
отговаря за изпълнението на задължението по
авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и
да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал,
отразен във финансовите отчети от последната
приключена финансова година и последното
приключило тримесечие, преди подаване на
заявката за авансово плащане да е равен или
по-голям от 110 % от стойността на искания
аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите
задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения
по кредити и по други задължения, които са
отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР,
поръчителят трябва да отговаря на условията
по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
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по авансовото плащане на длъжника ползвател
на помощта в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9, а след
думите „одобряване на запис на заповед“ се
поставя точка и думите до края на изречението
се заличават.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 10 и 11 и се изменят така:
„(10) Срокът на валидност на гаранцията
по ал. 4 или 9, срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 или срокът
за предявяване на плащанията при запис на
заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с 6 месеца.
(11) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4
се прекратява, а записът на заповед по ал. 9
се връща на издателя, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за вероизповеданията“ се заменят със „съгласно чл. 20 от
Закона за вероизповеданията или признати
за юридически лица по силата на чл. 10 от
същия закон“.
2. В ал. 3 след думата „регистрираните“ се
добавя „или признатите“.
3. В ал. 4 думите „т. 2 и 3,“ се заличават.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се
правят следните изменения:
а) в т. 2 след думата „регистрирани“ се добавя „или признати“;
б) в т. 3 след думата „регистрирани“ се добавя „или признати“.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят
на помощта или негов законен или упълномощен
представител попадат в някоя от категориите,
определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (ОВ
L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта – физическо лице, или представляващият
кандидата/ползвателя на помощта по чл. 13,
ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано
лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
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разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в Управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 1а;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават,
и с декларация съгласно приложение № 1а за
всички останали обстоятелства в срок 15 работни
дни от датата на получаване на уведомително
писмо от РА за представянето им.
(5) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 2, 3 и 4.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи.“
се заменят с „Оферентите за дейностите по
чл. 4, ал. 1, т. 2 трябва да са регистрирани в
публичните регистри съгласно чл. 235 или 241
от Закона за горите.“
2. В ал. 4 думите „независими оценители,
притежаващи знания“ се заменят с „лица, притежаващи квалификация и опит“.
3. В ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3
и 8“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За разходи по чл. 4, ал. 1 и 2, чиято
стойност възлиза на по-малко от левовата
равностойност на 15 000 евро или са част от
доставки/услуги на обща стойност, по-малка
от левовата равностойност на 15 000 евро, се
изисква представяне на заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните доставчици или изпълнители.“
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават.
2. Създава се т. 15:
„15. които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3.“
§ 9. В чл. 21 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП
приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася
за документи, издавани от други държавни и/
или общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кан-
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дидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срок
по чл. 22, ал. 4, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „нередовност“ се
добавя „или липса“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването
на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9, а думите
„ал. 6 или 7“ се заменят с „ал. 7 или 8“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“;
б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
§ 12. В чл. 24, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 2 и/или 3, както и непредставяне
на документите по чл. 24а, ал. 1.“
§ 13. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква в срок по чл. 14, ал. 4, т. 2 от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или от представляващия
кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или едноличния
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и член/ове на управителния им орган,
както и временно изпълняващия такава длъжност, включително прокуриста или търговския
пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му, само за кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2.
(2) Кандидати, юридически лица, признати
по чл. 10 от Закона за вероизповеданията, не
представят документа по ал. 1, т. 2.
(3) В случаите на кандидати общини не се
прилага ал. 1.“
§ 14. В чл. 25 след думата „мярката“ се
поставя запетая и се добавя „определен в заповедта по чл. 20, ал. 1“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
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„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение
№ 5 или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 17. В чл. 31, ал. 2 след думата „помощ“
се добавя „и не по-късно от 15 август 2015 г.“.
§ 18. В чл. 33, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и по
отношение на клиринга на счетоводните сметки
на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.),
той се удължава с един месец.“
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1, а думите
„чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисията (ЕК) за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и
Българско специално издание: глава 03, том
80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006)“ се заменят
с „чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 65/2011)“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Плащанията по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършват след приключване на есенната инвентаризация на създадените горски култури според
процента на прихващане и по методологията,
посочена в приложение № 6а.“
§ 20. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. е наложена на ползвателя на помощта
финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53
от 2010 г.);
6. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 14, ал. 2 и/или 3.“
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в срок
до 24 месеца считано от:
1. датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на решението за съгласуване
на последната по време процедура за избор на
изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, за кандидати, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Разплащателната агенция извършва
предварителния контрол по ал. 3 в срок до 4
месеца от получаване на документите по чл. 9,
ал. 1 от Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично
със средства от Европейските фондове.
(5) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 3 в срок до 4 месеца
от получаване на документите за проведената
процедура за избор на изпълнител.
(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 4 или 5;
2. в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП.“
§ 22. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“ се
добавя „и/или документ с невярно съдържание,
неистински или преправен документ,“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи, до
извършване на окончателно плащане, обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законните лихви върху тях.
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(5) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 2 и/или 3 са съществували към датата на извършване на окончателно
плащане по проекта, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта заедно със законните лихви върху тях.“
§ 23. В чл. 45 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност най-малко веднъж на три месеца
РА публикува на електронната си страница
следната информация за всеки одобрен проект
на ползватели на помощта юридически лица по
мярка „Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности“ от ПРСР:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната
финансова година РА публикува на електронната
си страница следната информация за всеки
проект на ползвател на помощта юридическо
лице, по който е извършено плащане по мярка „Възстаноявяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности“:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощ
та живее или е регистриран, и пощенския код,
когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране,
отпусната от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва
както вноски на Общността, така и национални
вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени
за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били получени.“
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „чл. 26 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружниците;
в) лицата, които съвместно контролират
пряко трето лице;
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г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
3. В т. 46 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ,
L 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4, т. 8
от Регламент (ЕС) № 65/2011“.
4. Точка 47 се отменя.
§ 25. Създава се приложение № 1а към
чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2:
„Приложение № 1а
към чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2

Декларация 1
по чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/-ата ___________________________
_________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична карта
№___________________________,
издадена на __________________ от МВР – гр. _________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: _______________________________________,
(постоянен адрес)

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

на _____________________________________________,
(наименование на кандидата)

Декларацията се подписва задължително от
кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия
и управляващия кандидата/ползвателя по чл. 13,
ал. 1, т. 3 или ЕТ, търговско дружество или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/
ползвателя са повече от едно лице, декларацията
се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/
ползвателя, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските
пълномощници, когато има такива.
1
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вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под единен идентификационен
код № _______________________, със седалище
____________________ и адрес на управление ______
_____________________________________,
тел.: _________________, факс: __________________,
БУЛСТАТ ____________________ – кандидат/ползвател на помощ по мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект
на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен
надзор, не съм сключил споразумение с кредитори,
не съм преустановил стопанска дейност, не съм
обект на производство, свързано с такива въпроси,
и не се намирам в подобна процедура съгласно
националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство на
държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за
измама, корупция, изпиране на пари, участие в
престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси
на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно
наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при
осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради
виновно неизпълнение на задължения по договор,
финансиран от бюджета на Общностите, въз основа
на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни
или контролни функции с лице на трудово и/или
служебно правоотношение в Управляващия орган
или РА до една година от прекратяване на правоотношението; в представлявания от мен кандидат
такова лице не е съдружник, не притежава дялове
или акции, не е управител или член на орган на
управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства
ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г.
Декларатор:...“

§ 26. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
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а) в т. 9 думите „(в случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи)“ се
заличават, а след думите „чл. 3, ал. 2 ЗКС.“ се
добавят „Оферентите за дейностите по чл. 4,
ал. 1, т. 2 трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от
Закона за горите.“;
б) в т. 13 след думата „ЮЛ“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията“;
в) създават се т. 14 и 15:
„14. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т. 1
и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
15. Декларация за нередности.
“.
2. Таблица „Общи документи, представяни
от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията“
се изменя така:
„Общи документи, представяни от физически
лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани
по Търговския закон, Закона за кооперациите,
Закона за вероизповеданията или признати по
чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата. При юридически лица, признати
по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията – решение за кандидатстване
по програмата от компетентния орган
съгласно неговия устав.
2. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението
за подпомагане. Представя се само от
кандидати, при които това обстоятелство
не подлежи на вписване в търговския
регистър (Не се изисква от кандидати
юридически лица, признати по чл. 10 от
Закона за вероизповеданията).
3. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от кандидата.
4. Документ за регистрация съгласно чл. 235
или 241 от Закона за горите, извършващо лесокултурните мероприятия (Не се
изисква за дейности по чл. 4, ал. 2, т. 2,
3, 4, 5 и 6).
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5. Заповед, протокол за избор или решение,
издадени или утвърдени от компетентния
орган на юридическото лице, признато по
силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията, съгласно устава на Българската
православна църква – представя се само
от юридически лица, признати по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.
6. Удостоверение за представителната власт,
издадено от съответната митрополия не
по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението за подпомагане – представя се само от юридически
лица, признати по силата на чл. 10 от
Закона за вероизповеданията.
“
3. Точка 2 от таблица „Общи документи,
представяни от държавни горски стопанства,
държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове и научноизследователски горски
стопанства“ се изменя така:
„2. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено
копие от кандидата.
.“
4. В таблица „СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
ПО ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 1 от раздел „Възстановяване на горския потенциал“ се изменя така:
„1. Копие на технологичен план за залесяване,
одобрен от съответното РДГ/ДНСЗП.
.“;
б) в подраздел „Изграждане и подобряване на
водоизточници за борба с пожарите“ от раздел
„Превантивни дейности срещу пожарите в гори
и земи от горския фонд“ се създава т. 4:
„4. Разрешително за ползване на воден обект,
издадено от директора на басейнова дирекция
по местонахождението на имота.
.“
5. След таблица „ДЕКЛАРАЦИИ“ се добавя
„Декларация за нередности“:
„Декларация за нередности 1
Долуподписаният/-ата __________________________
__________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична
карта № ___________________________,
издадена на __________________ от МВР – гр. _________,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: _______________________________________,
(постоянен адрес)

Декларацията се подписва задължително
от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 3 или
ЕТ, търговско дружество или юридическо лице.
Когато управляващите кандидата са повече от
едно лице, декларацията се попълва и подава по
един екземпляр за всички лица от управителните
органи на кандидата, а в случай че членове са
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и
търговските пълномощници, когато има такива.
1
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в качеството си на ____________________________
_________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на _____________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под единен идентификационен
код № _______________________, със седалище
____________________ и адрес на управление ______
_____________________________________,
тел.: _________________, факс: __________________,
БУЛСТАТ ____________________ – кандидат по
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности“ декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а
именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие
или бездействие на икономически оператор, което
е имало или би имало за резултат ощетяване на
общия бюджет на Европейските общности или на
бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване
или загуба на приходи в резултат на собствени
ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено
действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви,
грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба, нередно теглене или
неправомерно намаляване на средства от общия
бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските
общности;
– укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;
– използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които
мога да подам сигнал за наличие на нередности и
измами или за съмнение за нередности и измами,
а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от
лицата, на които следва да се подават сигналите
за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко
от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на
„Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.“;
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– до ресорния заместник-министър, в чийто ресор
е Управляващият орган на „Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013 г.“;
– до председателя на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности и до ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейските общности“ в Министерството на
вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
Дата: ..................... Подпис на деклариращия: ………..“

§ 27. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в т. 10 думите „(в случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител, с цел определяне
на основателността на предложените разходи)“
се заличават, а след думите „чл. 3, ал. 2 ЗКС.“
се добавят „Оферентите за дейностите по
чл. 4, ал. 1, т. 2 трябва да са регистрирани в
публичните регистри съгласно чл. 235 или 241
от Закона за горите.“;
б) в т. 14 след думата „ЮЛ“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на ЮЛ,
признати по силата на чл. 10 от Закона за
вероизповеданията“;
в) създават се т. 15 и 16:
„15. Декларация към чл. 14, ал. 4, т. 1 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2) (Не се изисква от кандидати общини).
16. Декларация за нередности.“
2. Раздел I.А. „Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията“
се изменя така:
„I.А. Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица, регистрирани
по Търговския закон, Закона за кооперациите,
Закона за вероизповеданията или признати по
чл. 10 от Закона за вероизповеданията
1. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по програмата.
При юридически лица, признати по силата на
чл. 10 от Закона за вероизповеданията – решение за кандидатстване по програмата от
компетентния орган съгласно неговия устав.
2. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър (Не се изисква
от кандидати юридически лица, признати по
чл. 10 от Закона за вероизповеданията).

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

3. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.
4. Документ за регистрация съгласно чл. 235
или 241 от Закона за горите, извършващо лесокултурните мероприятия (Не се изисква за
дейности по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6).
5. Заповед, протокол за избор или решение,
издадени или утвърдени от компетентния орган
на юридическото лице, признато по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията,
съгласно устава на Българската православна
църква – представя се само от юридически
лица, признати по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията.
6. Удостоверение за представителната власт,
издадено от съответната митрополия не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявлението за подпомагане – представя се
само от юридически лица, признати по силата
на чл. 10 от Закона за вероизповеданията.“
3. Точка 2 от раздел „I.В. Общи документи,
представяни от държавни горски стопанства,
държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове и научноизследователски
горски стопанства“ се изменя така:
„2. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.“
4. В таблица „СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 1 от раздел „II.A. Възстановяване
на горския потенциал“ се изменя така:
„1. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответното РДГ/ДНСЗП.“;
б) в точка 4 „Изграждане и подобряване на
водоизточници за борба с пожарите“ от раздел
„II.Б. Превантивни дейности срещу пожарите
в гори и земи от горския фонд“ се създава
буква „г“:
„г. разрешително за ползване на воден обект,
издадено от директора на басейнова дирекция
по местонахождението на имота.“
§ 28. В приложение № 5 към чл. 30, ал. 1
„Списък от документи за авансово плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Банкова гаранция или запис на заповед или при поръчителство – удостоверения
от Националната агенция по приходите, че
предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1
месец преди предоставянето им – оригинал или
заверено копие, декларации от предложените
за поръчители лица за наличие или липса на
поети задбалансови и условни задължения (га-
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ранции, запис на заповед, поръчителство и др.)
и тримесечни финансови отчети за последното
приключило тримесечие.“
2. В т. 5 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
3. Създават се т. 7, 8, 9 и 10:
„7. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13,
ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, а в
случай че членовете са юридически лица – от
техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта (Не се
изисква от общини).
8. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на
помощта (Не се изисква от общини).
9. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявката за плащане.
Представя се само от кандидати, при които
това обстоятелство не подлежи на вписване
в търговския регистър (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10
от Закона за вероизповеданията).
10. Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4,
т. 1 и 2) (Не се изисква от общини).“
§ 29. В раздел „Общи док у менти:“ от
приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 „Списък
от документи за междинно или окончателно
плащане“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на
помощта (Не се изисква от общини).“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявката за плащане.
Представя се само от кандидати, при които
това обстоятелство не подлежи на вписване
в търговския регистър (Не се изисква от общини и юридически лица, признати по чл. 10
от Закона за вероизповеданията).“
3. Създават се т. 27, 28 и 29:
„27. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта по чл. 13,
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ал. 1, т. 3 или едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, а в
случай че членовете са юридически лица – от
техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта (Не се
изисква от общини).
28. Декларация по чл. 14, ал. 4, т. 2 (посочена в приложение № 1а към чл. 14, ал. 4, т.
1 и 2) (Не се изисква от общини).
29. Декларация по чл. 4а ЗМСП (Не се
изисква от общини).“
§ 30. Създава се приложение № 6а към
чл. 34, ал. 2:
„Приложение № 6а
към чл. 34, ал. 2
Методология за изплащане на разходите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 според процента на
прихващане

Изчисляването и изплащането на разходите
за презалесяване се извършва еднократно,
както следва:
Прихващане < 25 %
Разходи за презалесяване – 0
Прихващане > 25 % < 80 %
Разходи за презалесяване – според % на
прихващане
Прихващане > 80 %
Разходи за презалесяване – 100 %.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 32. За подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния директор на РА за одобрение или
отхвърляне на заявлението за подпомагане
преди влизане в сила на тази наредба, при
издаването на заповедта по чл. 26, ал. 1 се
прилагат условията и редът на глава втора
„Условия за предоставяне на финансовата помощ“ и глава трета „Ред за кандидатстване“,
които са били в сила към датата на подаване
на заявлението за подпомагане.
§ 33. Параграфи 3 и 13 се прилагат за
подадени заявления за подпомагане, за които не е издадена заповед на изпълнителния
директор на РА за одобрение или отхвърляне
на заявлението за подпомагане.
§ 34. Параграф 21 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори
преди влизане в сила на тази наредба.
§ 35. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията
от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1974/2006 за определянето на подроб-
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ни правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) § 4, т. 1 от тази наредба се
прилага за заявления, одобрени със заповед
на изпълнителния директор на РА, издадена
след 31 декември 2010 г.
(2) В срок до 30 ноември 2011 г. ползвателите
с подадени и/или платени заявки за авансово
плащане могат да подадат коригираща заявка
за авансово плащане в размера съгласно § 4,
т. 1 от наредбата. Към нея ползвателите по
чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилагат съответните
документи по т. 4 от приложение № 5, а
ползвателите по чл. 13, ал. 1, т. 2 прилагат
съответните документи по т. 4 и 5 от приложение № 5.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят
на помощта по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 прилага
и документите по т. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 от
приложение № 5, а ползвателите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 прилагат и документите по т. 1, 2,
3 и 6 от приложение № 5.
(4) За проектите със сключени договори
след 31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане до влизането в
сила на наредбата, срокът по чл. 11, ал. 3 се
удължава до 30 ноември 2011 г.
§ 36. В Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.;
изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9, 37, 45, 55 и 75
от 2010 г., бр. 18 и 67 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В § 29 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) думите
„§ 22“ се заменят с „§ 23, т. 2“, а думите „животновъдство и/или въвеждането на минимални стандарти за защита/хуманно отношение
при отглеждане на бройлери“ се заменят със
„свиневъдство по отношение на § 2, т. 1 и/
или въвеждането на минимални стандарти за
защита/хуманно отношение при отглеждане
на бройлери по отношение на § 23, т. 2“.
2. В § 15 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
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на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 67 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
а) в ал. 2 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“;
б) в ал. 4 думите „и определеният срок по
чл. 11, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 37. В Наредба № 18 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност
към земеделските и горските продукти“ по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от
2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 65 и
68 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
2. В приложение № 7 към чл. 26, ал. 2
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В § 27 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне
на стойност към земеделските и горските
продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2011 г.; изм., бр. 68 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“;
2. В ал. 4 думите „и определеният срок по
чл. 9, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 38. В § 14 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 68 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“.
2. В ал. 4 думите „и определеният срок по
чл. 12, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 39. В § 13 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 68 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“.
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2. В ал. 4 думите „и определеният срок по
чл. 12, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 40. В Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72 и
76 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2, т. 12 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
2. В чл. 29а т. 2 и 3 се отменят.
3. В приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 т. 6
и 7 се отменят.
4. В приложение № 8 към чл. 35, ал. 1 в
раздел „А – Общи документи“ т. 29 и 30 се
отменят.
5. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72
от 2011 г.; изм., бр. 76 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
а) в § 27 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“;
б) в § 29 думите „и определеният срок по
чл. 11, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 41. В Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм.,
бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72 и 76 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2, т. 13 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
2. В чл. 29а т. 2 и 3 се отменят.
3. В приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4,
т. 1 и 2 думите „мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ се
заменят с „мярка 311 „Разнообразяване към
неземеделски дейности“.
4. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 се
правят следните изменения:
а) в таблица „Междинно плащане“ думите
„Кандидатствам за междинно плащане по
Мярка 312“ се заменят с „Кандидатствам за
междинно плащане по Мярка 311“;
б) в „Декларация за нередности“ думите
„мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия“ се заменят с „мярка
311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“.
5. В приложение № 7 към чл. 34, ал. 1 т. 6
и 7 се отменят.
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6. В приложение № 8 към чл. 35, ал. 1 в
раздел „А – Общи документи“ т. 30 и 31 се
отменят.
7. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 2011 г.; изм.,
бр. 76 от 2011 г.) се правят следните изменения:
а) в § 26 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“;
б) в § 28 думите „и определеният срок по
чл. 11, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 42. В § 14 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Насърчаване
на туристическите дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
а) в ал. 2 думите „31 октомври“ се заменят
с „30 ноември“;
б) в ал. 4 думите „и определеният срок по
чл. 11, ал. 3 е изтекъл“ се заличават, а думите
„31 октомври“ се заменят с „30 ноември“.
§ 43. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19,
22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35 и 51 от 2011 г.)
чл. 17, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Когато при извършване на кръстосани проверки Разплащателната агенция
установи застъпване (пресичане на границите)
на два или повече блока на земеделски стопанства, изпраща на кандидатите, които са ги
заявили, уведомителни писма за установените
застъпвания. Уведомителните писма съдържат
таблица за установените застъпвания. Кандидатите, получили уведомителни писма за
установени застъпвания, могат да получат от
съответната ОПМСП карта за всяко установено застъпване.“
§ 44. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.;
изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39
от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г.,
бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3
и 79 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 5 след думата „следващата“
се добавя „стопанска“.
2. В чл. 11, ал. 7 думата „календарна“ се
заменя със „стопанска“.
За министър: Цветан Димитров
12084
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно
прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на
българския риболовен флот“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 79 от
2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г. и бр. 21 от 2011 г.)
Параграф единствен. В чл. 13, т. 3 накрая се
поставя запетая и се добавя „освен в случаите,
в които глобата или имуществената санкция,
наложени с наказателното постановление, са
платени в полза на държавата“.
Министър: Мирослав Найденов
12198

