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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

УКАЗ № 283

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора за лиценз
между Австралийския съюз, представляван от
Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от
Министерството на здравеопазването, относно
определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, приет от
ХLI Народно събрание на 14 декември 2011 г.
Издаден в София на 19 декември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Договора за лиценз
меж д у А встралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и
застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на
използване на К ласификационната система
AR-DRG
Член единствен. Ратифицира Договора за
лиценз между Австралийския съюз, представ
ляван от Департамента по здравеопазване и
застаряване, и Република България, представ
лявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване
на К ласификационната система A R-DRG,
сключен на 4 ноември 2011 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Схемата на договореностите – приложение към договора по член
единствен (поверителна), да не се обнародва
в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13313

за изменение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56,
58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1,
27, 33, 36, 51, 60, 71, 83 и 88 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1
към чл. 1, ал. 1, в пореден № 9, колона „декември“ числото „981 850“ се заменя с „1 571 610“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
воденето и съхраняването на регистрите от
Държавната комисия по стоковите борси и
тържищата, приета с Постановление № 324
на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ,
бр. 68 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „борси“ се поставя запетая и се добавя „за членовете на
стоковите борси“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Членовете на стоковите борси са
длъжни да уведомяват комисията за промените в обстоятелствата по чл. 42 от Закона
за стоковите борси и тържищата в 7-дневен
срок от възникването им.“
§ 2. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
„(3) Вписванията в регистрите относно
лицата, вписани като стокови борси, членове
на стокови борси, стокови тържища, пазари
на производители и брокери, имат правопораждащо действие.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Към делото на стокова борса се прилагат заверено от представляващия борсата
копие от борсовия правилник на съответната
борса и копие от правилника на борсовия арбитраж, както и настъпилите промени в тях.
(3) Към делото на стоково тържище и на
пазар на производители се прилагат заверени
от лицето, представляващо съответния търго-
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вец, копия от правилника за организацията,
дейността и охраната, от общите условия на
договора за наем и от описанието, съдържащо
информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови
групи, както и настъпилите промени в тези
документи.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Единен идентификационен код (ЕИК)
на търговеца;“
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 5 думите „идентификационен код по
регистър БУЛСТАТ“ се заменят с „ЕИК на
търговеца“, а думите „и ЕГН“ се заличават;
г) в т. 6 думите „срокът, за който е учредено
дружеството“ се заличават;
д) в т. 10 абревиатурата „ЕГН“ се заличава;
е) в т. 11 думите „и ЕГН“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „предмета на дейност,
идентификационния код по регистър БУЛСТАТ,
актуалното състояние“ се заменят с „ЕИК на
търговеца“, а думите „и ЕГН“ се заличават.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. На търговеца, подлежащ на вписване
в регистъра за стоковите тържища, се открива
партида в компютърната база данни и дело в
картотеката, в които се вписват:
1. наименованието, видът, седалището и
адресът на управление на съответния търговец;
2. Единен идентификационен код (ЕИК)
на търговеца;
3. органите на управление, трите имена
на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване;
ако членове на органи на управление или
представители са юридически лица, вписват
се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите
имена на лицата, които ги представляват;
4. седалищата на клоновете, ако има такива;
5. адрес на извършване на тържищната
дейност;
6. номер на документа, удостоверяващ
въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на
територията;
7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на тържището;
8. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията
на тържището по Закона за храните;
9. номер на скица-копие от застроителния и
регулационен план за територията на тържището и общата му площ, посочена в скицата,
удостоверяващи, че стоковото тържище се
организира върху урегулиран поземлен имот
с влязъл в сила подробен устройствен план;
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10. номер на документа, удостоверяващ
правното основание за ползване на площите
и материалната база на тържището;
11. датата на постъпване в комисията на
заявлението за регистриране като стоково
тържище;
12. датата и номерът на решението, с
което комисията издава удостоверение за
регистрация;
13. датата и номерът на решението, с
което комисията прекратява действието на
регистрацията.“
§ 6. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. На търговеца, подлежащ на вписване в регистъра за пазарите на производителите, се откриват партида в компютърната
база данни и дело в картотеката, в които се
вписват:
1. наименованието, видът, седалището и
адресът на управление на съответния търговец;
2. Единен идентификационен код (ЕИК)
на търговеца;
3. органите на управление, трите имена
на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване;
ако членове на органи на управление или
представители са юридически лица, вписват
се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите
имена на лицата, които ги представляват;
4. седалищата на клоновете, ако има такива;
5. адрес на извършване на дейността на
пазара;
6. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на пазара;
7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията
на пазара по Закона за храните;
8. номер на скица-копие от застроителния
и регулационен план за територията на пазара
и общата му площ, посочена в скицата;
9. номер на документа, удостоверяващ