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници
(обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 60
от 2008 г.; доп., бр. 39 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7 ал. 9 се отменя.
§ 2. В чл. 17, ал. 1, т. 3, буква „а“ думите
„чл. 44, ал. 3, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 42,
ал. 3, т. 1 и 2“.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5 в края на изречение първо се
добавя „остава в архива на инвестиционния
посредник“.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавят думите „освен ако договорът не се сключва по реда на
чл. 26а, 26б и 26в“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Помещенията на адресите по ал. 1
трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване и програмно осигуряване,
позволяващо ск лючването на договори и
приемането на нареждания, включително неприсъствено и/или чрез дистанционен способ
за комуникация, спазването на поредността
на постъпване на нарежданията при предаването им за изпълнение и съхраняване на
информацията.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Помещенията на адресите по ал. 1, в
които инвестиционният посредник извършва
дейност, трябва да отговарят на изискванията
за противопожарна безопасност.“
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§ 5. Създават се чл. 26а, 26б и 26в:
„Чл. 26а. (1) Договорът по чл. 24, ал. 1 може
да бъде сключен чрез размяна на електронни
изявления, подписани с квалифициран електронен подпис. Клиентът, съответно неговият
представител, изпраща на инвестиционния
посредник подписано съгласно предходното
изречение копие от документа си за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и
копие от документи за търговска регистрация,
съдържащи данни за учредяването и представителството. Разпоредбите на чл. 24, ал. 2 и
5 не се прилагат.
(2) При сключване на договора по чл. 24
по посочения в ал. 1 начин лицето по чл. 39,
ал. 1 проверява самоличността на клиента,
съответно на неговия представител, чрез
проверка на данните, налични в електронния
подпис. Лицето по чл. 39, ал. 1 декларира
дали са спазени изискванията по предходното
изречение.
(3) Когато при проверката по ал. 2 се
установи, че е налице разминаване в самоличността на посоченото в електронното
изявление по ал. 1 лице и титуляря на квалифицирания електронен подпис или разминаване между титуляря на квалифицирания
електронен подпис и лицето, което може
да представлява юридическо лице, от което
изхожда електронното изявление, се счита,
че договор не е сключен. Инвестиционният
посредник незабавно уведомява титуляря на
електронния подпис и автора на електронното изявление чрез съответния доставчик на
удостоверителни услуги за обстоятелството
по предходното изречение.
(4) Предоставянето на цялата необходима
информация от клиента съобразно тази наредба, както и предоставянето на информация
от клиента, необходима за извършването на
оценка за подходяща услуга, може да бъде
направено чрез електронно изявление, подписано от клиента с квалифициран електронен
подпис.
Чл. 26б. (1) Договорът по чл. 24, ал. 1 може
за бъде сключен неприсъствено чрез размяна
на необходимите документи, подписани от
страните, при условие че клиентът е титуляр
на банкова сметка, открита в кредитната
институция, отговаряща на изискванията на
ал. 2. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник
подписания договор, документ в оригинал,
издаден от съответната кредитна институция,
че клиентът е титуляр на банкова сметка и
заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и
заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването
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и представителството. Заверката се извършва
с полагане на надпис „Вярно с оригинала“,
дата и подпис на клиента. Разпоредбите на
чл. 24, ал. 2 и 5 не се прилагат.
(2) Банковата сметка по ал. 1 трябва да
е открита в кредитна институция със седалище в държава – членка на Европейския
съюз, държава – страна по Споразумението
за Европейско икономическо пространство,
САЩ или Швейцария, или в клон на кредитна
институция от друга държава, открит в някоя от посочените държави, при условие че
кредитната институция, съответно клонът, в
който е открита сметката, спазва установените
в европейското законодателство изисквания
за идентифициране на клиенти.
(3) Преводите на парични средства във
връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги от клиента
по сключен договор съгласно ал. 1 се правят
само от и към банковата сметка по ал. 1.
(4) Не се допуска сключване на договор по
реда на този член чрез пълномощник.
Чл. 26в. (1) Договорът по чл. 24, ал. 1 може
за бъде сключен неприсъствено чрез размяна
на необходимите документи, подписани от
страните, като клиентът полага подписа си
в присъствието на нотариус, който удостоверява това обстоятелство. Когато договорът
е сключен с нотариална заверка на подписа
на клиента, разпоредбите на чл. 24, ал. 2 и
5 не се прилагат. Предоставянето на цялата
необходима информация от клиента съобразно
тази наредба, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може
да бъде направено от клиента дистанционно
чрез подписване на необходимите документи
пред нотариус.
(2) Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на инвестиционния посредник
подписания с нотариална заверка на подписа
договор, заверено копие от документа си за
самоличност, а за к лиенти – юридическ и
лица – и заверено копие от документи за
търговска регистрация, съдържащи данни за
учредяването и представителството. Заверката
на документа за самоличност и документите
за търговска регистрация се извършва с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата
и подпис на клиента.“
§ 6. В чл. 27 думите „документи по чл. 24
и 25“ се заменят с „документи по чл. 24, 25,
26а, 26б и 26в“.
§ 7. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционният посредник приема
плащания в брой от клиенти за предоставяне
на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими
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за плащане по сделка с финансови инструменти, съответно извършва плащания към
клиенти, при спазване на изискванията на
Закона за ограничаване на плащанията в
брой. Инвестиционният посредник депозира
паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за
тяхна сметка инвестиционни услуги, в лице
по чл. 34, ал. 3 ЗПФИ най-късно до края на
следващия работен ден.“
§ 8. В чл. 34 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато нарежданията се подават по
телефон, инвестиционният посредник е длъжен да направи запис на разговора с клиента. Когато нарежданията се подават по друг
дистанционен способ, инвестиционният посредник е длъжен да съхрани на електронен
носител данните, предоставени от клиента във
връзка с нарежданията. Факс съобщенията се
съхраняват на хартиен носител.“
§ 9. В чл. 35 ал. 4 се изменя така:
„(4) Проверката по ал. 2 се извършва по
собствена инициатива на лицето, което предоставя попечителски услуги по отношение
на финансовите инструменти, предмет на
поръчката, или по искане на инвестиционния
посредник, чрез който ще бъде сключена
сделката. Когато инвестиционният посредник
извършва проверката по ал. 2 за финансови
инструменти на клиент, които се държат от
попечител, посредникът изисква от попечителя информацията по ал. 2. Инвестиционният
посредник запазва в своя архив представената
информация за резултатите от проверката,
както и цялата кореспонденция с попечителя,
ако последният не може да извърши такава
проверка. Инвестиционният посредник изиск
ва от клиента предоставяне на съгласие за
извършване на проверката при попечител,
когато финансови инструменти на клиента
се съхраняват при такъв.“
§ 10. В чл. 38, ал. 1 думите „декларирано
е, че притежава вътрешна информация“ се
заличават.
§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „срок от един месец“ се
заменят с „14-дневен срок“.
2. В ал. 4 в изречение първо думите „до 15-о
число на месеца, следващ всяко тримесечие“
се заменят с „когато възникне необходимост
от това, както и при промени в нормативни
актове или вътрешни правила, изискващи
това.“
§ 12. В чл. 61 се създава алинея 4:
„(4) Разпечатка по ал. 3 може да не се прави, ако инвестиционният посредник в края
на всеки работен ден съхранява данните по
чл. 63, 64, 65, 67 и 68 на електронен (магни-
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тен) носител, подписани с електронен подпис
от лицето, въвело данните, при спазване на
изискванията на чл. 74, ал. 6 от наредбата.“
§ 13. В чл. 74 се създава ал. 7:
„(7) Инвестиционният посредник съхранява резервно копие от документацията и
информацията по ал. 1 в електронен формат
на отделен сървър в отделни помещения,
осигуряващи достатъчна степен на защита от
природни бедствия, аварии, кражби, повреди
или други извънредни обстоятелства. Инвестиционният посредник в края на всеки работен
ден актуализира резервното електронно копие
на документацията, като добавя данните за
текущия ден.“
§ 14. В чл. 75 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпределението на функциите и отговорностите по ал. 1, т. 1 гарантира професионално изпълнение на всяка една от тях.
Съвместяване на функции от лица, работещи
по договор за инвестиционния посредник, се
допуска, ако не застрашава или не нарушава
нормалното, обективно и професионално
изпълнение на всяка една отделна функция
и не води до конфликт на интереси.“
§ 15. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Служител от отдела за вътрешен контрол присъства в адреса на управление и във
всеки клон или офис, в който се сключват
договори по чл. 24, ал. 1 и се приемат нареждания. Изискването на изречение първо
може да не се прилага от инвестиционни
посредници за клонове или офиси, спрямо
които то не би било подходящо с оглед вида
и обхвата на извършваните в тези клонове
или офиси инвестиционни услуги и дейности
и начина на извършването им. Инвестиционният посредник трябва по всяко време да
може да докаже пред заместник-председателя
на КФН наличието на обстоятелствата, които
не налагат спазването на изречение първо и
че неспазването му не води до нарушаване
на принципите, установени в глава осма на
тази наредба.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Ръководителят на отдела за вътрешен
контрол извършва инструктаж на служителите от отдела при назначаването им, както и
най-малко един път годишно. Ръководителят
на отдела за вътрешен контрол съставя документ, с който удостоверява провеждането
на инструктажа.“
§ 16. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В края на всеки месец отделът за вътрешен контрол извършва проверка на:
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1. ск лючените договори, док у ментите,
представени и съставени във връзка с тях, приетите нареждания, документите, представени
и съставени във връзка с тях, представените
на клиенти потвърждения по чл. 45 и извършените плащания, както и на сделките, които
членовете на управителните и контролните
му органи и лицата, работещи по договор за
инвестиционния посредник, са сключили за
своя сметка през инвестиционния посредник,
съответно на предоставената информация по
чл. 17, ал. 2, т. 2, през този месец, за съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по
прилагането му;
2. операциите по всеки управляван от инвестиционния посредник портфейл и представените на клиентите отчети през съответния
месец за съответствие с изискванията на
ЗПФИ и актовете по прилагането му.“
3. В ал. 4 думите „по ал. 1 – 3“ се заменят
с „по ал. 2 и 3“, а думата „поръчки“ се заменя
с „нареждания“.
§ 17. В чл. 79, ал. 1, изречение първо цифрата „3“ се заменя с „10“, а изречение второ
се заличава.
§ 18. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 цифрата „3“ се заменя с „6“.
2. В ал. 4 думите „до 10-о число на всеки
месец“ се заменят с „най-малко два пъти
годишно“, а думите „през предходния месец“
се заличават.
§ 19. В чл. 83, ал. 5 думите „всеки месец“ се
заменят с „до 10-о число на месеца, следващ
всяко шестмесечие“, а думите „за предходния
месец“ се заличават.
§ 20. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, получили лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник,
представят в комисията в 7-дневен срок от
вписването в търговския регистър:
1. копие от вписването в търговския регистър на дружеството, съответно на промяна в
предмета на дейност;
2. списък с адресите на помещенията, в
които се предлагат инвестиционни и допълнителни услуги;
3. писмени сведения за техническото и
програмното осиг у ряване, необходимо за
извършване на дейността.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 21. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. откриване или закриване на клон или
офис, в които ще се извършва дейност като
инвестиционен посредник.“;
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б) в т. 7 преди думите „на ръководителя“
се поставят д у мите „на инвест иционни я
консултант“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. вземане на решението от компетентния
орган в хипотезите по ал. 1, т. 2, предложение
второ, по т. 4, предложение трето, четвърто
и пето, по т. 5, по т. 7 – от датата на сключване, съответно прекратяване на договора, а
когато обстоятелството подлежи на вписване
в търговския регистър – от вписването.“
§ 22. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. Инвестиционният посредник, който извършва сделки и дейности с финансови
инструменти в трета държава, уведомява
комисията в срок 3 работни дни за извършените през изтеклия месец сделки и дейности
в чужбина за своя сметка и за сметка на
клиенти, за пазарното състояние, за съхраняването и осъществяването на правата по
чуждестранните финансови инструменти, които инвестиционният посредник притежава,
за своя сметка или за сметка на клиенти или
които се притежават пряко от негови клиенти.“
§ 23. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 127, ал. 1
ЗПФИ“ се заменят с „чл. 127 ЗПФИ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Инвестиционните посредници привеждат вътрешните си правила и организация
в съответствие с изискванията на наредбата в
3-месечен срок от влизането є в сила.
§ 25. Наредбата е приета с Решение № 130-Н от
20.10.2011 г. на Комисията за финансов надзор.
11937

Председател: Стоян Мавродиев

МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз1721 от 2007 г. за дейността на структурните
звена на Националната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ при регистриране на възникналите пожари, аварии,
бедствия и катастрофи (ДВ, бр. 37 от 2008 г.)
Член единствен. Отменя се Инструкция
№ Iз-1721 от 2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ при
регистриране на възникналите пожари, аварии,
бедствия и катастрофи (ДВ, бр. 37 от 2008 г.).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Инструкцията влиза
в сила на 1 януари 2012 г.
За министър: Веселин Вучков
12037
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1468-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Атанас
Станкев Камбитов, избран от 1. многомандатен
избирателен район – Благоевград, издигнат от
ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 1. многомандатен избирателен район – Благоевград, Йордан Георгиев Андонов от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12199

РЕШЕНИЕ № 1469-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Георги
Иванов Икономов, избран от 1. многомандатен
избирателен район – Благоевград, издигнат от
ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 1. многомандатен избирателен район – Благоевград, Веселин Велков Давидов от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12200

РЕШЕНИЕ № 1470-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
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Изборния кодекс предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Иван
Атанасов Алексиев, избран от 2. многомандатен
избирателен район – Бургас, издигнат от ПП
„ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
във 2. многомандатен избирателен район – Бургас, Диана Иванова Йорданова от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12201

РЕШЕНИЕ № 1471-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Иван
Тодоров Иванов, избран от 7. многомандатен
избирателен район – Габрово, издигнат от ПП
„ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 7. многомандатен избирателен район – Габрово, Катя Костова Колева от листата на ПП
„ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12202

РЕШЕНИЕ № 1472-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Никола
Иванов Белишки, избран от 13. многомандатен
избирателен район – Пазарджик, издигнат от
ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
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РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 13. многомандатен избирателен район – Пазарджик, Петко Валентинов Петков от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12203

РЕШЕНИЕ № 1473-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Николай
Тодоров Мелемов, избран от 22. многомандатен
избирателен район – Смолян, издигнат от ПП
„ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 22. многомандатен избирателен район – Смолян, Недялко Живков Славов от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12204

РЕШЕНИЕ № 1474-НС
от 7 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Живко
Веселинов Тодоров, избран от 27. многомандатен
избирателен район – Стара Загора, издигнат
от ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Пламен Тенев Русев от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
12205

Секретар: Севинч Солакова
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РЕШЕНИЕ № 1483-НС
от 8 ноември 2011 г.
На 4 ноември 2011 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Иво
Тенев Димов, избран от 29. многомандатен
избирателен район – Хасково, издигнат от
ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно събрание. Със
свое Решение № 1475-НС от 7 ноември 2011 г.
по реда на чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия е обявила
за избран за народен представител следващия
в листата кандидат – Жулиета Кирилова Беливанова.
На 8 ноември 2011 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо вх. № 2802
от 08.11.2011 г., от което се установява, че по
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отношение на Жулиета Кирилова Беливанова
не са налице предпоставките по чл. 272, ал. 1
от Изборния кодекс, поради което за избран
следва да бъде обявен следващият в листата
кандидат.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 29. многомандатен избирателен район – Хасково, Катя Ангелова Чалъкова от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12215

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-1037
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 7 и 8 от Постановление
№ 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
(обн., ДВ, бр. 61 от 1992 г.; изм., бр. 69 от 1992 г.;
изм. и доп., бр. 54, 91 и 107 от 1993 г.; попр., бр. 2
от 1994 г.; доп., бр. 87 от 1994 г.; изм., бр. 19 от
1995 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1996 г., бр. 42 от
1997 г., бр. 98 от 1998 г., бр. 75 от 1999 г.; доп.,
бр. 112 от 1999 г.; изм., бр. 36 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 101 от 2000 г., бр. 62 от 2003 г., бр. 2 от
2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.) и чл. 25, ал. 4 от
Закона за администрацията утвърждавам Списък
на рудодобивните дружества, чиито дейности по
техническа ликвидация и консервация, техническа
и биологическа рекултивация, пречистване на
води и мониторинг на основание чл. 1, ал. 7 от
ПМС № 140 от 1992 г. се възлагат на „Еко – Медет“ – ЕООД, с. Панагюрски колонии, съгласно
приложението.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
Списък на рудодобивните дружества, чиито дейности по техническа ликвидация и консервация,
техническа и биологическа рекултивация, пречистване на води и мониторинг на основание
разпоредбите на чл. 1, ал. 7 от ПМС № 140 от
1992 г. се възлагат на „Еко – Медет“ – ЕООД,
с. Панагюрски колонии
1. „Бургаски медни мини“ – ЕАД, гр. Бургас;
2. „Горубсо – Рудозем“ – ЕАД (л), гр. Рудозем;
3. „Елисейна“ – ЕАД (н), гара Елисейна;
4. „Маджарово“ – ЕАД (л), с. Маджарово;
5. „Чипровец“ – ЕАД (н), гр. Чипровци.
12090
РАЗРЕШЕНИЕ № 127
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Мишел“, разположена в землищата на с. Войница и с. Буковец,
община Видин, област Видин
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 № 32
от 31 август 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Вавос“ – ЕООД, Видин, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър с ЕИК 105565969, седалище и адрес на
управление – Видин, ж. к. Плиска, бл. 2, вх. Б,
ап. 17, да извърши за своя сметка проучване на

скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Мишел“, разположена в
землищата на с. Войница и с. Буковец, община
Видин, област Видин, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,6 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 8 включително в система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4778750

8458250

2.

4778750

8459500

3.

4778000

8459500

4.

4778000

8460000

5.

4777500

8460000

6.

4777500

8459000

7.

4778000

8458500

8.

4778000

8458250

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.
12028

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 128
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Пладнището 1“,
разположена в землищата на с. Катунище и с.
Жеравна, община Котел, област Сливен
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
№ 28 от 20 юли 2011 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Керам инвест“ – АД, Сливен,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър с ЕИК 119089117, седалище
и адрес на управление – Сливен, кв. Индус-
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триален, ул. Самуиловско шосе, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Пладнището 1“, разположена в землищата на
с. Катунище и с. Жеравна, община Котел, област
Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 2,95 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 5 включително в система 1970 г.:
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№

X [m]

Y [m]

1.

4676500

9503000

2.

4676500

9506100

3.

4676000

9506100

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.

4.

4675500

9505500

Министър: Тр. Трайков

5.
4675500
9503000
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.
12029

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Плетена“
Координатна система 1970 г.

№

X [m]

Y [m]

1.

4485880

8550326

2.

4485176

8552028

3.

4483600

8550277

4.

4484100

8549450

5.

4485100

8549750

12030

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 129
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Плетена“, разположена в землищата на с. Плетена, с. Долен и
с. Сатовча, община Сатовча, 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 (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и протоколно решение № 35 от 21 септември
2011 г. на Министерския съвет разрешавам на
„Кари – К варц – 20 07“ – ЕООД, с. Плетена,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър с ЕИК 101763462, седалище
и адрес на управление – с. Плетена, община
Сатовча, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Плетена“, разположена в
землищата на с. Плетена, с. Долен и с. Сатовча,
община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 3 кв. км.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-702
от 3 октомври 2011 г.
На основание на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Закона за
защитените територии във връзка с писмо от
РИОСВ – Русе, вх. № 05-08-5123 от 09.08.2011 г.
на МОСВ, по повод извършена справка в Общинската служба по земеделие – гр. Кубрат,
относно имотите по картата на възстановената
собственост (КВС), попадащи на територията
на защитена местност Юперска кория, в землището на с. Юпер, община Кубрат, област
Разград, обявена за природна забележителност
със Заповед № 3702 от 29.12.1972 г. на министъра
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 13 от 1973 г.), прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-1197 от 24.09.2003 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 91 от 2003 г.) и актуализирана като площ със
Заповед № РД-550 от 12.07.2007 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 68 от 2007 г.),
издадена на основание чл. 42, ал. 6 от Закона
за защитените територии, и след констатирана
разлика между актуализираната площ и номерата
на имотите, попадащи в защитената територия,
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и реалните такива съгласно действащата КВС за
землището на с. Юпер, ЕКАТТЕ 86091, община
Кубрат, област Разград, нареждам:
1. Поправям допусната очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-550 от 12.07.2007 г. на
министъра на околната среда и водите за актуализация на площта на защитената местност
Юперска кория в землището на с. Юпер, ЕКАТТЕ
86091, община Кубрат, област Разград (ДВ, бр. 68
от 2007 г.), както следва:
1.1. В т. 1 площта вместо „233,162 дка“ да се
чете „230,297 дка“.
1.2. Текстът на т. 2 да се чете:
„2. В границите на защитена местност Юперска
кория, определени със заповедта за обявяване,
попадат имоти с № 000210, 000211, 607001 съгласно картата на възстановената собственост за
землището на с. Юпер, ЕКАТТЕ 86091, община
Кубрат, област Разград, с обща площ 230,297 дка.“
2. Поправката по т. 1 да се отрази в Държавния
регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
12024

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-703
от 3 октомври 2011 г.
На основание на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Закона за
защитените територии във връзка с писмо от
РИОСВ – Русе, вх. № 05-08-5123 от 09.08.2011 г. на
МОСВ, по повод извършена справка в Общинската
служба по земеделие – Разград, относно имотите
по картата на възстановената собственост (КВС),
попадащи на територията на защитена местност
Находище на пролетно ботурче, в землището на с.
Осенец, община Разград, област Разград, обявена
за природна забележителност със Заповед № 879
от 25.11.1980 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 101 от 1980 г.), прекатегоризирана
в защитена местност Находище на пролетно ботурче със Заповед № РД-1202 от 24.09.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
91 от 2003 г.), с площ, актуализирана със Заповед
РД-553 от 12.07.2007 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 68 от 2007 г.), издадена на
основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените
територии, и след констатирана разлика между
актуализираната площ и номерата на имотите,
попадащи в защитената територия, и реалните
такива съгласно действащата КВС за землището
на с. Осенец, ЕКАТТЕ 54105, община Разград,
област Разград, нареждам:
1. Поправям допусната очевидна фактическа
грешка в Заповед РД-553 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите за актуализация
на площта на защитената местност Находище
на пролетно ботурче в землището на с. Осенец,
ЕКАТТЕ 54105, община Разград, област Разград
(ДВ, бр. 68 от 2007 г.), както следва:
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1.1. В т. 1 площта вместо „613,043 дка“ да се
чете „619,266 дка“.
1.2. Текстът на т. 2 да се чете:
„2. В границите на защитена местност Находище на пролетно ботурче, определени със заповедта
за обявяване, попадат имоти с № 000008, 000435,
000439, 028004, 028005, 028006, 028007, 028008,
028018, 028019, 028037, 028042, 028043, 028104 и
028105 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Осенец, ЕКАТТЕ
54105, община Разград, област Разград, с обща
площ 619,266 дка.“
2. Поправката по т. 1 да се отрази в Държавния
регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
12025

Министър: Н. Караджова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 792
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол
№ 37 от заседание, проведено на 15.08.2011 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване
№ 0627Т от 29.06.2011 г. и експертно заключение
от 29.06.2011 г., издадени от „Лаборатория на
СЖС България“ – ЕООД, удостоверяващи, че
детски спортни комплекти от две части, марка
„F.J.J“ fashion – суичер с качулка и долнище, с
размери, предназначени за деца от 7 до 14 г., с
качулка, снабдена с връзки със свободни краища,
и панталони с връзки в областта на талията, със
свободни краища, страна на произход – Китай,
състав: 65 % памук, 35 % полиестер, с етикети
с надписи „F.J.J“, арт. номер, съответно: арт.
№ F.J.J-11259, комбинация от тъмносин и жълт
цвят и светлокафяв и син цвят, с апликация с
надпис: ENGALE, и арт. № F.J.J-11260, цвят комбинация от сив и жълт, с апликация цифра 10,
не съответстват на изискванията за безопасност
съгласно стандарт БДС EN 14682, т. 3.3.1 – поради
наличие на функционални връзки в качулката със
свободни краища, завършващи с възел, които не
са осигурени срещу разнищване при суичърите, и
т. 3.1.1 – поради наличие на функционални връзки в областта на талията, които не са осигурени
срещу разнищване, т. 3.1.3 – поради наличие на
функционални връзки в областта на талията, ко-
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ито не са прикрепени поне в една точка на равно
разстояние от изходните точки, т. 3.4.1 – тъй като
измерената дължина на връзките в максимално
отворено и затворено състояние при панталоните
е над допустимото, и стоките носят потенциален
риск от нараняване на детето нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
спортни комплекти от две части, марка „F.J.J“
fashion – суичер с качулка и долнище, с размери,
предназначени за деца от 7 до 14 г., с качулка, снабдена с връзки със свободни краища, и
панталони с връзки в областта на талията, със
свободни краища, страна на произход – Китай,
състав: 65 % памук, 35 % полиестер, с етикети
с надписи „F.J.J“, арт. номер, съответно: арт.
№ F.J.J-11259, комбинация от тъмносин и жълт
цвят и светлокафяв и син цвят, с апликация
с надпис: ENGALE, и арт. № F.J.J-11260, цвят
комбинация от сив и жълт, с апликация цифра
10, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12039

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 794
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 37 от заседание,
проведено на 15.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

протокол от изпитване № 2565 от 01.07.2011 г. и
сертификат за инспекция № 10/0107, издадени от
„Булгарконтрола“ – АД, София, удостоверяващи,
че изпитаният образец не отговаря на изискванията на БДС EN 71-1, т. 8.12, по характеристика
„Острота на върхове“, поради което представлява
риск за здравето на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска диадема J-03 в син цвят, изработена от пластмаса,
от вътрешната страна снабдена с два реда остри
зъбци, с прикачена пластмасова украса – два
броя цветя, оцветени в син и розов цвят, надпис „SMILE“ и изобразена усмивка, с етикет на
български език със следната информация: цена:
1,00 лв., артикул: диадема, производител: Китай,
вносител „Детекс Трейдинг“ – ЕООД“, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки, и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12057

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 855
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 40 от заседание, проведено на 08.09.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 5688
от 27.07.2011 г., издаден от ИЦ „Алми тест“, София, удостоверяващ, че предлаганите детските
сгъваеми столчета с метална рамка – тръбна
конструкция, с мека облегалка с форма на сърце
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и с мека седалка, която свири при натиск, и с
облегалка с форма на сърце и седалка, изработена
от пластмаса, облицовани с изкуствен материал, с
отпечатани анимационни герои на „Уолт Дисни“
не отговарят на изискванията на БДС 71-1:2011,
т. 4.10.1c и т. 8.18.3, тъй като липсва застопоряващ механизъм или заключващ механизъм и
разстоянието между движещите се части, които
извършват ножицоподобно движение, е по-малко
от 12 мм, поради което стоките представляват
риск за здравето на рисковата група потребители – децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните два
модела детски сгъваеми столчета, с етикети на
български език, с посочен произход: КНР, състав:
пластмаса и метал, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите,
съответно:
– детско сгъваемо столче без търговска марка,
с метална рамка – тръбна конструкция, оцветена
в различни цветове: жълт, син, червен, розов, с
мека облегалка с форма на сърце, с мека седалка,
която свири при натиск, облицовани с изкуствен
материал, с отпечатани анимационни герои на
„Уолт Дисни“;
– детско сгъваемо столче без търговска марка,
с метална рамка – тръбна конструкция, оцветена
в черен цвят и с облегалка с форма на сърце и
седалка, изработена от пластмаса, с отпечатани
анимационни герои на „Уолт Дисни“.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12040

Председател: Ал. Масларски

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-48
от 12 октомври 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на район „Надежда“, Столична
община, област София.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
12026

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-49
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на Ботевград, община Ботевград,
област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.04.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
12027

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 616
от 6 октомври 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило искане
с входящ № ГР-94-00-227/2010 г. от Даниел Петров
Марков и Пенка Николова Венкова за допускане
изработване на подробен устройствен план – ИПР
и ПЗ за ПИ № 45070, м. Лисичи дупки, и № 80001,
м. Шуманица, землище с. Иваняне, район „Банкя“, които попадат в неурегулирана територия.
Мотивираното предложение е прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-94 от 2.11.2010 г., т.
15. Със Заповед № РД-09-50-1758 от 05.11.2010 г. на
главния архитект на Столичната община е допуснато изработване на подробен устройствен план.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Ра зп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, „С офи йск а
вода“ – АД, „БТК – АД, Експлоатация“. В съответствие с нормата на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО е
представена справка за картотекираната расти-
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телност, придружена от геодезическо заснемане,
заверена на 13.12.2010 г. от дирекция „Зелена
система“ при СО.
Със заявление вх. № ГР-94-00-227 от 19.11.2010 г.
е внесен проект, който предвижда изменение на
плана за регулация на кв. 3а: изменение на уличната регулация от о.т. 61б до о.т. 64а, създаване
на задънена улица от о.т. 61б-61в-61г-61д-61е-61ж,
изменение границите на УПИ II – „За обществени вили“, и УПИ III – „За обществени вили“,
отреждане на УПИ: IV-2660; V-2660; VI-2660;
VII-2755, план за застрояване на УПИ: IV-2660;
V-2660; VI-2660; VII-2755.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. С писмо вх. № АГ6602-229 от 4.02.2011 г. кметът на район „Банкя“
удостоверява, че в законоустановения срок е
постъпило възражение с вх. № АГ-6602-229/3 от
2011 г. от собствениците на ПИ № 80003 и молба
с вх. № АГ-6602-229/1 от 2010 г. от собствениците
на ПИ № 80002.
На основание чл. 128, ал. 7 ЗУТ проектът е
разгледан с протокол № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г.,
т. 7, от ОЕСУТ заедно с постъпилото възражение
от собствениците на ПИ № 80003, като същото
не е уважено с мотива, че предложената улична
регулация не засяга имота на възразителите.
С оглед възможността, предвидена в разпоредбата на чл. 32 АПК, и отправеното искане
в молбата от собствениците на ПИ № 80002
административният орган е присъединил в едно
производство двете, като е разширил обхвата на
плана и е включил имот № 80002 с корекции в
оранжев цвят.
На основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ коригираният
проект е съобщен на заинтересованите лица. С
писмо вх. № АГ-6602-229/4 от 28.04.2011 г. кметът
на район „Банкя“ удостоверява, че в законоустановения срок е постъпило възражение от собствениците на ПИ № 2356 (УПИ II). Възражението е
разгледано и прието от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-40 от 17.05.2011 г., т. 41, като е взето решение
след представяне на доказателства за изпълнение
на разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ. С протокол
№ ЕС-Г-58 от 5.07.2011 г., т. 4, проектът отново е
разгледан и решението е коригирано, като възражението не се уважава – възразителите не са
представили договор по чл. 15 ЗУТ.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установи следното:
Административното производство е започнало по искане на собствениците на имот ПИ
№ 45070, № 80001, които са заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
На основание чл. 32 АПК административният
орган е присъединил производството по искане
на собствениците на ПИ № 80002.
Имотите – предмет на плана по действащия
общ устройствен план на София, попадат във
„Вилна зона“ (Жв). Видно от проекта, предвиденото застрояване е нискоетажно по смисъла
на чл. 23 ЗУТ, което съответства на параметрите
на устройствената зона.
Подробният устройствен план предвиж да
изменение на уличната регулация от о.т. 61б до
64а с цел привързване на съществуващата улична
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регулация с предвидената нова улица от о.т. 61б
до о.т. 61ж. Предвидената с плана нова улица е
съобразена с разпоредбата на чл. 80, ал. 2 ЗУТ,
а именно видно от графичната част широчината
є между регулационните линии е 5 м, а широчината на тротоара е 1,50 м съобразно чл. 80, ал. 5,
т. 1 ЗУТ. В съответствие с чл. 81 ЗУТ улицата е
задънена и е с дължина повече от 100 м, затова е
предвидено уширение, осигуряващо обръщането
на автомобили в обратна посока.
Подробният устройствен план е в съответствие
с изискванията на Закона за устройство на територията и е спазена процедурата по допускане
и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
на МРРБ.
С проекта на план за застрояване не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Мотиви за издаването на решението се съдържат в доклад № ГР-94-00- 227 от 2011 г. на главния
архитект на СО, които административният орган
изцяло споделя и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 136 ЗУТ, чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 14, ал. 4, чл. 31, чл. 17, ал. 1, чл. 80, ал. 5, т.
1, чл. 80, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 7, № ЕС-Г-40 от
17.05.2011 г., т. 41, и № ЕС-Г-58 от 5.07.2011 г., т.
4, Столичният общински съвет, реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м.в.з. Иваняне, кв. 3-А. Изменение на улицата от о.т. 61б до 64а, изменение на
границите на УПИ II – „За обществени вили“,
и УПИ III – „За обществени вили“, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
и с корекцията с оранжев цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ IV-2660; V-2660; VI-2660; VII-2755 и VIII80002 и задънена улица от о.т. 61б до о.т. 61ж
по кафявите и зелените линии, цифри, текст и
зачертавания и с корекцията с оранжев цвят
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ IV-2660; V-2660; VI-2660; VII-2755 и VIII-80002,
кв. 3-А, м.в.з. Иваняне, с корекциите със зелен
цвят, без допускане на намалени отстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улици.
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.
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Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването му.
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.
12031

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1953
от 28 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 № 327 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Надежда 1, до
бл. 126 и бл. 127, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 136 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 600 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 28.11.2011 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
12070
РЕШЕНИЕ № 1954
от 28 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 № 327 от 26.05.2011 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация,
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Надежда 1, до бл. 139, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 167 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 700 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 29.11.2011 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
12071
РЕШЕНИЕ № 1955
от 28 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 № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 01.12.2011 г. от 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на УПИ – II-902, 903, 904, кв. Враждебна, ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху
поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 120 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 000 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 покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 600 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
12072
РЕШЕНИЕ № 1956
от 28 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 № 326 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 6.12.2011 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. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното 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 2.12.2011 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
12074
РЕШЕНИЕ № 1957
от 28 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 № 768 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
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помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл.
224, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 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 24.11.2011 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
12073
РЕШЕНИЕ № 1958
от 28 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 № 577 от 09.10.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 05.12.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост с поземлен имот № 687, кв. 3, гр.
Банкя, в. з. Бели брег, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Банкя“, с право на
собственост върху поземлен имот № 687.
2. Начална тръжна цена – 46 000 лв. (18,68 %
от достигнатата на търга цена се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4600 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 01.12.2011 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.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12075
РЕШЕНИЕ № 1959
от 28 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 № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, бл. 525, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 300 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 2.12.2011 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
12076
РЕШЕНИЕ № 1960
от 28 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 № 272 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 07.12.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и ПИ
с планоснимачен № 736 в УПИ I, ул. Летоструй
109, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с право на собственост върху
ПИ с пл. № 736.
2. Начална тръжна цена – 305 000 лв. (52 %
от достигнатата на търга цена се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 30 500 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 05.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 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
12077
РЕШЕНИЕ № 1961
от 28 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 № 761 от 11.12.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 8.12.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (ПИ № 641), ул. Проф. Иван Георгов 7
(бивша ул. Цветан Антов), обособена част от
„Софинвест“ – ЕООД, с право на собственост
върху ПИ № 641.
2. Начална тръжна цена – 675 000 лв. (17,40%
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 67 500 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 6.12.2011 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
12078
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-12
от 31 октомври 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 50 от
23.06.2011 г. и № 52 от 13.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 23
от 8.09.2011 г. и № 20 от 19.07.2011 г. Надзорният
съвет на Агенцията за приватизация и публичночастно партньорство – Бургас, реши:
1. За магазин, ул. Фердинандова 49, Бургас,
със ЗП 286,11 кв. м, с начална тръжна цена в
размер 505 000 лв., стъпка на наддаване 5100 лв.
и депозит за участие 50 500 лв. – да се проведе на
16-ия ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната
зала на Община Бургас, ул. Александровска 26,
публичен търг с явно наддаване.
2. За обособен обект – почивна база (собственост на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД),
намираща се в лесопарк „Росенец“, Бургас, със
застроена площ 295 кв. м (РЗП – 944 кв. м), с
начална тръжна цена в размер 350 000 лв., стъпка на наддаване 6000 лв. и депозит за участие
35 000 лв. – да се проведе на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16,30 ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен
търг с явно наддаване.
3. Тръжната документация за всеки обект
поотделно се закупува в Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч., платими в брой в касата на агенцията, като:
- за първия обект – в срок до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ на цена 200 лв.;
- за втория обект – в срок до 13-ия ден включително от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ на цена 500 лв.
4. Депозитите за участие за двата обекта
поотделно се внасят по банков път до 15-ия ден
включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
Връщането на депозитите се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидата в срок 5 работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
на Надзорния съвет на агенцията за определяне
на спечелилия участник.
5. Огледът на обектите се извършва с представител на агенцията през всички работни дни
в срок до 15-ия ден включително от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представяне на платежен документ за
закупена тръжна документация.
6. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден в срок до 15-ия ден включително от
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датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по
пощенски път не се допуска.
7. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителни
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Д. Славов
12046

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1309
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, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
(трасе за кабелно захранване) на ПИ № 347002
и ПИ № 347003, за които е отреден УПИ 347002,
347003 – производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични
генератори, в местност Синджи бунар по КВС,
землище гр. Карлово, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) № 176 и № 131 – път ІІ
клас – публична държавна собственост, (ПИ)
№ 769 – път ІV клас – публична общинска собственост, № 770 – прокари, и № 806, № 737,
№ 132, № 342014 – полски пътища – публична
общинска собственост, № 342003 – обществени
организации – „Мисстройинженеринг“ – ООД.
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
12047
РЕШЕНИЕ № 1313
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
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 изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на УПИ
042012 – складове, магазини, офиси и автосервиз в
ПИ № 342011 по КВС в местността Харман тепе,
землище гр. Карлово, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя, съставляваща
ПИ № 342011. Поземлен имот (ПИ) № 342011
се приобщава към УПИ 042012 – складове, магазини, офиси и автосервиз, като се образува
нов УПИ 342011, 342012 – складове, магазини,
офиси и автосервиз, и застрояване при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп.
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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.
12058