правното основание за ползване на площите
и материалната база на пазара;
10. датата на постъпване в комисията на
заявлението за регистриране като пазар на
производителите;
11. датата и номерът на решението, с
което комисията издава удостоверение за
регистрация;
12. датата и номерът на решението, с
което комисията прекратява действието на
регистрацията.“
§ 7. В чл. 9, т. 1 абревиатурата „ЕГН“ се
заличава.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13302
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните
горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона
за горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Определя размера на частта от
продажната цена на дървесината, която държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите внасят във Фонд „Инвестиции в
горите“, както следва:
1. Северозападно държавно предприятие –
5 лв. за куб. м дървесина;
2. Югозападно държавно предприятие –
10 лв. за куб. м дървесина;
3. Северноцентрално държавно предприятие – 5 лв. за куб. м дървесина;
4. Североизточно държавно предпри ятие – 5 лв. за куб. м дървесина;
5. Ю г о и з т оч н о д ъ р ж а в н о п р е д п р и я тие – 5 лв. за куб. м дървесина;
6. Южноцентрално държавно предприятие – 15 лв. за куб. м дървесина.
(2) За стояща дървесина на корен, продадена на физически лица за лична употреба,
както и за вършина и недървесни горски
продукти размерът на частта е 10 на сто от
продажната им цена.
Чл. 2. Управителните съвети на държавните
предприятия могат да диференцират в рамките
на календарната година частта от продажната
цена на дървесината и недървесните горски
продукти по държавни горски стопанства и
държавни ловни стопанства, по дървесни видове, по категории и по асортименти дървесина.
Чл. 3. Средствата във Фонд „Инвестиции
в горите“ се внасят до края на месеца, следващ месеца, в който е издаден превозният
билет за транспортиране на дървесината или
документът, разрешаващ транспортирането
на недървесните горски продукти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За времето от влизането в сила на
Закона за горите до вписването в търговския
регист ър на държавните предпри яти я по
чл. 163 от същия закон държавните горски
стопанства и държавните ловни стопанства
превеждат в бюджета на Изпълнителната
агенция по горите част от продажната цена
за извършените ползвания от горите и земите
в горския фонд – държавна собственост, в
размерите и в сроковете, определени в Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция по горите по Закона за горите (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм., бр. 89 от 2008 г.).
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§ 2. За периода от вписването на държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите
в търговския регистър до влизането в сила
на постановлението държавните предприятия
превеждат във Фонд „Инвестиции в горите“
средства в размери, както следва:
1. Северозападно държавно предпри ятие – 5 лв. за куб. м дървесина;
2. Югозападно държавно предприятие –
10 лв. за куб. м дървесина;
3. Северноцентрално държавно предприятие – 5 лв. за куб. м дървесина;
4. Североизточно държавно предпри ятие – 5 лв. за куб. м дървесина;
5. Ю г о и з т оч н о д ъ рж а в н о п р ед п р и я тие – 5 лв. за куб. м дървесина;
6. Южноцентрално държавно предприятие – 15 лв. за куб. м дървесина.
§ 3. Държавните предприятия превеждат
в бюджета на Министерството на земеделието и храните дължимите вноски по § 11 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за горите в срокове, както следва:
1. за декември 2011 г. – до края на месеца,
следващ месеца на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“;
2. за другите вноски, дължими за 2011 г. – до
края на 2011 г.;
3. за 2012 г. – до края на месеца, за който
са дължими вноските във Фонд „Инвестиции
в горите“, съгласно чл. 3 от постановлението.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 179, ал. 1 от Закона за горите.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 274 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2010 г. и бр. 16 и 33 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27, ал. 1 думите „осигурява технически“ се заменят с „подпомага“.
2. В чл. 30, т. 10 думите „и ги отразява в
Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната
админист раци я“ и запета ята след тях се
заличават.
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3. В чл. 34:
а) точка 10 се отменя;
б) точка 13 се изменя така:
„13. участва в поддържането на данни за
реализирането на екологични проекти с национално значение;“
в) точка 15 се изменя така:
„15. координира дейности, свързани с повишаване на общественото съзнание и култура
в областта на околната среда.“
4. В чл. 40:
а) в ал. 1:
аа) в т. 11 накрая се добавя „и в процеса
на програмиране“;
бб) в т. 12 думата „участието“ се заменя с
„организацията и участието“;
вв) в т. 22 думата „проектите“ се заменя
с „програмата“;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 4, 10, 11, 15,
25, 26 и 30“ се заменят с „по ал. 1, т. 4, 6 – 12,
15, 16, 18, 20 – 22, 24 – 31 и 35“.
5. В чл. 42:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 1 се изменя така:
„1. осъществява дейности във връзка с
подготовката, управлението, изпълнението,
мониторинга и контрола на международни и
европейски проекти;“
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 1 по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда“, се подпомага от служители, заемащи по трудово
правоотношение длъжността „сътрудник по
управление на европейски проекти и програми“, назначени за срок до приключване на
Оперативна програма „Околна среда“, когато
това е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от техническата помощ на Оперативна програма „Околна среда“.“
6. В чл. 43:
а) в ал. 1:
аа) в т. 13 след думата „средства“ се поставя
запетая и се добавя „справки“, а думите „на
ниво мярка“ се заличават;
бб) в т. 15 думите „разкрива, регистрира,
отчита и“ се заличават;
вв) създава се т. 16:
„16. организира съхраняването и архивирането на документи по Оперативна програма
„Околна среда“ във връзка с делегираните є
задачи.“;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 3 – 12“ се
заменят с „по ал. 1, т. 3 – 13 и 15“.
7. В чл. 52:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Работното време на администрацията е
от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.“;
б) създава се нова ал. 2:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