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 588
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 8 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Малко Търново, дава съгласието си и одобрява
частично изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ)
46663.45.22 по кадастралната карта на гр. Малко
Търново, община Малко Търново.
12048

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 589
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 03 от 26.01.2011 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Полски път до ПИ
№ 45022, местност Мечкобиево, землище гр.
Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км
107+920 – ляво“.
12049

Председател: Т. Петков

РЕШЕНИЕ № 590
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 08 от 26.04.2010 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел 20 kV в обхвата
на път до поземлен имот (ПИ) № 45022, местност
Мечкобиево, землище гр. Малко Търново – пътна
връзка на път ІІ-99, км 107+920 – ляво.
12050

Председател: Т. Петков

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 588
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на улица
с осови точки 98-101-102; на УПИ ІІ-430, 448 и
УПИ ІІІ-449 в кв. 33 и УПИ І-430, УПИ ІІ-431,
ХХ-448 и ХVІІ-447 в кв. 34, с. Лесичово, община
Лесичово, съгласно зелените и кафявите линии,
надписи, щрихи и зачерквания на скицата-проект.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Лесичово до Административния съд – Пазарджик.
12051

Председател: Кр. Пунтев

31. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 октомври 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6521264
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3078826
Инвестиции в ценни книжа
16170006
Всичко активи:
25770096
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8178393
Задължения към банки
5883117
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4864380
Задължения към други депозанти
1121442
Депозит на управление „Банково“
5722764
Всичко пасиви:
25770096
Подуправител на БНБ:
К. Христов

Гл. счетоводител на БНБ:
Сн. Деянова

Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 октомври 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
43362
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1449124
Дълготрайни материални и
нематериални активи
182928
Други активи
7303
Депозит в управление „Емисионно“
5722764
Всичко активи:
7405481
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2697252
Други пасиви
20496
Всичко задължения:
2717748
Основен капитал
20000
Резерви
4459621
Неразпределена печалба
208112
Всичко собствен капитал:
4687733
Всичко пасиви:
7405481
Подуправител на БНБ:
Д. Костов
12055

Гл. счетоводител на БНБ:
Сн. Деянова

43. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от
Закона за подземните богатства – твърди горива,
в площ „Новачево“, разположена на територията
на община Твърдица и община Сливен, област
Сливен.
11915
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44. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Арачал“, разположена в землищата на с.
Зърнево, с. Орляк, с. Жегларци, с. Войниково и
с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.
11916
44а. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Чипровци-север“, разположена в землищата на гр. Чипровци, с. Железна и с. Мартиново,
община Чипровци, област Монтана.
11917
44б. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Ларк“, разположена в землището на с. Чучулига,
община Ивайловград, област Хасково.
11918
5. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-55 от 14.10.2011 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-24 от 28.06.2006 г.
за обект „Използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй“ за
изграждане на ВЕЦ на топъл канал 1“, подобект
„Надграждане на преливника на топъл канал
1“ – промяна в конструкцията на преливника, и
подобект „Предпазни решетки“ – промяна местоположението и конструкцията на решетките. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
12038
32. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява на основание чл. 149,
ал. 4, чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2,
т. 6, 7 и 8 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ, че е издал на
Агенция „Пътна инфраструктура“ Заповед № РС58 от 26.10.2011 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-ОУ-338 от 20.09.2002 г. и Заповед
№ РД-09-268 от 16.10.2003 г., издадени от областния управител на област Кърджали, за строеж
„Път Е-85 (І-5) „Кърджали – ГКПП „Маказа“
от км 367+021 до км 384+840 и Етапна връзка с
път І-5 „Кърджали – Подкова“, идентичен с „Път
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Е-85 (І-5) „Кърджали – Граничен преход „Маказа“
от км 367+021 до км 384+840 и Етапна връзка с
път І-5“ с допуснато предварително изпълнение
при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“, а предварителното изпълнение – в 3-дневен срок от
съобщаването в „Държавен вестник“.
12225
59. – Териториа лната дирек ци я – Велико
Търново, на Националната агенция за приходите, ИРМ – Враца, на основание чл. 239,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № 12033/2001/095233 от 24.01.2008 г.
и постановление от 9.12.2008 г. за поправка на
постановление за възлагане на недвижим имот
№ 12033/2001/095233 от 24.01.2008 г. възлага на
„СТМ – Дизайн“ – ЕООД, ЕИК 131337714, регистрирано по ф.д. № 12467/2004 на Софийския
градски съд, със седалище и адрес на управление София, кв. Бъкстон, ул. Иван Сусанин 21А,
представлявано от управителя Сергей Христов
Николов, следния недвижим имот: урегулиран
поземлен имот пл. № 1414 по плана за регулация
на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111 от
20.02.1989 г. и Заповед № 633 от 11.12.1997 г. на
кмета на Община Мездра, с адрес: ул. Христо
Ботев 28, представляващ парцел ІХ, 535 кв. м,
в кв. 68, ведно с обособена част от построената
в него четириетажна масивна производствена
сграда – битов комбинат, с разгъната застроена
площ 790 кв. м, в т.ч. част от втори етаж (две
работни помещения, едното от които е преходно,
и две складови помещения) със застроена площ
130 кв. м, целият трети етаж (пет производствени
помещения, умивалня с две WC, две складови
помещения и коридор) със застроена площ 330
кв. м, четвърти етаж (учебен център, три канцеларии, стая за жената, две складови помещения и
коридор) със застроена площ 330 кв. м и сутерен
(парокотелно, склад за въглища, три помещения и коридор), стоманобетонова конструкция,
с локална отоплителна инсталация, монтиран
пътнически асансьор (в експлоатация), както и
съответните идеални части от общите части на
сградата, при граници и съседи: от изток – имот
с пл. № 1413, от запад – имот с пл. № 1415, и
от юг – ул. Христо Ботев, за сумата 245 666 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
11990
30. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за главен асистент по 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Електрически машини) към катедра „Електрически
машини“ – ЕФ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в Техническия университет – София,
във факултетната канцелария на ЕФ, каб. 12222,
тел. 965 23 70.
12092
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9. – Институтът по системно инженерство и
роботика – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност професор по професионално
направление ТН 5.2. Електроника, електротехника и автоматика (Адаптивно линеаризиращо
управление на биотехнологични процеси) за
секция „Биоинженерство“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, ет.
4, стая 406, тел. 02/873-26-14.
11852
78. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурси за:
доцент по 01.06.03. ботаника (специалност 4.3.
биологически науки) за нуждите на ПГИИ; главни
асистенти по: 05.03.01. стара история/праистория (специалност 2.2. история и археология) за
нуждите на отдел „Експозиции“ – един; 05.03.12.
археология (специалност 2.2. история и археология)
за нуждите на отдел „Фондове“ – двама, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Съборна
2, тел. 02/988-24-06.
11897
278. – Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“, БАН – София, обявява
конкурс за доцент по 01.05.14. електрохимия (вкл.
химически източници на тока) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 872 7550.
11996
6 42 . – И нс т и т у т ът по е лек т р он и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за професор по
4.1 Физически науки (специалност 01.03.13 радиофизика и физическа електроника) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, бул. Цариградско шосе
72, тел. 02/875 00 77.
12033
391. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конк у рси
за доценти по професионално направление 3.8
Икономика за специалностите: икономика и
управление (индустрия) – двама за секция „Икономика на фирмата“; народно стопанство (вкл.
регионална икономика и история на народното
стопанство) – един за секция „Макроикономика“;
световно стопанство и МИО – един за секция
„Международна икономика“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, ул. Аксаков 3.
12034
89. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН – София, обявява конкурси
за доценти по: специалност социология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция
„Общество на знанието: наука, образование и
иновации“ – един; специа лност социологи я,
професонално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на
секция „Публични политики и социални промени“ – един; специалност социология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция
„Общности и идентичности“ – един; специалност
философия, професионално направление 2.3. Фи-
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лософия, за нуждите на секция „Онтологически и
еписистемологически изследвания“ – един; специалност философия, професионално направление
2.3. Философия, за нуждите на секция „Логически
системи и модели“ – един; специалност философия, професионално направление 2.3. Философия,
за нуждите на секция „Знание и реалност: модели,
методологии и евристики“ – един; специалност
философия, професионално направление 2.3.
Философия, за нуждите на секция „Култура,
ценности и морал“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. Московска
13А, тел. 02/980-90-86.
12035
11. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН, София, обявява конкурси за
професори по 4.2. Химически науки (химия на
твърдото тяло) – един за нуждите на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди
повърхности“ и един за нуждите на лаборатория
„Интерметалиди и интеркалационни материали“,
доценти по 4.2. Химически науки (неорганична
химия) – един за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“, и
(химична кинетика и катализ) – един за нуждите
на лаборатория „Повърхности на дисперсни материали“; главни асистенти по 4.2. Химически
науки (химична кинетика и катализ) – един за
нуждите на лаборатория „Реактивност на твърди
повърхности“, и (неорганична химия) – един за
нуждите на лаборатория „Високотемпературни
оксидни материали“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 872-48-01.
12036
452. – Институтът по инженерна химия при
БАН, София, обявява конкурси за: професор по
02.10.09 процеси и апарати в химичната и биохимичната технология за нуждите на лаборатория
„Инженерно-химична системотехника“; главен
асистент по 02.10.09 процеси и апарати в химичната и биохимичната технология: за нуждите на
лаборатория „Преносни процеси в многофазни
среди“ – един, и за лаборатория „Химични и
биохимични технологии“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Института по инженерна
химия – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, ет. 1,
стая 102, тел. 870-42-49.
12079
4. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на гр. Пещера, община Пещера, които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик.
12032

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

84. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване за кв. 1 – част, кв. 1А – част, и кв.
1Б – нов, гр. Банкя, който е изложен в район
„Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Банкя“. Проектите за подробен устройствен план по ал. 2
подлежат на обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 преди внасянето им в експертния
съвет по устройство на територията.
11994
1. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Водопроводно
отклонение“ за ПИ № 009090, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна. Подробният
устройствен план засяга поземлен имот по КВС
на гр. Аксаково, както следва: № 009063 – складов
терен, собственост на Йордан Илиев Зайков, с
дължина на трасето 24,10 м. Планът се намира
в сградата на общинска администрация – Аксаково, и всички заинтересовани лица могат да
се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на общината.
12060
131. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на кабел за външно ел. захранване 20 kV за
обект „Автобаза Килифарево“ в ПИ № 091085 по
КВС на землището на гр. Килифарево по следното
трасе: от съществуващ въздушен електропровод
20 kV, попадащ в ПИ № 091016, в посока югозапад
достига до границата с ПИ № 091055 – полски
път, по трасето на който достига до петното на
бъдещия трафопост в ПИ № 091085, който се
намира в кметство гр. Килифарево, стая 11. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Велико Търново.
11945
130. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на водопровод за обект „А втобаза
Килифарево“ в ПИ № 091085 по КВС на землището на гр. Килифарево по следното трасе: от
съществуващ магистрален водопровод ∅ 546 мм
към ПС „Дряново“ в ПИ 091086, продължава на
север през имота, пресича път ІІ-55 с № 001138
и достига до ПИ № 091085, който се намира в
кметство гр. Килифарево, стая 11. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново.
11946
135. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 077010, м. Маринкините мостчета, землище
на с. Леденик – промяна предназначението на
имота за „производствено-складови дейности“ и
план-схеми за електрификация и водоснабдяване
към ПУП. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на Община Велико Търново
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11947
129. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за частичен подробен устройствен план – план за
застрояване, и ПУП – план-схема за електрификация, ВиК схема, част пътна към ПУП за ПИ
№ 10447.519.232, м. Пишмана, землище на Велико
Търново, с цел промяна на предназначението за
„жилищни нужди – жилища, магазини и офиси“.
Проектът се намира в общинската администрация,
стая 519. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11948
134. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 00061, м. Байчови върби, землище на с.
Ветринци – промяна предназначението на имота
за „жилищни нужди“, и план-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11949
23. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
обявява на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че има
изработени и представени за разглеждане окончателни ПУП – ПЗ за имоти за обект „Вятърен
енергиен парк „Добрич EW 1 – 2“, с. Конаре,
община Генерал Тошево“ с подобект „Ел. кабелно присъединяване на ветрогенераторите
към предстояща за изграждане ел. подстанция
в имот № 12001 в землището на с. Конаре“ със
следните засегнати имоти по землища, вид на
трайно ползване, собственост, дължини и площи:
землище на с. Конаре:
имот № 011043 – нива, частна, на Димитър
Тодоров, дължина 69 м, засегната площ 276 кв. м;
имот № 011090 – нива, частна, на Гочо Гочев,
дължина 147 м, засегната площ 588 кв. м;
имот № 000089 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1065 м, засегната площ
4260 кв. м;
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имот № 000040 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 497 м, засегната площ
1988 кв. м;
имот № 000043 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1191 м, засегната площ
4764 кв. м;
имот № 011036 – нива, частна, на Гочо Гочев,
дължина 242 м, засегната площ 968 кв. м;
имот № 000086 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 240 м, засегната площ
960 кв. м;
имот № 000082 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 741 м, засегната площ
2964 кв. м;
имот № 000085 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 2119 м, засегната площ
8476 кв. м;
имот № 000081 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1332 м, засегната площ
5328 кв. м;
имот № 000078 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1592 м, засегната площ
6368 кв. м;
имот № 000076 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1150 м, засегната площ
4600 кв. м;
имот № 000070 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1269 м, засегната площ
6292 кв. м;
имот № 000062 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 805 м, засегната площ
3220 кв. м;
имот № 000066 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 381 м, засегната площ
1524 кв. м;
имот № 000058 – път III клас, на Министерството на транспорта, дължина 1646 м, засегната
площ 6584 кв. м;
имот № 000051 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 584 м, засегната площ
2336 кв. м;
имот № 000046 – път III клас, на Минстерството на транспорта, дължина 446 м, засегната
площ 1784 кв. м;
имот № 000077 – път III клас, на Министерството на транспорта, дължина 1841 м, засегната
площ 7364 кв. м;
имот № 012127 – нива, частна, на Петранка
Христова, дължина 72 м, засегната площ 288 кв. м;
имот № 012057 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 493 м, засегната площ
1972 кв. м;
имот № 012039 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 822 м, засегната площ
3288 кв. м;
имот № 000049 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 1383 м, засегната площ
5532 кв. м;
землище на с. Василево:
имот № 000094 – полски път, на Община Генерал Тошево, дължина 576 м, засегната площ
2304 кв м.
11952
4 . – О б щ и н а г р . До б р и ч н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за имоти
№ 72624.906.321, собственост на „Танатос“ – ООД,
и № 72624.906.571 – общинска собственост, в м.
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Гаази-баба в землището на гр. Добрич във връзка с изграждане на обект „Електрозахранване
на бунгала в ПИ № 72624.906.284, 72624.906.288
и 72624.906.300 в м. Гаази-баба, землище на гр.
Добрич. Проектът е изложен в Центъра за услуги
и информация на Община гр. Добрич, работно
място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – парцеларен план, до общинската администрация.
11950
97. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
обект: „Външен водопровод“ за ПИ 035010, 034023
и 034022, землището на с. Черни връх, община
Камено. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод, преминава през канал и
полски пътища и достига до имотите. Проектът е
изложен в сградата на Дирекция УТАБ, Община
Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Дирекция УТАБ, Община
Камено, в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
11843
4. – Община Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
обект: „Газоснабдяване на община Куклен“, под
обект „Главен разпределителен газопровод извън
границата на урбанизираната територия – Клон
2“, през имоти по КВС на община Куклен, област
Пловдив, съгласно приложения ПУП – парцеларен план. Проектът за ПУП – парцеларен план,
е изложен за разглеждане в Община Куклен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11944
18. – Общ ина Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план на „Реконструкция на
ВЕП 20 kV „Габарево“ – кабелна линия 20 kV
РОС „Моста“ – ТП СМК“. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен всетник“.
11925
52. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на елементи на техническата
инфраструктура – напорен тръбопровод от водохващане с утайник и рибен проход до сграда на
МВЕЦ „Соколна“, с. Скобелево. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
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баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението.
12008
1040. – Общинската служба по земеделие – Панагюрище, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за обезщетяване със
земеделски земи в община Панагюрище, област
Пазарджик, че е изготвен планът за обезщетяване
за територията на общината. Планът за обезщетяване е изложен за разглеждане в Общинската
служба по земеделие – Панагюрище, и не подлежи
на обжалване.
11863
70. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
в местностите: Стара чешма – ПИ 55871.615.36
и ПИ 55871.615.94; Раденица – ПИ 55871.613.39 и
ПИ 55871.613.66; Валого – ПИ 55871.611.60 и ПИ
55871.611.63; Витановски уши – ПИ 55871.623.124;
Га й д а р и ц а – П И 55 8 71. 62 0 . 5 8; Ур с а – П И
55781.725.32; Ливаге – ПИ 55871.227.22; Маркашев дол – ПИ 55871.230.13; Зад манастира – ПИ
55871.211.53; Бранище – ПИ 55871.229.22, ПИ
55871.229.16; Базовица – ПИ 55871.224.6; Зад шамака – ПИ 55871.210.33; Шиваро – ПИ 55871.631.6,
и Шумак – ПИ 55871.628.83 и ПИ 55871.628.88, в
землището на гр. Перник, приети с протоколи
№ 5 от 2011 г. и № 8 от 30.09.2011 г. на комисията,
назначена със Заповед № РЗ-10 от 13.09.2011 г. на
областния управител на област с административен
център гр. Перник, които са изложени в Община
Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата ги документация
до кмета на общината. За справки: ет. 12, стая 12.
12009
82. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели 20
kV за захранване на нов БКТП“ в ПИ 140024,
м. Алената пръст, землище с. Страцин, с трасе,
преминаващо през поземлен имот 568 (общинска собственост), който е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения на проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11951
121. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 063001 в м. Под
балнъка, собственост на Румен Цанков Колев,
в землището на с. Ушинци, община Разград, и
парцеларен план (трасе на ел. кабел), захранващ
поземлен имот № 063001. Трасето преминава
през следните поземлени имоти: 006001 – нива,
собственост на Иван Георгиев Иванов, 000253 и
000323 – полски пътища, общинска собственост,
и имот № 000233 – път от републиканската път-
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на мрежа, държавна собственост. Проектът се
намира в стаи 202 и 211 на Община Разград и
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Разград.
12082
1. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ,
схеми ВиК и ел. и пътна и ПУП – ПП за част
„Пътна“ и „ВиК“ за промяна предназначението на
ПИ 012 006 в м. Белнере по КВС на кв. Секирово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – гр. Раковски.
11953
3. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ,
схеми ВиК и ел. и пътна и ПУП – ПП за част
„Пътна“ и „ВиК“ за промяна предназначението
на ПИ 756 006 в м. Бруклийка по КВС на кв. Ген.
Николаево, гр. Раковски. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация – гр. Раковски.
11954
781. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на кабел – ниско напрежение, за захранване
на имот № 055028 в местността Валога, землище
на с. Поленица. Трасето започва от съществуващ
КТП, преминава през УПИ № 053004-А и УПИ
053004, пресича имот № 053005 – нива, и имот
№ 000.254 – полски път, всички в местността
Валога, землище на с. Поленица, и достига до
имот № 055028 – на инвеститора. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12010
42. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за територията на парк
„Бедечка“, Стара Загора, обхващащ следните
квартали: № 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831. Цялата документация по проекта за ПУП
се намира в стая № 806, ет. 8, в сградата на общинската администрация и е на разположение
на всички заинтересувани лица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да напряват писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
11860
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5. – Община гр. Трън, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура – реконструкция и разширение
на съществуваща канализационна мрежа на гр.
Трън, с проектно трасе, засягащо ПИ № 000355,
ПИ № 150001, ПИ № 150002, ПИ № 150004,
ПИ № 150005, ПИ № 150006, ПИ № 150007,
ПИ № 150009, ПИ № 150012, ПИ № 529001, ПИ
№ 529004 и ПИ № 532001 от КВС, землище гр.
Трън, община Трън. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
11961
33. – Община с. Венец, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за обект: „Кабели средно напрежение 20 kV на
ветроенергиен парк „Габрица“ в землищата на
с. Габрица, Дренци и Капитан Петко, община
Венец, област Шумен, засягащ поземлени имоти:
в землището на с. Габрица: № 000009, 000010,
000011, 000016, 000021, 000022, 000085, 000090,
000113,000137, 000216, 000267, 002003, 002004,
002009, 002010, 002011, 002016, 002019, 002020,
002021 – за селскостопански горски ведомствен
път, собственост на Община Венец, 000026 – пасище, мера, собственост на Община Венец, 000029,
000095, 000291 – за местен път, собственост на
Община Венец, 0 0 0 091 – дру г вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение,
собственост на Община Венец, 012008 – друг вид
нива, собственост на Хамид Халилов Хасанов,
012030, 012063 – друг вид нива, собственост на
Михаил Тодоров Георгиев, 012035 – друг вид
нива, собственост на Вълкана Велева Илкова,
012064 – друг вид нива, собственост на Михаил
Тодоров Георгиев и Екатерина Христова Георгиева,
012065, 014085 – за електроенергийното производство, собственост на Михаил Тодоров Георгиев и
Екатерина Христова Георгиева, 013010 – друг вид
нива, собственост на Юзеир Ибрямов Мюмюнов,
013051 – друг вид нива, собственост на Затие
Нуриева Мустафова, 013052 – за електроенергийното производство, собственост на Затие Нуриева
Мустафова, 013053, 014081 – друг вид нива, собственост на „Енергоконсулт“ – ЕООД, 013054 – за
електроенергийното производство, собственост
на „Енергоконсулт“ – ЕООД, 014084 – друг вид
нива, собственост на Михаил Тодоров Георгиев
и Екатерина Христова Георгиева, 014086 – друг
вид нива, собственост на Геновева Илиева Спасова, 014087 – за електроенергийното производство, собственост на Геновева Илиева Спасова,
014088 – друг вид нива, собственост на Михаил
Тодоров Георгиев, 014089 – за производство на
продукти от нефт, собственост на Михаил Тодоров
Георгиев, 015004 – друг вид нива, собственост
на „Адванс Терафонд“, 015005 – друг вид нива,
собственост на Рамадан Рамаданов Хасанов,
015030 – друг вид нива, собственост на Спас
Захариев Годев, 015031 – за електроенергийното
производство, собственост на Спас Захариев Годев,
015032 – друг вид нива, собственост на Михаил
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Тодоров Георгиев, 015033 – за електроенергийното
производство, собственост на Михаил Тодоров
Георгиев, 016046 – друг вид нива, собственост
на „Енергоконсулт“ – ЕООД, 016047 – за електроенергийното производство, собственост на
„Енергоконсулт“ – ЕООД, 020 035 – дру г вид
нива, собственост на Зекерие А хмед Хасан,
020056 – друг вид нива, собственост на държавата
(ДПФ), 020080 – друг вид нива, собственост на
Спас Захариев Годев, 020081 – за електроенергийното производство, собственост на Спас Захариев
Годев, 020082 – друг вид нива, собственост на
Михаил Тодоров Георгиев и Екатерина Христова Георгиева, 020083 – за електроенергийното
производство, собственост на Михаил Тодоров
Георг иев и Екатерина Христова Георг иева,
022007 – друг вид нива, собственост на Мустафа
Ибрямов Куру, 022018 – друг вид нива, собственост на Михаил Тодоров Георгиев, 022035 – друг
вид нива, собственост на Димана Йорданова
Илиева, 022036 – за електроенергийното производство, собственост на Димана Йорданова
Илиева, 022037 – друг вид нива, собственост на
Михаил Тодоров Георгиев и Екатерина Христова
Георгиева, 022038 – за електроенергийното производство, собственост на Михаил Тодоров Георгиев
и Екатерина Христова Георгиева, 055001 – друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ, в землището на с. Дренци: 000012 – за път
от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, 000013 – за местен път, собственост на Община Венец, 000057 – широколистна
гора, собственост на МЗГ, 000058, 000059, 000070,
000171, 002004, 002009 – за селскостопански горски
ведомствен път, собственост на Община Венец,
000071 – пасище, собственост на Община Венец,
000078 – изоставена орна земя, собственост на
Община Венец, 011026 – изоставена орна земя,
собственост на кметство с. Дренци, 015005 – друг
вид нива, собственост на Атъф Акиф Мехмед,
015017 – друг вид нива, собственост на Исмаил
Халилов Бейтулов, 015024 – друг вид нива, собственост на Михаил Тодоров Георгиев, 015027 – за
електроенергийното производство, собственост на
Михаил Тодоров Георгиев, 019001 – пасище, собственост на кметство с. Дренци, 020028 – друг вид
нива, собственост на Реджеб Хасанов Исмаилов,
020033 – друг вид нива, собственост на Сали Мехмедов Кюрт, 021021 – друг вид нива, собственост
на „Елана фонд за земеделски земи“, 021028 – друг
вид нива, собственост на Хасан Хасанов Инджев,
021033 – друг вид нива, собственост на Реджеб
Хасанов Исмаилов, 021043 – друг вид нива, собственост на Незиха Мухарем Хамид, 023001 – друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ, в землището на с. Капитан Петко: 000021,
000073, 000074, 000075, 000076, 000091, 000095,
002010, 002011, 002013 – за селскостопански горски
ведомствен път, собственост на Община Венец,
000137 – пасище, собственост на Община Венец,
018005 – друг вид нива, собственост на Абтула Мехмед Абтула, 018017 – друг вид нива, собственост
на Салим Мустафов Салимов, 018061 – друг вид
нива, собственост на Кериме Акън, 020013 – друг
вид нива, собственост на Пламен Тодоров Георгиев, 020022 – друг вид нива, собственост на
Пламен Тодоров Георгиев, 020045 – друг вид
нива, собственост на Ахмед Мустафов Пехливан,
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020048 – друг вид нива, собственост на „Адванс
Терафонд“, 020075 – друг вид нива, собственост
на Община Венец. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
12053
165. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че изготвен ПУП – ПЗ
(застроителен план) за ПИ 000341 в м. Дренето за
обект: „Канализационна мрежа и пречиствателна
станция за отпадни води“, и ПУП – ПП (парцеларен план) за външно ел. захранване на ПИ 000341
в м. Дренето за обект: „Канализационна мрежа
и пречиствателна станция за отпадни води“, в
землището на с. Щръклево, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в оперативното
звено по устройство на територията в Община
Иваново на І етаж. Възражения се подават на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11862
239. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за ПИ № 037034 в м.
Дъртата кория по КВС на с. Ястребово, община
Опан, област Стара Загора, с цел изграждане на
обект: „Газоизмервателна станция“ (ГИС) – Ястребово. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 24, етаж 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
12052
38. – Община с. Хайредин, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Преносни газопроводи
високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.
Козлодуй и гр. Оряхово“, през имоти по КВС на
селата Хайредин, Рогозен и Манастирище към
община Хайредин, област Враца. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
страни могат да се запозаят с проекта в сградата
на Община Хайредин и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
11861