„(2) За служители, които осъществяват
дейности по административно обслужване,
главният секретар може да определи със заповед работно време, различно от работното
време по ал. 1, с цел осигуряване на непрекъсваем процес за работа с потребители на
административни услуги.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
8. В приложението към чл. 16, ал. 2:
а) в наименованието числото „452“ се заменя с „450“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„65“ се заменя с „66“;
в) на ред „дирекция „Бюджет, финанси и
счетоводство“ числото „20“ се заменя с „21“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „357“ се заменя с „354“;
д) на ред „дирекция „Превантивна дейност“
числото „30“ се заменя с „29“;
е) на ред „дирекция „Европейски и международни проекти“ числото „52“ се заменя
с „47“;
ж) на ред „дирекция „Кохезионна политика
за околна среда“ числото „55“ се заменя с „56“;
з) на ред „дирекция „Политика по изменение
на климата“ числото „11“ се заменя с „13“.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 4 от
Постановление № 274 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда
и водите (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 16 и 33 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „389“ се заменя с „391“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ числото „40“ се заменя с „41“;
б) в буква „в“ числото „30“ се заменя с „28“;
в) в буква „г“ числото „36“ се заменя с „37“;
г) в буква „ж“ числото „38“ се заменя с „37“;
д) в буква „к“ числото „38“ се заменя с „39“;
е) в буква „л“ числото „33“ се заменя с „32“;
ж) в буква „м“ числото „39“ се заменя с „38“;
з) в буква „о“ числото „45“ се заменя с „47“.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 16
и 33 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 12 т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Административно-правно
обслужване, финансово-стопанска дейност и
управление на собствеността, човешки ресурси
и канцелария;“.
2. В чл. 13 думите „Дирекция „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария
и управление на собствеността“ се заменят
с „Дирекция „Административно-правно обслужване, финансово-стопанска дейност и
управление на собствеността, човешки ресурси
и канцелария“.
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3. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителната
агенция по околна среда – 391 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване, финансово-стопанска
дейност и управление на собствеността, човешки ресурси и канцелария“
дирекция „Информационно
обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с
обществеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност“
дирекция „Мониторинг и оценка
на околната среда“
дирекция „Разрешителни режими“

1
1
1
53

33

20
335
260
49
26“

4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 пореден № 12 „Регионална лаборатория – София“
се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от
2009 г. и бр. 59 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за други цели, когато заявителят има правен интерес“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „се организира от“
се добавя „висшето училище в случаите по
чл. 6, т. 1 и“ и накрая се добавя „в случаите
по чл. 6, т. 3“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Процедурата по ал. 1 се провежда при
условия и по ред, определени със съответните
правилници на висшите училища и с устройствения правилник на Националния център
за информация и документация.“
3. Алинеи 3 – 7 се отменят.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „разглеждане в заседание на
комисията по чл. 7, ал. 2“ се заменят с „оценяване за съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование
в Република България“;
б) създава се т. 3:
„3. документ, удостоверяващ завършено
висше образование, за който след извършване
на проверка се установи, че не е издаден от
съответното висше училище.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след д у мите „признаване на висше
образование“ се добавя „подават писмено
заявление, към което“ и думите „в НАЦИД“
се заличават;
б) точка 1 се отменя;
в) точка 2 се изменя така:
„2. оригинал и копие на дипломата за висше
образование или на друг аналогичен документ,
издаден от образователна институция;“
г) точка 7 се изменя така:
„7. копие на документ за самоличност и
документ, удостоверяващ промяната в имената
на заявителя, ако е налице такава;“
д) точки 3, 4, 6, 8 – 10 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1, т. 2 и 5, с изключение на европейското дипломно приложение,
се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните
договори на Република България с държавата,
в която са издадени, а при липса на такива
разпоредби – по общия ред за легализациите,
преводите и заверките на документи и други
книжа. Документът, удостоверяващ промяната
в имената на заявителя по ал. 1, т. 7, представен на чужд език, трябва да бъде придружен
с превод на български език.“
3. В ал. 4 след думата „лице“ се добавя
„във висшето училище или“.
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 6. Член 9 се отменя.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Признаването на висше образование включва:
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1. проверка на статута на висшето училище,
издало документите по чл. 4, ал. 1;
2. проверка на автентичността на документите по чл. 4, ал. 1 и оценяване съответствието
на данните от тях с държавните изисквания
за придобиване на висше образование в Република България;
3. проверка за наличие на основанията
по чл. 7а;
4. вземане на решение за признаване на
образователно-квалификационна степен на
висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата,
за отказ тя да бъде призната, или за прекратяване на процедурата.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Признаването на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища,
се извършва чрез оценяване съответствието
на данните от представените документи с
държавните изисквания за придобиване на
висше образование в Република България.“
2. В ал. 4 думата „комисията“ се заменя
със „се“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Признаване на висше образование,
придобито в чуждестранни висши училища,
се отказва, когато се установят съществени
различия между данните от представените
документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република
България.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „по
ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 10. Член 13 се отменя.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Удостоверението по
чл. 10, т. 4“ се заменят с „В случаите по чл. 6,
т. 3 на заявителя се издава удостоверение,
което“ и се създава изречение второ: „Удостоверението е защитено от фалшификации
със специфичен знак.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявителят има право да му бъде издадено и електронно удостоверение, подписано
с електронен подпис, ако е направил такова
искане.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 6, т. 1 признаването
на висше образование важи само за продължаване на обучението във висшето училище,
което извършва признаването, и не осигурява
права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни.“
§ 12. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 4“ се
заменят с „по чл. 14“.
2. Алинея 2 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