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Българска Федерация вдигане на тежести“, София,
срещу Правилника за прилагане на Закона за
физическото възпитание и спорта, приет с ПМС
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№ 151 от 11.07.2003 г., по което е образувано
адм.д. № 13011/2011 по описа на Върховния административен съд, второ отделение.
12018
Административният съд – Варна, ХVІ състав,
е образувал адм. дело № 3476/2011 по жалба
на „Р.В.К.Ж.“ – ЕООД, Варна, срещу Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което се одобрява ПУП и
ПУР: ВиК, ел. захранване, идейна план-схема
за вертикално планиране и комуникационнотранспортна схема за к. к. Чайка, относно имот
№ 260. Заинтересованите страни имат право да
подадат заявление за конституиране като ответник
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
„Р.В.К.Ж.“ – ЕООД, Варна.
12062
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
по оспорване, предявено от Тодор Богомилов
Чемков срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29
юни 2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – план за улична регулация на к.к. Чайка по отношение на имот 390, е
образувал адм. д. № 3546/2011 по описа на Административния съд – Варна. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
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недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт и за присъединяване към подадената жалба.
12063
Административният съд – Варна, ХХІХ състав, е образувал адм. дело № 3428/2011 по описа
на Административния съд – Варна, по жалба
от Христо Маринов Минчев и Гинка Христова
Минчева срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта за имот № 166, к. к. Чайка, Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/89 от
27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР): водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к. к. Чайка без кв.
4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7
и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т.
44. Съдът указва на заинтересованите лица, че
в срок един месец от обнародването на обявление в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
12064
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Варна , X X I X
с ъс та в, е образу ва л а д м и н ис т рат и вно дело
№ 3438/2011 по описа на А дминистративния
съд – Варна, по жалба от „Сами-77“ – ЕООД,
със собственик Самуил Великов Кирилов срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот с
идентификатор 10135.2572.16, к.к. Чайка, Варна, с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/89 от
27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР): водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к. к. Чайка без кв.
4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7
и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т.
44. Съдът указва на заинтересованите лица, че
в срок един месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание, съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
12065
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Любен Ангелов Игнатов
на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема
за к.к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5
(източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на
улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта на ПИ 33, кв.
58, по отношение на предвидената в източната му
част улица с о.т. 252, 253, 254 и 255 за обслужване
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на ПИ 34 и 36. Заинтересуваните лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3421/2011 в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересувани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваната заповед, както и за присъединяване
към подадената жалба.
12066
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 561 по описа на съда за 2011 г., на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило оспорване от Фанка Рангелова Дойчева от Пловдив, ул.
Борис Дякович 8, ет. 3, против Заповед № РД-09-994
от 21.12.2010 г. на кмета на Община „Марица“ за
одобряване на проект за ПУП – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за ПИ 52.2 по кадастралната
карта на с. Войводиново и образуване на УПИ
52.2 – цех за заготовка на метални елементи,
склад за промишлени стоки и офис; разширение на полски път, съгласно червен и син цвят,
надписи в син цвят за регулацията и котировки
в черен цвят за застрояването и матрица в син
цвят с устройствени показатели за зона Пп: Н
<12, плътност < 80 %, Кинт < 2,5; озеленяване
> 20 %, свободно застрояване. В едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
Административния съд – Пловдив, по номера на
адм. дело, което следва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото, акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок. Делото е насрочено за
09.12.2011 г. в 9 ч.
12068
Административният съд – София-град, II отделение, 30 състав, призовава Зорка Йосифова
Новева, Верка Банова, Иглика Бориславова
Ст оянова, Мара Станиславова Край човска,
„Аломар Истейтс ЛЛК“ – ООД, „Брик Констракшън“ – ЕООД, Недялка Асенова Астарджиева,
Кръстана Борисова Янева, Евгения Георгиева
Ганчева, Георги Асенов Георгиев, Петрана Банова Христова, Валентина Маринова Шишкова,
Юрий Алексанров Йорданов, Светослав Юриев
Йорданов, Катина Стоилова Миленкова, Огнян
Антонов Станков, Росица Даниелова Станкова,
Боян Даниелов Станков, Людмила Димирова
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Касабова, Орлин Димитров Георгиев, Жасмин
Ивайлова Любенова, Веса Василева Любенова,
Любов Валериева Любенова, Христина Борисова
Алексиева и Александър Петров Паспалев като
заинтересовани страни по адм.д. № 2495/2011,
образувано по жалба на Спаска Бориславова
Новева-Пейчева чрез адв. Пейчо Пейчев срещу Заповед № РД-18-69 от 14.12.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с която са одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри за част от район
„Витоша“, Столична община, включваща кв.
Княжево, при граници: район „Овча купел“, бул.
Цар Борис III, ул. Меча поляна, Природен парк
„Витоша“, район „Витоша“, Столична община,
област София. Делото е насрочено за 19.01.2012 г.
от 10 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
12067
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 781/2011 по описа на АССО
по жалба на Георги Маринов Цолов чрез адв.
Весела Тодорова Кръстева – адрес за съобщения
и призоваване: София, ул. Бузлуджа 11, ет. 3, и
по жалба на Димитър Михайлов Михайлов от
София, ул. Николай Лилиев 21, ет. 2, ап. 5, срещу
Заповед № РД-15-416 от 19.07.2011 г. на кмета на
Община Етрополе, с която е одобрен проект за
изменение на действащия ПУП – ПРЗ за УПИ
XXIX-371 и УПИ ХХХ-371, кв. 43, с. Бойковец,
Софийска област, а именно: промяна предназначението на частта от имот пл. № 371, включваща се в УПИ ХV – „Парк“, обособяването му
в нови УПИ: УПИ XXIX-371 и УПИ ХХХ-371,
кв. 43, с отреждане за индивидуално жилищно
строителство; проектиране на нова улица тупик
с нови о.т. 145а – 145б и надлъжния профил на
новопроектираната улица, предвиденото ниско
застрояване, свободно разположено, в устройствена зона (Жм), със следните устройствени
показатели: п л ът ност на заст рояване – max
40 %, Кинт. – max 1,2, и минимална озеленена
площ – 60 %, съгласно приетата графична част
на проектната документация, представляваща
неразделна част от заповедта. Уведомява заинтересованите страни, че могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, отговарящо на изискванията по чл. 218,
ал. 4, 5 и 6 ЗУТ. Административно дело № 781/2011
е насрочено за 19.01.2012 г. от 13,30 ч.
12041
Административният съд – София област, е
образувал адм. дело № 920/2011 по описа на съда
със страни „Финтех“ – ООД, София – оспорващ,
и Общинския съвет – гр. Елин Пелин – ответник
по оспорването, което е насрочено за разглеждане на 18.01.2012 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване е разпоредбата на чл. 17, т. 2 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните данъци и такси и цени на услуги на
територията на община Елин Пелин, приети с
Решение № 1295 по протокол № 48 от 27.01.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
12061
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 832/2007 за „Бор тур инвестмънт“ – ЕАД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна, ул. Македония 164, в Добрич, ул. Момчил
войвода 18.
16188
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 798/2007 за „Стар принт“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Галя Миткова Юлиянова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Фроска Валентинова Маринова; вписва приемането на нов учредителен акт.
16189
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 766/2007 за „Рига“ – ООД: заличава
като управител Андрей Феодосиев; вписва като
управител Янис Стрелников.
16190
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 751/2007 за „Калисто – КН“ – ЕООД:
заличава като управляващ и представляващ дружеството Наталия Маринова Дилова; вписва като
прокурист Калина Александров Дилов.
16191
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 710/2007 за „Тайм тур“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала,
управляващ и представляващ Ангелина Иванова
Кирякова; вписва като едноличен собственик на
капитала „Билд дрийм“ – ООД, представлявано
от управителя Михаил Петрович; вписва като
управител и представляващ Кристина Кметова;
вписва нов учредителен акт.
16192
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 704/2007 за „Шабленски пипер“ – ООД:
заличава досегашния предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: планиране на зеленчукопроизводството на членуващите производители
според пазарното търсене, събиране на информация от членовете на дружеството относно вида
на произвежданите зеленчуци, площи, сортов
състав, класове на качество, количества, средни
добиви, вкл. настъпили промени в тази връзка,
подпомагане концентрирането на произведената
продукция и пазарна реализация на продукта на
своите членове, намаляване на производствените
разходи и стабилизиране на цените на производителя, контрол върху качеството на продукцията
в съответствие с общите правила, събиране на
не по-малко от 75 % от произведената от всеки
член зеленчукова продукция и предлагането є на
пазара, осигуряване на съдействие за осигуряване
на технически средства за съхранение, опаковане,
търговия с произведената от членовете продукция, вкл. и подготовка на продажба и доставка
до купувачи на едро, и системно информиране
и запознаване на членовете с всички валидни
стандарти и нормативни промени, касаещи
зеленчукопроизводството, насърчаване на производството чрез въвеждане на нови техноло-

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

гии, насочени към опазване на околната среда,
съдействие за въвеждане на добри земеделски
практики и научни постижения, маркетинг и
реклама, участие в програми и проекти за финансиране и партньорство, търговия със суровини,
материали и консумативи, участие във форуми
и изложения в страната и в чужбина и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството
(дружеството не извършва пряка производствена
дейност); вписва изменен дружествен договор на
съдружниците в дружеството.
16193
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 532/2007 за „Дияна“ – ЕООД: вписва
като съдружник и управител Пламен Иванов
Тодоров; променя фирмата на дружеството на
„Тодорови“ – ООД; вписва дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява
от съдружниците Дияна Красимирова Тодорова
и Пламен Иванов Тодоров заедно и поотделно.
16194
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1360/2006 за „Елмонт“ – ООД: заличава
като съдружници Кръстьо Николов Гинков и
Петър Михайлов Петров; вписва дружеството
като „Елмонт“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Асенов
Димитров; вписва учредителен акт.
16195
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2239
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1122/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Асавия 777“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Велинград, ул. Пионерска
18, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
всякакви стоки и изделия, таксиметрови услуги,
превозна и спедиционна дейност, международна
транспортна, превозна и спедиционна дейност,
предприемачество, курсове за обучение, маркетинг и реклама, отдаване под наем на движимо
и недвижимо имущество, сервизна дейност, производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, търговия с вино, спирт и спиртни напитки,
производство и търговия с тютюн и тютюневи
изделия, търговия с горива и петролни продукти,
внос и износ, туристическа, туроператорска и
агентска дейност, проектиране, строителство и
ремонт на граждански, промишлени и търговски
обекти, пътища и мостове, търговия с недвижими
имоти, посредническа и комисионерска дейност,
търговско представителство на местни и чуждестранни лица, ресторантьорство и хотелиерство,
експлоатация на атракционни заведения, всякаква
дейност, незабранена със закон, като дейностите,
за които се изисква предварително разрешение
или лиценз от държавен орган, ще се извършват след получаване на съответния лиценз или
разрешение от компетентния държавен орган, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Здравко Иванов Чонков.
16195
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2113
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 1486/99 вписа в търговския
регистър промени за „Стоматологичен център
I – Пазарджик“ – ЕООД, Пазарджик: вписа нови
съдружници: Станка Николова Колчева, Пенка
Желева Куюмджиева, Илиян Стойчев Стойчев,
Сребра Василева Тотлякова, Анета Илиева Кочева,
Недка Атанасова Щерева, Галя Петкова Стойнова,
Радка Атанасова Джамбазова-Вълкова, Стоянка
Спасова Попова-Биволарска, Лучия Генадиева
Колова-Щерева, Николай Станчев Даскалов,
Нина Михайлова Семерджиева, Катя Йорданова Вучкова, Тонка Георгиева Милова, Тамара
Георгиева Койчева-Илчева, Даниела Любенова
Ангелова, Елена Александрова Цветанова, Красимира Тодорова Терзийска, Мариана Младенова
Димитрова, Борис Илиев Благов, Генка Илиева
Савова-Стаменова, Ваня Георгиева Стоянкина,
Валентин Георгиев Гагов, Никола Димитров
Попов, Веселка Христова Стоянова, Пенка Атанасова Апостолова, Марияна Йорданова Тодорова;
променя наименованието и вида на фирмата на
дружество с ограничена отговорност – „Групова
практика по първична дентална помощ – Пазарджик“ – ООД; вписва промяна в предмета на
дейност: дентална медицина и всички останали
дейности, незабранени със закон; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Станка Николова Колчева.
16196
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 657 от
17.V.2006 г. по ф.д. № 134/96 заличава от търговския регистър „Рекламно-информационен център
Плевен“ – ЕООД, Плевен (в ликвидация), поради
смърт на ликвидатора и едноличен собственик
на капитала Радослав Георгиев Милтенов.
16187
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
15.XII.2005 г. по ф.д. № 468/97 допуска прилагането
на проверения и приет от ОС на акционерите,
проведено на 18.XI.2005 г., годишен счетоводен
отчет за 2004 г. на „Полима“ – АД, Плевен, заверен
от дипломиран експерт-счетоводител.
16198
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 988 от 29.VI.2006 г. по ф.д. № 468/97 допуска
прилагането на проверения от дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
2005 г. на „Полима“ – АД, Плевен.
16199
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8547 от 18.X.2007 г. по ф.д. № 4495/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Пропърти
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 4 януари 23, ет. 2, с предмет
на дейност: представителство и посредничество
при сдеки с недвижими имоти, експорт, импорт,
реекспорт на стоки, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хо-