„(2) Заинтересу ваното лице или лице,
упълномощено от него, подава заявление в
НАЦИД или по електронен път, подписано
с универсален електронен подпис.“
§ 13. В чл. 14б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 4“
се заменят с „по чл. 14“ и думите „министърът на образованието, младежта и науката“
се заменят с „изпълнителният директор на
НАЦИД“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 14. В чл. 14в, ал. 1 след думата „обезсилва“ текстът до края се заличава.
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Националният център за информация
и документация подпомага висшите училища чрез:
1. информация за статута на образователните институции, издали документите по
чл. 4, ал. 1;
2. установяване автентичност на документите по чл. 4, ал. 1;
3. отправяне на искане за информация от
висшето училище, издало дипломата за висше
образование, или от компетентните органи
на държавата, в която е придобито висшето
образование;
4. оценяване съответствието на данните от
дипломата с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република
България, за което се изготвя препоръка по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на НАЦИД.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 и 4 думите „комисията по чл. 7,
ал. 2“ се заменят с „висшите училища“.
2. В т. 6, 7 и 8 думата „електронна“ се
заличава.
3. Създава се т. 9:
„9. поддържа база данни с публичен достъп
за взетите решения за признаване на висше
образование от висшите училища.“
§ 17. Създава се чл. 19:
„Чл. 19. В 30-дневен срок от датата на вземане на решение по чл. 10, т. 4 висшето училище
изпраща в НАЦИД на хартиен и електронен
носител информация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на НАЦИД.“
§ 18. Приложението към чл. 10, ал. 1, т. 4
се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13305
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните
заведения – схема „Училищен плод“, приета с
Постановление № 91 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 58 от 2010 г. и бр. 70 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ накрая
се добавя „през всеки отчетен период“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 т. 10 се изменя така:
„10. да предоставят плодовете и зеленчуците по схемата само на включени в групата
деца или в класа ученици, които отговарят
на изискванията на чл. 7;“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 и 4 се отменят.
2. В ал. 3 се създават т. 6 – 8:
„6. приемо-предавателен протокол за действително доставени количества за всеки от
месеците от отчетния период на заявката за
плащане, подписан от директора на учебното
заведение и доставчика, по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“;
7. декларация от директора на всяко учебно заведение за общия брой деца и ученици
по чл. 7, на които са раздадени плодове и
зеленчуци през отчетния период на заявката
за плащане;
8. подробно описание на приложените
съпътстващи педагогически мерки за всяко
учебно заведение, включено в схемата.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя допълнителни средства
по бюджета на Министерството на земеделието
и храните в размер 6 061 623 лв., разпределени,
както следва:
1. за осигуряване на техническа подкрепа
при провеждането на кампания 2011 г. за
подаване на заявления за подпомагане на
земеделските стопани – 1 860 000 лв.;
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2. за осигуряване на средства за капиталови
разходи на Българската агенция за безопасност
на храните – 600 000 лв.;
3. за разплащане на изпълнени дейности по
обновяване на цифровата ортофотокарта на
Република България за целите на системата
за идентификация на земеделските парцели – 3 601 623 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаляване на трансфера от
републиканския бюджет за Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните да извърши налагащите се промени по
извънбюджетната сметка на Държавен фонд
„Земеделие“ и по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

13307

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни средства по бюджета
на Министерството на отбраната за 2011 г. в
размер 5 451 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се използват за
погасяване на задължението за данък добавена стойност и законовата лихва върху него,
дължимо по вноса на транспортни самолети
„Спартан“ по договор № УД 03-24/24.02.2006 г.
с ALENIA AERONAUTICA S.p.A. – Italia.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
съответните бюджети по реда чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13308

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя допълнителни средства
по бюджета на Министерството на земеделието и храните в размер 3 000 000 лв. за
осигуряване изпълнението на дейности по
провеждане на активни въздействия на атмосферни процеси.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на намаляване на трансфера от
републиканския бюджет за Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните да извърши налагащите се промени по
извънбюджетната сметка на Държавен фонд
„Земеделие“ и по бюджета на Министерството
на земеделието и храните за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13309
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за целево финансово осигуряване изпълнението на споразумение за извънсъдебно
разрешаване на спор
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да осигури средства в размер 3 000 000 лв. чрез
вътрешнокомпенсирана корекция на бюджета
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г. чрез преструктуриране на разходите за целево финансово
осигуряване изпълнението на споразумение
за извънсъдебно разрешаване на спор между Република България и CSI Handels und
Beteiligungs GmbH, Австрия, във връзка с
Договора за приватизационна продажба на
90 на сто от капитала на „Инкомс – Телеком
Холдинг“ – АД, София, 40 на сто от капитала
на „Инкомс – ИРЕТ“ – АД, София, 29 на сто
от капитала на „Инкомс – СЕТ“ – АД, Русе,
и 40 на сто от капитала на „Инкомс – Битова
техника“ – АД, София, между Агенцията за
приватизация и CSI Handels und Beteiligungs
GmbH, Австрия, от 2002 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши необходимата корекция по чл. 1 при
условията и по реда на § 45 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2011 г. и чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82,
84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60,
71, 83 и 88 от 2011 г.), в приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1, пореден № 10, колона „декември“
числото „1 579 661“ се заменя с „2 129 661“.
§ 2. Министърът на финансите да направи
предложение за предоставяне на средства в
размер 1 950 000 лв. от бюджета за 2012 г.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 3 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 4. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на министъра на
финансите.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13389
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 917
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Реконструкция и електрификация
на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс и
предвид необходимостта от осигуряване защита
на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на
отчуждителните процедури и осъществяване
на строителните дейности в определените
срокове, усвояване на планираните средства
от финансовата рамка на проекта и запазване
на осигуреното финансиране на строителството
на обекта, съгласно Финансовия меморандум
между Република България и Европейската
комисия за отпускане на финансова помощ
по програма ИСПА, подписан през 2001 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай, съгласно Заповед № АБ-57 от 20 август 2008 г. и Заповед № АБ-36 от 9 август 2010 г. на кмета на
община Садово за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация в кв.
14 по плана на с. Катуница, в обхвата на
пътен надлез на км 167+914,760 и в кв. 7 по
плана на с. Чешнегирово, в обхвата на пътна
връзка – пътен надлез с. Чешнегирово на км
178+692,57, части от имоти – частна собственост, представляващи:
а) поземлен имот с площ 54 кв. м, съставляващ имот № 403, целият с площ 1431 кв. м (поземлен имот с идентификатор № 36676.501.403),
кв. 14 по плана на с. Катуница, община Садово, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана; размерът на паричното обезщетение е 1390 лв. съгласно експертна оценка за
определяне на пазарната стойност на имота от
август 2011 г., изготвена от оценител на имоти,
дължимо на Веселина Стефанова Ангелова;
б) поземлен имот с площ 155 кв. м, съставляващ имот № 409, целият с площ 1448 кв. м (поземлен имот с идентификатор № 36676.501.409),
кв. 14 по плана на с. Катуница, община Садово,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана; размерът на паричното обезщетение
е 4010 лв. съгласно експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота от
август 2011 г., изготвена от оценител на имоти,
дължимо на Димитрия Атанасова Парпарова
и Димитър Георгиев Парпаров;
в) поземлен имот с площ 63 кв. м, съставляващ имот № 889, целият с площ 409 кв. м (по-

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

землен имот с идентификатор № 81342.179.889),
кв. 7 по плана на с. Чешнегирово, община
Садово, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; размерът на паричното
обезщетение е 1620 лв. съгласно експертна
оценка за определяне на пазарната стойност
на имота от август 2011 г., изготвена от оценител на имоти, дължимо на Атанас Христев
Атанасов, с адрес: с. Чешнегирово, ул. „Йорданка Николова“ № 29.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Доп уска предварително изпълнение
на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13310

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-19 от
2010 г. за условията и реда за разработването
и планирането на курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия за обучение в тях (ДВ,
бр. 53 от 2010 г.)
§ 1. В допълнителната разпоредба се създава § 1a:
„§ 1a. Предварителната и непосредствена
подготовка на войниците от военните формирования за участие в операции и мисии
извън територията на страната, назначени на
длъжност „Автоматчик“, да се счита за преминат курс за преквалификация за длъжността
за конкретната операция или мисия. След
успешното сертифициране на подразделенията
командирът на военното формирование, чиято
отговорност е подготовката на формированието, да издава удостоверение за преминат от
войника курс за преквалификация.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: В. Радев
13239
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп
до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм., бр. 111 от
2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г.)
(Продължение от бр. 101)

Заявление

за вписване на обстоятелства относно
преустройство на кооперации

ЕИК

Идентификация

фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A7

B3-2

З1

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

бул. / ул

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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Преустройство
801. Форма на
преобразуване

разделяне
отделяне

802.
Преустройваща
се кооперация

Наименование
ЕИК

803. фирма
Правоприемници 1 .
ЕИК

фирма
2.

ЕИК

фирма
ЕИК

фирма
4.

ЕИК

фирма
5.

ЕИК

фирма
7.

ЕИК

фирма
8.

ЕИК

фирма
9.

ЕИК

фирма
1 0.

ЕИК
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804. Клонове на Приемаща кооперация
преустройваща- фирма
та се кооперация 1 .
ЕИК

фирма на клон
1.

ЕИК на клон

фирма
2.

ЕИК

фирма на клон
3.