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

телиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строж, менажиране или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем, управление, лизинг, застрояване и др., както
и извършването на всички други сделки, дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Аладин Ясенов Шенков и Добромир
Атанасов Гушев и се представлява и управлява
от управителя Костадин Илиев Тилев.
16200
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 68 от
13.III.2009 г. по ф.д. № 27/2009 вписа промени за
„Интерауто 07“ – ООД: промяна на седалището
и адреса на управление от Кърджали, ул. Осми
март 32, на Пловдив, ул. Брезовско шосе 176.
16345
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 32 от
8.IV.2009 г. по ф.д. № 242/2001 вписа промени за
„Берко трейс“ – ООД: заличава Петко Василев
Берковси като управител на дружеството; вписа
Ботьо Стоянов Желязков за управител и представляващ на дружеството.
16346
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в регистъра на
търговските дружества по ф.д. № 199/97 промени
за „Форте хаус“ – ЕООД, Смолян: променя фирмата на дружеството на „Форте хаус АВ“ – ЕООД,
Смолян; вписа промяна на адреса на управление
от ул. Първи май 47, хотел „Соколица“, стая 107,
на бул. България 58.
16201
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
1.IX.2007 г. по ф.д. № 220/2005 вписа промени за
„Хоумстед Пропертис Бългериа ЛТД“ – ООД, с.
Вакарел: заличаване на Ан Морисън като съдружник и управител в дружеството; промяна на
фирмата на дружеството от „Хоумстед Пропертис
Бългериа ЛТД“ – ООД, на „Хоумстед Пропертис
Бългериа ЛТД“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала и представляващ дружеството е Стюарт
Майкъл Морисън; нов устав на дружеството от
21.VII.2008 г.
16022
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 790 от
26.IX.2007 г. на Видинския окръжен съд вписва
по ф.д. № 1182/2007 промяна за „Вато“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
Белоградчик, ул. Христо Ботев 26, в с. Байлово,
Софийска област.
16202
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
9.X.2008 г. по ф.д. № 2058/91 вписва прехвърляне
на търговско предприятие на едноличен търговец
с фирма „Акси – 69 – Аксиния Георгиева“ – гр.
Елин Пелин, от Аксиния Илиева Георгиева като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Електра Джи Ди Пи“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 8202/2001 по описа на СГС).
16203
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Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК с определение от 3.XI.2008 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 1102/2002 на представения в регистъра годишен
финансов отчет за 2003 г. на „Вир – 90“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Караполци,
Софийска област.
16204
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 156, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
29.X.2008 г. по ф.д. № 1104/2005 вписва промени
за „Ти Ере Иммобилиаре“ – ООД, Ихтиман:
прекратяване на дружеството и откриване на
производство за ликвидация с ликвидатор Борис Стефанов Бораджиев, като ликвидацията да
завърши в 6-месечен срок считано от вписване
на решението в търговския регистър; допълва
името на фирмата „Ти Ере Иммобилиаре“ – ООД,
Ихтиман, Софийска област, с добавката „в ликвидация“.
16205
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК с определение от 3.XI.2008 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 1102/2002 на представения в регистъра годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Вир – 90“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Караполци,
Софийска област.
16206
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК с определение от 3.XI.2008 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 1102/2002 на представения в регистъра годишен
финансов отчет за 2004 г. на „Вир – 90“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Караполци,
Софийска област.
16207
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3 от
14.X.2008 г. по ф.д. № 1009/2001 вписва промени
за „Рилски спортист – Самоков“ – АД, Самоков:
нов устав на дружеството; промяна на формата
на управление на дружеството от двустепенна в
едностепенна; прекратяване на правомощията на
членовете на управителния съвет Юри Светославов Галев, Бойчо Ненков Йорданов, Георги Мирчев
Лазаров, Красимир Лазаров Дренчев, Александър
Светославов Галев, Любен Георгиев Иванов и
Борислав Бойков Чилингиров и на членовете
на надзорния съвет Георги Борисов Бошняков,
Янко Симеонов Янков и Ангел Симеонов Николов; избирането на съвет на директорите в
състав: Юри Светославов Галев – председател, и
членове: Ана Димитрова Христова и Александър
Светославов Галев; дружеството се предтавлява
от Юри Светославов Галев.
16208
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 4 от
16.XI.2007 г. на Софийския градски съд вписва
по новооткритата партида в I регистър промяна за „Мистрал Билдинг“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1409/2007): преместване на седалището и адреса на управление от София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 501, ет. 1, ап. 59, в Самоков,
ул. Латинка 11.
16213
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. на Софийския градски съд вписва по
ф.д. № 1656/2007 промяна за „Месидония“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 24, в гр. Костенец, ул. Панайот Волов 1,
Софийска област.
16214
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 776/95 вписва промени
за „Ани“ – ООД, Ботевград: прекратяване участието като съдружници в дружеството на Асмик
Назарян и Мартин Назарян; приемането на нов
дружествен договор.
16215
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 509 от 12.II.2007 г. по ф.д. № 218/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Финанс
инвест – ГЖ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Голиш, Административна сграда на Домостроителен комбинат, ет. 3,
с предмет на дейност: производство и покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, строителство на
граждански и промишлени обекти, експертна и
консултантска дейност в областта на проектирането и строителството, маркетинг и оценка на
недвижими имоти, покупка и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
посредническа дейност по преводи и легализация, дистрибуция, комисионна, спедиционна
(без поща) дейност, търговско представителство,
хотелиерство и ресторантьорство, покупка с цел
продажба и отдаване под наем на моторни превозни средства и всякакви други дейности и услуги
в страната и в чужбина, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Финансинвест – 2005“ – ЕООД, представлявано от
Желязко Русев Желязков, и „Де Ес Ком“ – ЕООД,
представлявано от Георги Василев Георгиев, и се
управлява и представлява от управителите Желязко Русев Желязков и Георги Василев Георгиев
заедно и поотделно.
16347
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 95 от
16.VII.2008 г. по ф.д. № 637/93 вписа промени за
„Академика 2000 ТК“ – ЕООД, в ликвидация,
Ямбол: заличава като ликвидатор Любка Петрова
Казакова; вписва като ликвидатор Димитринка
Николова Кабакова.
16209
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 4198/2006 вписва промени за „Илинден естейтс“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Асен Александров Джингов
на Радомир Танков Серафимов; заличава като
съдружник Асен Александров Джингов; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Илинден
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естейтс“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Радомир Танков Серафимов, който
управлява и представлява; вписва учредителен
акт на дружеството.
16023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11730/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интернешънъл ИМП – ЕКСП“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ул. Манастирска 1Б, вх. Б, ет. 4,
ап. 20, с предмет на дейност: търговия, търговско
представителство на български и чуждестранни
лица, посредничество, консултантски услуги,
корпоративни съвети, внос и износ на строителна
техника и товарни автомобили и машини, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Лука Моссини, който управлява и
представлява.
16024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.I.2008 г. по ф.д. № 7325/2004 вписва промени
за „Филарх“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Теодора Стефанова Николова на Евтим Георгиев Филипов; заличава като
съдружник Теодора Стефанова Николова; вписва
нов дружествен договор.
16025
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.IX.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 28778/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Белопитов и синове (БПС)“ – АД.
16040
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IX.2008 г.
по ф.д. № 6583/2004 вписва промени за „Пауър
контрол“ – ООД: заличава като управител Мариус
Парис Прибой; вписва като управители Тодор
Николов Николов и Сергей Тодоров Стефанов;
вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от
Анджелика Василева Прибой на „Ванто трейд
ауто“ – АД; вписва прехвърляне на 85 дружествени
дяла от „Торино моторс“ – ООД, на „Ванто трейд
ауто“ – АД; заличава като съдружници Анджелика Василева Прибой и „Торино моторс“ – ООД;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пауър контрол“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е „Ванто трейд ауто“ – АД;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Тодор Николов Николов и Сергей
Тодоров Стефанов заедно и поотделно; вписва
нов учредителен акт.
16041
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.III.2008 г.
по ф.д. № 7506/2005 вписва промени за „Сайпрес
дивелопмънт“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Средец“, ул. Славянска 6, ет. 2, ап. 3; вписва
промяна на учредителния акт.
16042
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10709/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бългериан милс“ – ЕООД.
16043
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 10618/2001 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Булфранс
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 78, вх. А, ет. 8, ап. 24, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, импорт, експорт, реекспорт, търговия с
петрол, петролни продукти при спазване на законовите разпоредби, проектиране и реализация
на инженерни и технологични проекти в областта
на леката промишленост, технологичен трансфер
и предоставяне на ноу-хау в автоматизацията на
производството, изграждане на предприятия за
хранително-вкусовата промишленост, производство, ремонт и търговия на хардуер и софтуерни
продукти, лизинг, маркетинг, инженерингова
дейност, автосервизни услуги, спедиторски и
транспортни услуги в страната и в чужбина, импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги в страната и в чужбина,
комисионна търговия на едро и дребно, търговско
представителство, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Кирил Борисов Петров, Иван Боянов Илчов и
Генади Владимирович Чмирьов и се управлява и
представлява от Генади Владимирович Чмирьов.
16044
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 6751/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Куолити“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Синчец 5, с предмет
на дейност: консултантска, рекламна, издателска
и разпространителска дейност в областта на
системите по качеството и опазване на околната
среда, производство на теглоизмервателни и дозиращи системи, инженерингова, маркетингова
и лизингова дейност, свързана с автоматизацията
и компютърната техника, ремонт и сервиз на
компютри и компютърни устройства, сделки с
компютри, софтуер и хардуер, наемане и отдаване
под наем на компютри и компютърни устройства,
внос и износ на оборудване за теглоизмервателни,
дозиращи и системи за автоматизация, софтуер и
хардуер, търговска дейност във всички разрешени
от закона форми и с всички разрешени от закона
стоки, търговско представителство в страната
и в чужбина на фирми със сходен предмет на
дейност, участие в други дружества в страната и
в чужбина със сходен предмет на дейност, всякакви други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Венелин Христов Алексиев, който
управлява и представлява.
16045
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2008 г.
по ф.д. № 6347/2006 вписва промени за „Юроглобал С.Е.Е. одит“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Сердика“, ул. Славянска 6, ет. 2, ап. 3.
16046
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 4.VIII.2008 г. по ф.д. № 10283/91
вписва прекратяване на „Вито – Берг“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Любомир Стефанов Виделов и срок за ликвидацията
6 месеца.
16047
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.IX.2008 г. по ф.д. № 2583/96 вписва промени
за „Медим“ – ООД: вписва прехвърляне на 253
дружествени дяла от Белайд Саада на Иван Филипов Колев; вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Възраждане“,
ул. Поп Богомил 46, ет. 1, в район „Младост“,
ж.к. Младост, бул. Г. М. Димитров, бл. 103, вх. 2,
ап. 109; заличава като съдружник Белайд Саада;
вписва като съдружник и управител Иван Филипов Колев; вписва промени в дружествения
договор; дружеството се управлява и представлява
от Танчо Колев Колев и Иван Филипов Колев
заедно и поотделно.
16048
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 3816/2006 вписва промени
за „Кико“ – ООД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление – София, район „Оборище“, ул. Веслец 39 – 41, ет. 1, офис 7Д; вписва
нов дружествен договор.
16049
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20557/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КАЛ Крац“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к.
Младост, бл. 86, вх. 3, ет. 3, ап. 44, с предмет
на дейност: консултантска дейност, въшно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, лизингова и инженерингова дейност, международен
и вътрешен туризъм, международен транспорт,
предприемачество и сделки с недвижими имоти,
комисионна търговия, рекламна дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Жулиана Мариа да Силва Лима, която управлява
и представлява дружеството.
16050
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20558/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фор – КАТ груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Младост, бл. 86, вх. 3, ет. 3, ап. 44, с предмет
на дейност: консултантска дейност, външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско предста-
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вителство, посредничество и агентство, лизингова и инженерингова дейност, международен
и вътрешен туризъм, международен транспорт,
предприемачество и сделки с недвижими имоти, комисионна търговия, рекламна дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Ана Клаудиа Алвес Силва, която го
управлява и представлява.
16051
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.III.2008 г.
по ф.д. № 9952/2005 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Детелинка – Лиляна Герасимова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от Лиляна Герасимова
Алексиева на Ердинч Хасан Иляз и го вписа като
едноличен търовец с фирма „Детелинка – Ердинч
Иляз“.
16052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
7.IX.2005 г. по ф.д. № 9975/2005 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Рено Нисан България“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Никола Вапцаров 47, с предмет на дейност:
продажба на едро и на дребно на автомобили,
мотоциклети, дейност по поддръжка и ремонт
на автомобили и мотоциклети, посредническа
дейност в търговията с мотоциклети и съответно резервни части и аксесоари, посредническа
дейност при продажбата на гориво, необработени
метали, промишлени химически продукти, отдаване под наем на автомобили и други пътни
превозни средства, транспортна и спедиторска
дейност на територията на България и в чужбина,
издателска дейност на книги, брошури и други
публикации, доставка на софтуер или всякакви
компютърни услуги, чартьорска и спедиторска
дейност, складова дейност, митническо агентство
и обезпечаване пред митническо учреждение на
всякакви продукти, стоки и съоръжения, лизинг на
оборудване и други продукти, отдаване под наем и
наемане на имущество от всякакъв вид, износ и/
или внос и други международни търговски сделки,
свързани с дейностите, изброени в настоящия
член, представителство на чуждестранни лица на
територията на България, маркетинг и продажба
на проучвания на продукти, консултантска дейност, предоставяне на услуги на чуждестранни
или български дружества и/или чуждестранни
или български граждани, придобиване на участия в други дружества, покупка и отдаване под
наем на недвижими имоти и материални активи,
всякаква друга дейност по смисъла на чл. 1 от
Търговския закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 195 000 лв., разпределен в 195 000
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.; всяка акция дава право
на един глас, право на дивидент и ликвидационна
квота; едноличен собственик на капитала е „Рено
С.А.С.“ – АД; дружеството е със съвет на директорите в състав: Лоран Бернар – заместник-председател и изпълнителен директор, Жан-Мишел

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Сикр и Франсоа Фурмон – председател на СД, и
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Лоран Бернар.
16053
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.VIII.2006 г. по ф.д. № 7598/2005 вписва промени за „Космос девелоперс БГ“ – ООД: вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от Михалакис Михаил на Мариос Авраам; вписва като
съдружник Мариос Авраам; вписва промени в
дружествения договор.
16054
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21100/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пепа – Петранка Велинова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски
147, вх. 3, ет. 4 ап. 17, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговска
реализация на селскостопански произведения,
производство и търговска реализация на промишлени стоки – хранителни и нехранителни,
фризьорски и козметични услуги, строителство
и строително-ремонтни услуги, предприемаческа
дейност, оптика и изработване на оптични изделия,
ремонт и поддръжка на ел. уреди и инсталации и
други битови услуги, спедиторски и транспортни
услуги в страната и в чужбина, организиране на
вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, консултантска дейност,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Петранка Велинова Методиева, която
го управлява и представлява.
16216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.III.2009 г. по ф.д. № 4790/2005 вписва промени
за „Брокер инс авто“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Румен Георгиев
Стайков на Милена Иванова Илиева; вписва
прехвърляне на 17 дружествени дяла от Стефан
Пет ров Енчев на Милена Иванова Илиева;
вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от
Константина Любомирова Драгиева на Милена
Иванова Илиева; заличава като съдружници и
управители Стефан Петров Енчев, Константина
Любомирова Драгиева и Румен Георгиев Стайков;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Милена Иванова Илиева, която ще
управлява и представлява дружеството; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Брокер инс
авто“ – ЕООД; вписва промяна на предмета на
дейност: доставка, монтаж и поддръжка на компютърни компоненти и периферия, изграждане и
поддръжка на комуникационни мрежи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
търговия със стоки и услуги от всякакъв вид,
консултантска дейност, внос и износ на стоки,
лизингови сделки, комисионни, спедиционни и
превозни дейности, маркетинг, покупка, строеж
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или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всички други сделки и дейности, за които
няма законова забрана; вписва като прокурист
Николай Иванов Илиев.
16217
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 25.III.2009 г. по ф.д. № 15205/97
вписва прекратяване на „Буби Гинчев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Миджур 27, и го обявява
в ликвидация; вписва като ликвидатор Силвия
Стефчова Ванкова; определя 6-месечен срок за
ликвидацията.
16218
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 10551/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Драгомис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Банкя, район „Банкя“, бул. Варна 174,
с предмет на дейност: митническо посредничество
и митнически агентски услуги, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
пътнически и товарни услуги в страната и в
чужбина, търговия на едро и дребно с хранителни стоки и всякакви други стоки, разкриване и
експлоатация на търговски обекти и продажба
на акцизни стоки, туроператорски и турагентски
услуги, други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Драгомир Грозданов Георгиев, който
го управлява и представлява.
16219
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10347/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Прайм пропърти БГ“ – АДСИЦ.
16220
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 712/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ИТВ
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Ами Буе
27 – 29, офис 3, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност (импорт, експорт и
реекспорт), представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна дейност, рент-акар, охранителна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, производство,
преработка и търговия с промишлени стоки, стоки
за бита, промишлена и битова електроника и
електротехника, вкл. и компютърни компоненти
и аксесоари, създаване и търговия със софтуерни
продукти, производство и търговия с хранителни
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и селскостопански стоки, проектиране и строителство, производство, изкупуване, съхранение
и реализация на селскостопанска и животинска
продукция и изделия на хранително-вкусовата
промишленост, всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Тодоров
Величков, който го управлява и представлява.
16221
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 816/2008 вписа промени за „Фимекс“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение от 20.III.2008 г.
по дело № 221/2008 на Пловдивския апелативен
съд за промяна на седалището и адреса на управление от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 151, вх. Д,
ет. 5, ап. 14, в София, район „Триадица“, ул. Уилям
Гладстон 9, ет. 3.
16222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.VII.2007 г. по ф.д. № 6087/2006 вписва промени
за „Стоун монтаж“ – ООД: вписва промяна на
дружествения договор.
16223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 904/2008 вписва промяна за „Хермес
трейдинг 07“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Врачанския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от Враца,
ул. Поп Косто Буюклийски 8, в София, ул. Черковна 78 (партер).
16224
Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение от
30.V.2006 г. по ф.д. № 3479/2005 по партидата на
„Траян 2005“ – ООД: заличава като съдружник
Димитрина Стоилова Джостова.
16225
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13278/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Енергео“ – ЕООД.
16226
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 6451/2003 вписва промяна за „Густо – БГ“ – АД, във връзка с постановено определение на Пазарджишкия окръжен съд за
промяна на седалището и адреса на управление
от Пазарджик, ул. Константин Величков 1, в
София, район „Триадица“, бул. Витоша 78, партер.
16227
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 383/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Финфилм“ – ООД.
16228
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 5.II.2009 г.
по ф.д. № 9037/2000 вписва заличаването на
„Прострой – комерс“ – ООД.
16229
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.XI.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 371/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г.
на „ИЧМ – Приват“ – АД.
16230
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.XI.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 371/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „ИЧМ – Приват“ – АД.
16231
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 4640/2001 вписва промени
за „Ви корект 2001“ – ООД: вписва като съдружник
Димитър Йорданов Димитров; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Иван Георгиев
Величков на Димитър Йорданов Димитров и 10
дружествени дяла от Ваня Траянова Стоянова на
Димитър Йорданов Димитров; вписва промяна
в предмета на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, консултанстка дейност, както и
всякакви други незабранени със закон дейности;
вписва нов дружествен договор.
16232
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13195/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Кримони“ – ООД.
16233
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 16956/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2001 г. на „Бългериън шус корпорейшън“ – ЕООД.
16234
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 16956/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2002 г. на „Бългериън шус корпорейшън“ – ЕООД.
16235
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.V.2007 г.
по ф.д. № 11441/2006 вписва промени за „Писиестехникъл“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
предприятието на дружеството като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от Робърт Пол Хюз на Нийл Андрю Буут; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Робърт Пол Хюз; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Нийл
Андрю Буут; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Христо
Ковачев 30, ет. 5, ап. 8; променя наименование-
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то на „Грийн хау“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Нийл
Андрю Буут.
16236
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 5851/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Асмо – 2006“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, офис 431, с предмет на дейност:
разработване и търговия с автоматизирани системи за обработка на информация, проектиране
и управление, геодезически и маркшайдерски
снимки в едри мащаби на строителни, минни
и други обекти, изследване на деформации на
инженерни съоръжения и терени, проектиране
на минни обекти, търсене, проучване и добив
на подземни богатства, вкл. и води, определяне на технологични показатели и коефициенти
при добива на подземни богатства, вътрешно- и
външнотърговска дейност, рекламна дейност,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туризъм,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Методи Георгиев
Маждраков, Добриян Михайлов Бенов, Михаил
Дочев Бенов и Боряна Димитрова Бенова и се
управлява и представлява от Методи Георгиев
Маждраков и/или от Добриян Михайлов Бенов.
16237
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.XI.2008 г. по ф.д. № 9583/99 вписва промени
за „Газотранс“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Метроном П.С.“ – ЕООД, на
Цветан Георгиев Петров и 185 дружествени дяла
от Филип Георгиев Гецковски на Цветан Георгиев Петров; заличава като съдружници Филип
Георгиев Гецковски и „Метроном П.С.“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Възраждане“, ул. Димитър Петков
15, вх. Б, ет. 7, ап. 82, в София, район „Триадица“,
ул. Солунска 27А; дружеството продължава дейността си като „Газотранс“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Цветан Георгиев Петров;
дружеството ще се управлява и представлява от
Цветан Георгиев Петров; вписва нов дружествен
договор.
16238
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.XI.2008 г. по ф.д. № 12170/98 вписва промени
за „АБС“ – ООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Антон Антонов Каравелов на
„Българска строителна камара“, 30 дружествени
дяла от Алма Боянова Балабанова на „Българска
строителна камара“, 30 дружествени дяла от Добрин Динков Стефкин на „Българска строителна
камара“, 1 дружествен дял от Стефан Стефанов
Чирпанлиев и Тихомира Стефанова Чирпанлиева
на „Българска строителна камара“, 7 дружествени
дяла от Тихомира Стефанова Чирпанлиева на
„Българска строителна камара“, 30 дружествени
дяла от Албена Добринова Стефкин на „Българска строителна камара“ и 20 дружествени дяла
от Маргарита Банкова Василева на „Българска
строителна камара“; заличава като съдружници
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Албена Добринова Стефкин, Добрин Динков
Стефкин, Стефан Стефанов Чирпанлиев, Тихомира Стефанова Чирпанлиева, Алма Боянова
Балабанова, Маргарита Банкова Василева и Антон
Антонов Каравелов; дружеството продължава
дейността си като „АБС“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала „Камара на строителите в България“ (универсален правоприемник
на „Българска строителна камара“, рег. по ф.д.
№ 17265/90 по описа на СГС) – юридическо лице
с нестопанска цел в частна полза, представлявано
от председателя на управителния съвет Симеон
Стоилков Пешов.
16239
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XII.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3104/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Колхида груп“ – ООД.
16240
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определен от 28.IX.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3104/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Колхида груп“ – ООД.
16241
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
4.XII.2008 г. по ф.д. № 7796/2001 вписва заличаването на „Гемак – България“ – ООД.
16242
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 7715/2006 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ай Ви
Кей“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Димитър Манов
51, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и превозна дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия
на едро и дребно със строителни материали, строителство, проектиране и строително-ремонтна
дейност, събаряне и разчистване на сгради, земни дейности на строителна площадка, цялостно
строителство на сгради и строителни съоръжения,
довършителни строителни дейности, строителство
на инсталации, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, посредническа
дейност при сделки с недвижим имоти (след получаване на необходимата лицензия), търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство, туристическа дейност (след
получаване на необходимата лицензия), както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Васил Цветанов Цветанов, Красимир Георгиев Христов и Илиян
Стоилов Янев и се управлява и представлява от
Васил Цветанов Цветанов.
16243
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с орпеделение по ф.д.
№ 14838/2007 вписа промяна за „Пайос“ – ООД:
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премества седалището и адреса на управление от
Самоков, ул. Житна чаршия 25, в София, район
„Оборище“, ул. Христо Ковачев 30, ет. 5, ап. 8.
16244
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VI.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11964/95 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2004 г. на „Василка София“ – ЕООД.
16245
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VI.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11964/95 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2005 г. на „Василка София“ – ЕООД.
16246
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 4939/2001 вписа в търовския регистър дружество с ограничена отговорност „Интерстрой консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Надежда 5, бл. 501,
вх. В, ап. 48, с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажна и инженерингова дейност,
проектиране, консултантски услуги, вътрешен
и външен дизайн, предприемачество и сделки с
недвжими имоти, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, транспортна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско
представителство и посредничество, търговия със
строителни материали, машини и съоръжения,
рекламна и туристическа дейност в страната и
в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Цветанов Иванов и Маргарита
Янкова Таукова и се управлява и представлява
от управителя Кирил Цветанов Иванов.
16247
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18289/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Сънлайт холидейс“ – АД.
16248
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18289/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Сънлайт холидейс“ – АД.
16249
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18289/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Сънлайт холидейс“ – АД.
16250
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2008 г. допуска прилагането

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

в търговския регистър по ф.д. № 2769/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Съни скай“ – ЕАД.
16251
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2769/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Съни скай“ – ЕАД.
16252
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.I.2008 г. по ф.д. № 3736/2007 вписва промени
за „Интерпро“ – ЕООД: вписва промяна в статута
на едноличния собственик „Интертръст холдинг
БГ“ – ЕАД, на „Интертръст холдинг БГ“ – АД.
16253
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2006 г.
по ф.д. № 3641/2004 вписва промени за „БГ хоум
лоунс“ – ООД: заличава като съдружник Георги Цветанов Леков; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Георги Цветанов Леков на
Джъстин Линдзи Чапман; дружеството продължава дейността си като „БГ хоум лоунс“ – ЕООД;
заличава като управител Юлия Антонова Лекова;
вписва като едноличен собственик на капитала
Джъстин Линдзи Чапман; дружеството ще се
управлява и представлява от Джъстин Линдзи
Чапман; вписва нов устав на дружеството.
16254
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.XII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3615/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Агро тера север“ – АД.
16255
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18261/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мавровели“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, кв. Сухата
река, бл. 51, вх. А, ет. 6, ап. 23, с предмет на
дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти и принадлежащите към
тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди, предоставяне
на всякакви услуги, свързани с поддръжката и
техническото обслужване на недвижими имоти,
предоставяне на консултантски и всякакви други
услуги, свързани с управлението на недвижима
собственост, комисионни сделки, вътрешна и
международна търговия, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Панайота
Мавровели, който го управлява и представлява.
16256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.II.2008 г. по ф.д. № 4741/2004 вписва промени
за „Кода интернешънъл“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Ради Василев Данчев;
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вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от
Ради Василев Данчев на Даниел Андреев Пенчев,
23 дружествени дяла от Ради Василев Данчев на
Милка Иванова Пукнева и 2 дружествени дяла
от Ради Василев Данчев на Славомир Руменов
Иванов; вписва като съдружник и управител Даниел Андреев Пенчев и като съдружник Милка
Иванова Пукнева; дружеството ще се управлява и
представлява от Даниел Андреев Пенчев; вписва
актуализиран дружествен договор.
16257
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 6.I.2009 г.
по ф.д. № 7288/2003 вписва заличаването на
„Трансболкан ойл пайплайн България“ – АД.
16258
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2008 г.
по ф.д. № 20774/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виасат България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Христо Смирненски 78, ет. 4, с предмет на
дейност: създаване, разработване и производство,
финансиране, реклама и търговия под всички
форми със системи за херцови телекомуникации,
конкретно за използването им в аеронавтиката,
директна и индиректна инвестиционна дейност
във всякакви дружества и компании в България
и в чужбина, имащи директно или индиректно
отношение към предмета на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Аксес Европа“ – ЕАД, и се управлява и представлява от
управителя Пиер Анри Жан Ларегл.
16259
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 5.I.2009 г. по
ф.д. № 6686/94 вписва промени за „БАДЖВ – Балкан пасифик трейдинг груп“ – ООД (в ликвидация): удължава срока за ликвидация с 1 година.
16260
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от
7.IV.2005 г. по ф.д. № 12003/95 вписва промяна за
„ВИП“ – ООД: заличава като управител Огнян
Веселинов Илиев.
16261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ с решение от 2.III.1999 г.
по ф.д. № 986/97 вписва заличаване на „Интегра
АС“ – ООД.
16262
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.V.2008 г. по ф.д. № 15837/96 вписва промени за
„ВМТ – техника“ – ЕООД: вписва като управител
Румен Михайлов Томов; заличава като управител
Владимир Михайлов Томов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Румен
Михайлов Томов.
16263
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 2337/2000 вписва промяна за „Примадент – Амбулатория за извънболнична специализирана стоматологична помощ – стоматологичен
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център“ – ЕООД: променя наименованието на
„Примадент – Амбулатория за извънболнична
специа лизирана дента лна помощ – дента лен
център“ – ЕООД.
16264
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.I.2009 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6285/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Фокус – Нунти“ – ООД.
16265
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.VII.2008 г. по ф.д. № 10850/2005 вписва промени
за „Вивиан 1“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
држествени дяла от Васил Даков Иванов на Радина Лакова Иванова; заличава като съдружник
Васил Даков Иванов; изключва като съдружник
Пламен Цоков Петров; вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Радина Лакова Иванова
на Венцислав Цветанов Петков; вписва като
съдружник Венцислав Цветанов Петков; вписва
промени в дружествения договор.
16266
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 3610/2007 вписа промяна за „Груп Уан
07“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Варна в София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 30А, ет. 2, ап. 3.
16267
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.X.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистсър по ф.д. № 2171/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Ленд лоджик“ – ЕООД.
16268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.II.2008 г.
по ф.д. № 12870/2006 вписва промени за „БНП
Париба Цар Освободител“ – ЕАД: заличава като
едноличен собственик на капитала „БНП Париба
(България)“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 22740/94 по
описа на СГС); вписва като едноличен собственик на капитала „БНП Париба С.А.“, Франция;
вписва промени в устава, приети с протоколно
решение на едноличния собственик на капитала
от 4.XII.2007 г.; заличава като член на съвета на
директорите Давид Жоел Гойон; вписва като член
на съвета на директорите Жан-Мишел Конгост;
дружеството ще се представлява от всеки двама от
изпълнителните директори Улрих Гюнтер Шуберт,
Таня Любенова Банкова и Жан-Мишел Конгост.
16269
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12870/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „БНП Париба Цар Освободител“ – ЕАД.
16270
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.IX.2008 г. по ф.д. № 29471/92 вписва промени за
„Вилоксгруп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от „Велопорт холдинг лимитед“
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на „Грасилис холдинг лимитид“; заличава като
едноличен собственик „Велопорт холдинг лимитед“; вписва като едноличен собственик „Грасилис
холдинг лимитид“ със седалище Кипър; вписва
нов учредителен акт.
16271
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 14139/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Джей Кей
интерконсултинг“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър
8, ет. 5, с предмет на дейност: консултантски
услуги, управление и координиране на проекти,
изготвяне на концепции за търговска дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени
налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите
с мандат 3 години в състав: Юлия Харалампиева
Костова – изпълнителен директор и председател
на СД, Георги Панайотов Дограмаджиев и Николина Кръстева Митова, и се представлява и се
управлява оперативно от изпълнителния директор
Юлия Харалампиева Костова.
16272
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.VI.2007 г. по ф.д. № 9971/2006 вписва промени
за „Текстил стар“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Пламен Сашков Ненов на Лазарина Иванова Димитрова; заличава
като едноличен собственик и управител Пламен
Сашков Ненов; вписва като едноличен собственик
Лазарина Иванова Димитрова, която управлява и
представлява; вписва промени в учредителния акт.
16273
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VIII.2003 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 4882/2003 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2002 г. на „Динамик Ем 2“ – АД.
16274
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 952/2004 вписва промени
за „АВЕ – 2004“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Теодор Валентинов Чипилов на Кремена Владимирова Стойчева; заличава
като едноличен собственик Теодор Валентинов
Чипилов; вписва като едноличен собственик
Кремена Владимирова Стойчева; заличава като
управител Теодор Валентинов Чипилов; вписва
като управител Кремена Владимирова Стойчева;
вписва нов учредителен акт.
16275
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 2237/2004 вписва промени
за „Ефтома“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Симеон Димитров Пенев на
Пламен Николов Чернев; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Бисер Евтимов Бачев на
Пламен Николов Чернев; заличава като съдружници Симеон Димитров Пенев и Бисер Евтимов
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Бачев; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ефтома“ – ЕООД; едноличен собственик
е Пламен Николов Чернев; вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бл. 152, ап. 10;
заличава като управител Бисер Евтимов Бачев;
вписва като управител Пламен Николов Чернев;
дружеството се управлява и представлява от Пламен Николов Чернев; вписва нов учредителен акт.
16276
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.IX.2008 г.
по ф.д. № 8882/2006 вписва заличаване на „ПБ
инженеринг България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Твърдишки проход 23, ет. 3, офис 12.
16277
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15754/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елмот – инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ул. Академик Методи Попов 24, ет. 4, с предмет на
дейност: изграждане, продажба и отдаване под
наем на офиси, жилища и складове, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 10 700 000 лв.,
внесен с непарична вноска на стойност 10 700
000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 16.VII.2008 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение – 8 състав, по дело № 482/2006 едноличен
собственик на капитала е „Елмот“ – АД (рег. по
ф.д. № 15537/2006). Дружеството се управлява и
представлява от управителите Елисавета Димитрова Николова и Атанас Сталев Сталев заедно
и поотделно.
16278
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.II.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8053/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Инвестмънт мениджмът груп“ – АД
(„Имгруп“ – АД)“ – АД.
16279
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 12621/94 вписва промени за „Компания
за луксозни хотели“ – АД: дружеството продължава дейността си като еднолично акционерно
дружество „Компания за луксозни хотели“ – ЕАД;
заличава като членове на съвета на директорите
Симеон Стоилков Пешов, Антъни Харис, Дидие
Мартин, Мария Георгиева Харбова, Алън Хайнс
и Патрик Мастерсън; вписва промяна в броя на
съвета на директорите от 8 на 4 членове; вписва
като членове на съвета на директорите Лиъм
Джерард Мак Кафри и Колет Меър Куин; дружеството е със съвет на директорите в състав:
Джон Куин – председател, Лиъм Джерард Мак
Кафри – зам.-председател, Колет Меър Куин – изпълнителен директор, и Джон Дара О‘Райли;
вписва като едноличен собственик на капитала
„София хотел дивелъпмънт корпорейшън Б.В.“,
Нидерландия, вписано в регистъра на Търгов-
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ската камара под № 34080750; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Колет
Меър Куин; вписва нов устав, приет с протоколно
решение от 29.VI.2007 г. на едноличния собственик на капитала.
16280
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2008 г.
по ф.д. № 11731/2003 вписва промени за „Про
Уейв“ – ЕАД: вписва нов устав, приет на ОС
на акционерите, проведено на 8.XI.2007 г.; дружеството продължава дейността си като акционерно дружество „Про Уейв“ – АД; заличава
като членове на съвета на директорите Валентин
Йорданов Димитров и „Бяло поле – 2“ – ООД
(рег. по ф.д. № 4309/2005), представлявано от Веселка Миладинова Димитрова; вписва като член
на съвета на директорите и изпълнителен член
Йордан Атанасов Иванов; дружеството е със съвет
на директорите в състав: председател – “Нелко
22“ – ООД (рег. по ф.д. № 4373/2002), представлявано от Добромира Иванова Пачулова, заместник-председател – Милен Валентинов Димитров,
и изпълнителен член – Йордан Атанасов Иванов;
дружеството се представлява от изпълнителния
член Йордан Атанасов Иванов.
16281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12604/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кю – Бис консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Киевска 23, с
предмет на дейност: производствени дейности,
търговия на едро и маркетинг (за лекарства
и лекарствени продукти – след получаване на
съответни разрешения по ЗЛА ХМ), мениджмънт, инженеринг, търговско представителство
и посредничество, комисионни и други сделки
в следните области: фармацевтични продукти
и други продукти, свързани с медицината, като
медицински консумативи, медицинска апаратура,
оборудване, съоръжения, препарати и др. продукти
за санитарен и медицински контрол, продукти
на химическата промишленост и козметиката,
продукти на селското стопанство, биологични
продукти и в други области, без ограничения,
изследователска дейност и трансфер на технологии, разработване на методики, инструкции,
информационни, програмни и продукти за оптимизиране на процесите и технологиите, производство и търговия както на готови, така и
на полуготови продукти, суровини, субстанции,
компоненти, консумтивни материали и помощни
материали и средства, организиране и провеждане на конференции, симпозиуми, семинари
и изложби, консултации и услуги във всички
области на дейността на дружеството, както и в
други области без ограничения, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, като дейностите ще се осъществяват в страната и в чужбина
съобразно законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Кю – Бис консултинг“ – ООД, Георги
Кръстев Съртмаджиев и Петър Боянов Симеонов
и се управлява и представлява от Петър Боянов
Симеонов.
16282
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13566/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данко и Делино“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, Зона
Б-18, бл. 9, ет. 5, ап. 28, с предмет на дейност:
фризьорски и козметични услуги, маникюр, масаж,
възстановителни и лечебни процедури, кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, търговия и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Зорница Димитрова Гудева, която го
управлява и представлява.
16283
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 155, т. 2 ТЗ с решение от 25.VII.2007 г.
по ф.д. № 128/2007 вписва прекратяване на
„П.А.П. – 94“ – ООД (рег. по ф.д. № 17597/94).
16284
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 11721/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тонер – Л – Инк“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Белмекен 3, с предмет на дейност: търговия с
касетки за лазерни и мастиленоструйни принтери,
събиране и преработване на празни касетки за
лазерни и мастиленоструйни принтери, търговско
представителство и посредничество, придобиване,
построяване и обзавежедане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, търговия с всякакви стоки, за които няма законова
забрана, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и
информационни услуги, консултантска дейност,
лицензионни сделки, други търговски дейности,
за които няма законова забрана. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Константинос Андреас Зервас, който го управлява
и представлява.
16285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.IV.2008 г. по ф.д. № 4272/2007 вписва промени
за „Анджело – 99“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието от „Анджело – 99“ – ЕООД, на
„Златен клас инвест“ – ЕООД; допълва предмета
на дейност със: „инвестиционна дейност след
получаване на необходимия лиценз и всякаква
друга незабранена от закона дейност“; вписва
нов учредителен акт.
15482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф.д. № 218/2008 вписва промени за „Когито“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Варненск и я окръжен съд за пром яна на
седалището и адреса на управление от Варна,
ул. Никола Михайловски 1, в София, ул. Братя
Миладинови 12, ет. 1.
15483
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.IV.2008 г.
по ф.д. № 6813/2004 вписва промени за „Блек сий
катамаран индъстрийз“ – ООД: изключва като
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съдружник и управител Ромен Габриел Реми
Касперайт; вписва като едноличен собственик и
управител Росен Стефанов Наумов; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Блек сий
катамаран индъстрийз“ – ЕООД, и се управлява
и представлява от Росен Стефанов Наумов.
15484
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.IV.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3783/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Радио Тангра“ – АД.
15485
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.V.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18338/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Рафа“ – ООД.
15486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.III.2008 г. по ф.д. № 12853/2006 вписва промени
за „Комплекс мениджмънт инженеринг“ – ЕООД:
заличава като управител Маргарита Алексиева
Стоянова; дружеството се управлява и представлява от Александър Ганчев Димитров; вписва
изменение в учредителния акт.
15487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.III.2008 г. по ф.д. № 13031/2006 вписва промени за „Афи Юръп България“ – ЕООД: заличава
като управител Ави Нота; вписва като управител
Офер Линчевски; вписва промяна в седалището и
адреса на управление – София, район „Младост“,
Бизнес парк „София“, сграда 8, ет. 6; дружеството
се управлява и представлява от управителите
Акива Моше Авнер Азулей, Даниел Газит и Офер
Линчевски само заедно от всеки двама от тримата
управители; вписва промени в учредителния акт.
15488
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 16.IV.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5877/2000 на
приетия годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Българска радиокомпания“ – ООД.
15489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.IV.2006 г. по ф.д. № 9253/2002 вписва промени
за „Контакт – ВН“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.;
вписва промени в дружествения договор.
15490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.IV.2008 г. по ф.д. № 11951/98 вписва промени за
„Пара фарм“ – ООД: изключва като съдружник
Клод Франсоа Анри Касперейт; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пара фарм“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
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Росен Стефанов Наумов; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Росен Стефанов Наумов.
15491
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15322/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Панорама България“ – АД.
15492
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2008 г.
по ф.д. № 2837/2001 вписва промени за „Диана
козметикс“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Любомир Дичев Дичев на
Никола Генов Вълчев; заличава като съдружник
Любомир Дичев Дичев; вписва изменение на
дружествения договор.
15493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 85/2008 вписва промяна за „Мирвал“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Варненския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от с. Пчелник, ул. Вихрен 4,
община Долни чифлик, област Варна, в София,
ул. Братя Миладинови 12, ет. 1.
15494
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ
във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.IV.2008 г.
по ф.д. № 12768/96 вписва промени за „Сторно“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и размера
на дяловете; вписва нов учредителен акт.
15552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 10708/2007 вписа промени за „Еко енергия
БГ“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Софийския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Самоков,
ул. Проф. Васил Захариев 21, в София, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 2/НМ.
15553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 8248/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей И
Си“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Трънски майстор 3А, с предмет на дейност: производство на
стоки от промишлеността, селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост, маркетинг,
търговска дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество, представителство и агентство
на чуждестранни и местни лица, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Йонко Василев Василев, който го управлява и представлява.
15554
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.IV.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 2391/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Хлебни изделия – Княжево“ – АД.
15555

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.IV.2008 г.
по ф.д. № 8180/2000 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Бел такс – Антон Антонов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Такси 2001“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 3778/2000).
15556
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.III.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3334/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „БГ мотор сървиз“ – АД.
15557
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.03.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3334/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „БГ мотор сървиз“ – АД.
15558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 206/2008 вписва промяна за „Уокър
пропъртис“ – ООД, във връзка с постановено
решение на Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от
Пловдив, ул. Чернишевски 20, ет. 2, в София,
район „Красно село“, кв. Лагера, ул. Хризантема
10 – 12, ет. 5, ап. 19 – 20.
15559
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.12.2005 г.
по ф. д. № 2911/2002 вписва промени за „Правна
къща АКБ“ – ООД: заличава като управител
Рангел Христов Танев; дружеството се управлява и представлява от Мария Николаева Банева.
15560
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.10.2004 г.
по ф. д. № 1797/2001 вписва промени за „Адрес
инвестмънт енд дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва
промяна на наименоавнието от „Адрес пропърти
сълюшънс“ – ЕООД, на „Адрес инвестмънт енд
дивелъпмънт“ – ЕООД; заличава като управител
Христо Теодоров Илиев; вписва като управител
Димитър Бончев Савов; вписва промяна в учредителния акт, приет на 18.10.2004 г.
15561
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 04.12.2007 г.
по ф. д. № 12278/2006 вписва промени за „Инсайд
аут“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от София, район „Красно
село“, ул. Борово 52, ет. 7, в с. Къпиново, община
Велико Търново, ул. Втора 2; вписва промяна в
дружествения договор.
15562
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 05.10.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8847/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2002 г. на „Кремер – София“ – ЕООД.
15563
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 05.10.2005 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 8847/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2003 г. на „Кремер – София“ – ЕООД.
15564
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 05.10.2005 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8847/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Кремер – София“ – ЕООД.
15565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14. 01.2008 г.
по ф. д. № 15406/96 вписва промени за „Воден
свят – Банкя“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Владимир Иванов Янков
и Александър Христов Пиндиков; дружеството
е със съвет на директорите в състав: Славейко
Свободенов Хаджимитов – председател, Евгени
Стоянов Пальов – заместник-председател, и Чавдар Каменов Соколов – изпълнителен директор;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Чавдар Каменов Соколов; вписва изменения и допълнения в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 12.12.2007 г.
15566
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.01.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 15406/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Воден свят – Банкя“ – АД.
15567
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 17.04.2008 г. по
ф. д. № 8296/2002 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Вилма Енчева“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Такси 2001“ – ООД (рег. по ф. д. № 3778/2000).
15568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 31.V.2007 г. по ф. д. № 2454/2003
вписва прекратяване на „Миноми“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Нонка Атанасова Янева и срок за ликвидацията 6 месеца.
15569
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.12.2006 г.
по ф. д. № 26380/93 вписва промени за „Агромаш – продукт“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Георги Рангелов Игнатов на
Даниел Илиев Василев; вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Георги Димитров Цанев на
Даниел Илиев Василев; вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Иван Христов Воденичарски
на Даниел Илиев Василев; вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Валентин Маринов Минев
на Даниел Илиев Василев; вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Петко Стамов Проданов на Даниел Илиев Василев; заличава като
съдружници Георги Рангелов Игнатов, Георги
Димитров Цанев, Иван Христов Воденичарски,
Валентин Маринов Минев и Петко Стамов Проданов; заличава като управител Петко Стамов
Проданов; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Агромаш – продукт“ – ЕООД; вписва
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като едноличен собственик и управител Даниел
Илиев Василев, който управлява и представлява;
вписва учредителен акт.
15599
Софийският градски съд на основание чл.  6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14977/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Илидис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж. к. Западен парк, бл. 5, вх. 3,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, проучване, разработка, производство, внедряване, монтаж и сервиз
в областта на биотехнологиите и опазване на
околната среда, посредничество, комисионерство,
агентство и представителство на селскостопанска,
биотехнологическа и машиностроителна продукция, други търговски дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илия
Димов Димов и Маринела Димитрова Димова
и се управлява и представлява от Илия Димов
Димов.
15600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.12.2006 г.
по ф. д. № 9975/2003 вписва промени за „Пролийз (България)“ – ЕАД: заличава членовете на
надзорния съвет Кай Илм, Румяна Величкова
Тодорова и Марияна Димитрова Петкова; вписва нов надзорен съвет в състав: Петър Славчев
Славов – председател, Румяна Величкова Тодорова – заместник-председател, и Кирила Теодорова
Недева-Щерева.
15601
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 09.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 1943/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ауто 1“ – ЕООД.
15570
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ІV.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 6480/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г. на „Агро Криния“ – ЕООД.
15571
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 6150/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Кълбергли“ – АД.
15572
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 9424/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Термострой МТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, бул.
Драган Цанков 59, вх. Д, ет. 7, ап. 20, с предмет
на дейност: дялово разпределение на количества
топлинна енергия съгласно чл. 50 от Наредбата
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за топлоснабдяването, приета с ПМС № 64 от
18.03.2002 г., измерване и отчитане на топлинна
енергия – топлинно счетоводство, проектиране
и инженеринг на отоплителни, вентилационни
и климатични инсталации, строителство и строително-ремонтна дейност, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, външноикономическа и вътрешнотърговска
дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна и
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Маринела Тодорова Добрева, която
управлява и представлява.
15573
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2006 г. по ф. д. № 14377/98 вписва промени
за „Диалог – ПН“ – ООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление София,
район „Надежда“, ж. к. Надежда 2, бл. 264, вх. В,
ет. 1, ап. 49.
15574
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.ІV.2008 г. по ф. д. № 2802/2005 вписва промени
за „Епълпайордър“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Андрю Мартин Бръш
на Мелд пропъртис лимитид; заличава като едноличен собственик на капитала Андрю Мартин
Бръш; вписва като едноличен собственик на капитала Мелд пропъртис лимитид; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Андрю Мартин Бръш; вписва нов устройствен акт.
15575
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 740/2005 вписва промени
за „Момавали“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Нина Тодорова Тодорова на
Константин Антонов Антов; заличава като съдружник и управител Нина Тодорова Тодорова;
вписва като съдружник и управител Константин
Антонов Антов; дружеството се управлява и представлява от Щефан Бернхард Вебер и Константин
Антонов Антов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
15576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 13.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 4223/94
вписва прекратяване на „Торадо Тур“ – ООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Димитър
Лъчезаров Аврамов; вписва прекратяване на
дружеството и обявяването му в ликвидация и
определя срок за ликвидацията 6 месеца.
15577
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14364/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Трой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Солунска 13, ап. 4, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, управление
на недвижими имоти, инженерингови услуги,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; комисионни, спедиционни,
складови сделки и транспортна дейност; лизингова
дейност и бартер; рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност;
производство и търговия с хранителни, спиртни
и производствени продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, всички с упражняването им
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
разрешена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иванка
Милева Гайдаджиева-Сутер и Сутер Кристоф и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15578

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
26. – Управителният съвет на сдружение
„Стрелкови клуб „Динамик АРМС“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 18, ал. 2 от устава на клуба свиква общо
събрание на сдружението на 15.12.2011 г. в 10 ч.
в София, район „Средец“, ул. Шести септември
13, вх. Б, ет. 3, ап. 34, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на управителния
съвет на клуба от заеманата от тях длъжност;
2. избор на нови членове на управителния съвет
на клуба; 3. приемане на решение за извършване
на промени в устава на клуба; 4. приемане на
отчета на председателя на управителния съвет
за дейността на клуба до настоящия момент; 5.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18,
ал. 4, изречение второ от устава на клуба при
липса на кворум общото събрание ще се проведе
на същата дата в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо колко членове са
се явили.
11927
40. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство“ към Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.12.2011 г. в 17,30 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
председателя за дейността на настоятелството
през 2010/2011 уч. година; 2. отчет за изразходваните средства през отчетния период; приемане
на бюджет за 2012 г.; 3. разглеждане на молби за
освобождаване на членове на УН и приемане на
нови; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., при същия дневен ред.
12093
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб ДС“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.12.2011 г. в 17,30 ч. в София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, п.к. 1421, ул.
Никола Козлев 5, ет. 1, ап. 2, при следния дневен
ред: 1. представяне, обсъждане и приемане на
отчетния доклад за дейността на управителния
съвет за календарната 2010 г.; 2. представяне,
обсъждане и приемане на бюджета, баланса и
отчета за приходите и разходите за календарната
2010 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
от отговорност за действията за календарната
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2010 г.; 4. избор на управителен съвет; 5. разни.
Поканват се да присъстват на общото събрание
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при вече обявения дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
11991
30. – Управителният съвет на сдружение
„Институт за национална политика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.12.2011 г. в
10 ч. в София, район „Средец“, бул. Раковски 111,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. освобождаване
на членове от състава на управителния съвет; 3.
избор на нови членове на управителния съвет.
Поканват се всички членове да вземат участие в
заседанието на общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител.
12020
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Доме“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 22.12.2011 г. в 17,30 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението
в София, район „Възраждане“, в салона на ул.
Георг Вашингтон 12, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за периода
2006 – 2010 г.; 2. приемане на счетоводните отчети на сдружението за периода 2006 – 2010 г.;
3. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; 4. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружението и председател; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на 23.12.2011 г. в 17,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11981
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Спортен клуб по лека атлетика „Титан“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 22.12.2011 г. в 17 ч.
в седалището и адреса на управление на сдружението в София, район „Младост“ 1А, бл. 509, вх.
1, ет. 7, ап. 24, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението; 2. приемане на цялостен отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата година; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
11982
42. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб „София спорт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на
общото събрание на членовете на сдружението
на 11.01.2012 г. в 12 ч. в София, ул. Звездица 1,
ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов член в сдружението; 2. избор на нов член
в управителния съвет на сдружението; 3. освобождаване на сегашния заместник-председател на
управителния съвет на сдружението от поста є;
4. избор на нов заместник-председател на управителния съвет на сдружението; 5. приемане на
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промени в устава на сдружението във връзка с
начина на свикване на общото събрание; 6. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13
ч., на същото място и при същия дневен ред.
12095
31. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по бойни изкуства Кико“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
15.01.2012 г. в 10 ч. в седалището на клуба – София, ж. к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на „Спортен клуб по бойни изкуства Кико“ от
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; 2. други.
11928
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българска Асоциация Традиционно Карате“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.01.2012 г. в 11 ч. в малката зала на
НЧ „Витоша“, София 1619, кв. Павлово, ул. Ген.
Суворов 68, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на изменения и допълнения в
устава на сдружението; 2. обсъждане и приемане
на отчета на УС за дейността на сдружението
за периода 2009 – 2011 г.; 3. избор на нов УС; 4.
обсъждане на кандидатури за нови членове на
сдружението; 5. вземане на решения по текущи и
организационни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час и се провежда на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие.
12094
20. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители, София, на основание чл. 48, ал. 2
и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на 28.01.2012 г. в 9 ч. в София, хотел „Хилтън“,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет за дейността на Камарата на частните
съдебни изпълнители за 2011 г.; 2. приемане на
бюджет за 2012 г.; 3. избор на органи на Камарата на ЧСИ и лица по чл. 10, т. 11 от устава на
КЧСИ; 4. приемане на изменения и допълнения
на Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители. При липса на кворум на основание чл. 49,
ал. 1 ЗЧСИ събранието ще се проведе в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
12019
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Млад онколог“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.05.2012 г. в 11 ч. в
заседателната зала на хотел „Риу Правец“, ет. 1,
Конферентен център, гр. Правец, кв. Езерото 8,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 2. избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12012
11. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари Клуб Бургас Приморие“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 13.12.2011 г. в 19 ч. в Бургас в
конферентната зала на хотел „Аква“ при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
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дейността на сдружението за 2011 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2011 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им за 2011 г.; 4. освобождаване от длъжност на
съвета на директорите; 5. избор на нови членове
на съвета на директорите; 6. приемане на бюджет
на сдружението; 7. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12087
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форта – Костенец“, гр. Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
14.01.2012 г. в 15 ч. в гр. Костенец, ул. Боровец
73, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на клуба; 2. финансов отчет за 2011 г.;
3. освобождаване и изключване на членове на
клуба; 4. приемане на нови членове на клуба; 5.
избор на нов председател и нов управителен съвет; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12043
15. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки Северозапад“, Монтана, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 6.01.2012 г. в 18,30 ч. в заседателната
зала на общинския младежки дом – Монтана,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. промяна в състава
на УС; 4. промяна в устава на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12044
31. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно годишно
събрание на колегията на 28.01.2012 г. в 10 ч. в
Монтана, бул. Трети март 39, Дом на науката и
техниката, ет. 2, зала 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на САК за 2011 г. и вземане на
решения; 2. отчет на контролния съвет за 2011 г.
и вземане на решения; 3. отчет за работата на
Дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет на АС
за 2012 г.; 5. избор на делегати за общо събрание
на адвокатите в страната; 6. вземане на решение
за закупуване на допълнително помещение за
нуждите на АК – Монтана, и до размер на каква
цена; 7. вземане на решение за освобождаване от
членски внос към АК – Монтана, на адвокати,
навършили 75-годишна възраст и имащи 40 г.
адвокатски стаж.
12042
21. – Управителният съвет на сдружение
Спортен клуб по лека атлетика „Нови пазар“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и раздел ІV, чл. 9
от устава свиква редовно общо събрание на
23.12.2011 г. в 18 ч. в гр. Нови пазар, ул. Петър
Берон 33, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на сдружението за изминалия период;
2. промени в състава на управителния съвет; 3.
промени в устава; 4. разни.
11993

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

161. – Адвокатският съвет на Плевенската
адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо събрание на колегията
на 28.01.2012 г. в 9 ч. в хотел „Ростов“, Плевен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет за 2011 г.; 2. доклад на
контролния съвет на Адвокатската колегия; 3.
отчет за дейността на Дисциплинарния съд; 4.
обсъждане и приемане бюджета на колегията за
финансовата 2012 г.; 5. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите от страната; 6. текущи
въпроси. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието се отлага
с един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
12085
98. – Адвокатският съвет – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо
събрание на Пловдивската адвокатска колегия
на 28 и 29.01.2012 г. в 9 ч. в зала „Пловдив“ на
„Новотел“ – Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2011 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
Дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане
бюджета на адвокатския съвет за 2012 г.; 5. разиск
вания; 6. избор на делегати за общо събрание на
адвокатите в страната; 7. разни.
12086
71. – Управителният съвет на СДХУ „Кураж“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 14.01.2012 г. в 10 ч. в
зала „Филхармония“ при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за изминалия
период от октомври 2006 г. до декември 2011 г.; 2.
изменение и допълнение на устава на дружеството
съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на
нов управителен съвет.
11977
22. – Управителният съвет на РС на НТС,
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.12.2011 г. в 16 ч. в Дома на
науката и техниката – Смолян, бул. България 66,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет и контролната комисия на РС на НТС за
научно-техническата, квалификационната, организационната и финансовата дейност на съюзите
за 2011 г.; 2. утвърждаване бюджета на РС на
НТС за 2012 г.; 3. избор на управителен съвет
и контролна комисия на РС на НТС; 4. разни.
Писмените материали по отчета и бюджета на РС
на НТС са на разположение на упълномощените
представители на съюзите в общото събрание
в сградата на Дома на науката и техниката в
Смолян, бул. България 66. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място в 17 ч.
11976
12. – Управителят на сдружение „Спортен
к луб – Мушин“, Троян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 28.01.2012 г.
в 18 ч. в седалището и адреса на управление
на сдружението – Троян, ул. Георги Бенковски
48, вх. Б, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
освобождаване на управителя; 3. избор на нов
управител.
11978
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50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с.
Давидково, община Баните, област Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на училището
на ул. Кирил и Методий 13, с. Давидково, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през учебната 2010/2011 г.; 2. отчет
на контролния съвет; 3. подмяна на членове в
състава на управителния съвет поради смяна на
местоживеене; 4. избор на касиер и секретар на
сдружението. Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението в седалището му
в с. Давидково, община Баните, област Смолян,
ул. Кирил и Методий 13, в канцеларията на
училището, ет. 2.
11979
28. – Управителният съвет на „Футболен
клуб „Изгрев 93“, с. Царевец, община Свищов,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
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общо събрание на членовете си на 03.02.2012 г. в
18 ч. в заседателната зала на ППОК „Изгрев 93“,
с. Царевец, община Свищов, административна
сграда, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
и освобождаване на членове на футболния клуб;
2. отчет на ръководството на клуба за дейността
през предходния период; 3. приемане на решение
за промяна на членския внос; 4. избор на ново
ръководство на клуба; 5. приемане промени в
устава; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе
при наличния кворум на същата дата и място в
19 ч., при същия дневен ред.
11992
Ан Флорънс Къри – ликвидатор на „Англобългарска асоциация за защита на кучетата“ – с.
Габърница, община Ветрино, област Варна, в
ликвидация по ф. д. № 4538/2007 на Варненския
окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си в шестмесечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
12088

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.;
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*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