ЕИК на клон

фирма
4.

ЕИК

ЕИК на клон

фирма
6.

ЕИК

фирма на клон
7.

ЕИК на клон

фирма
8.

ЕИК

фирма на клон
9.

ЕИК на клон

фирма
1 0.

ЕИК

фирма на клон
11.

ЕИК на клон

фирма
12.

ЕИК
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Приемаща кооперация
фирма
2.

ЕИК

фирма на клон
1.

ЕИК на клон

фирма
2.

ЕИК

фирма на клон
3.

ЕИК на клон

фирма
4.

ЕИК

ЕИК на клон

фирма
6.

ЕИК

фирма на клон
7.

ЕИК на клон

фирма
8.

ЕИК

фирма на клон
9.

ЕИК на клон

фирма
1 0.

ЕИК

фирма на клон
11.

ЕИК на клон

фирма
12.

ЕИК
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Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуален устав на преустройващата се кооперация
Актуален устав на приемащата кооперация
Препис от актуален устав на преустройващата се кооперация, в който личните данни, освен тези които се
изискват по закон са заличени
Препис от актуален устав на приемащата кооперация, в който личните данни, освен тези които се
изискват по закон са заличени
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Договор за преустройство
План за преустройство
Решение за преустройство
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Други

Подпис
Подпис
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-2

Указания за попълване
І. Заявление В 3 - 2 за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации съдържа полета, обединени в групи,
в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец, полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Преустройство" със следните полета:
4.1. поле № 801 "Форма на преустройство", в което се отбелязва формата на преустройство - разделяне или отделяне;
4.2. поле № 802 "Преустройваща се кооперация", в което се посочват наименованията и ЕИК на преустройващата се
кооперация;
4.3. поле № 803 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при разделяне чрез придобиване и при отделяне чрез придобиване - наименованието и ЕИК на приемащите кооперации;
б) при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване - наименованието на новоучредената кооперация.
4.4. поле № 804 "Клонове на преустройващата се кооперация", което се попълва само за случаите на разделяне и отделяне
при прехвърляне на клонове от преустройващата се кооперация към правоприемниците. В него се посочват последователно
правоприемниците с фирма и ЕИК и преминаващите към всеки от тях клонове с фирма на клон и идентификатор на клон. (Това поле се
попълва само в заявление по образец съгласно приложения № В3-2, а съответните обстоятелства се вписват в раздел "Клонове" по
партидите на правоприемниците.)
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец В
3-2, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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Данни за заявителя
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район (за градове с районно деление)
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№
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вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес
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държава
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№
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адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
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Качество
на заявителя
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вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Преобразуване
802а. фирма
Преобразуващо се 1 .
европейско кооперативно ЕИК
дружество

803.
Кооперация

бл.

фирма
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Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Доклад на проверителя/ите
Документ за внесена държавна такса
Документи за вписване на избраните органи
Решение на общото събрание за преобразуване
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Други

Подпис
Подпис
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Указания за попълване
І. Заявление В 3-3 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество със
седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България съдържа полета, обединени в групи, в които данните
се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на
заявлението по електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Преобразуване" със следните полета:
а) поле № 802а "Преобразуващо се европейско кооперативно дружество", в което се посочва фирмата и ЕИК на
преобразуващото се европейско кооперативно дружество;
б) поле № 803 "Кооперация", в което се посочва фирмата на кооперацията, в която се преобразува европейското
кооперативно дружество
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец В
3-3, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

Качество
на заявителя

Име

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист
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Обявени актове

Актове за обявяване от настоящото заявление

Актове за обявяване от предходно заявление

1001. Описание
на обявения акт
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Препис от актуален дружествен договор (учредителен акт) устав, в който личните данни освен
тези, които се изискват по закон са заличени
Договор/план за преобразуване
Доклад на органа на управление на ЕД или ЕКД относно преместване на седалището
Доклад на органа на управление
Жалба срещу определение на съда за одобряване на сметката за разпределение
Молба за възстановяване в права
Определение на съда за одобряване на сметката за разпределение
Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания
План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕО)
№ 2157/2001
Покана до кредиторите
Покана за записване на нови акции
Покана за свикване на общо събрание на акционерите

дата

Покана за свикване на общо събрание на облигационерите

дата

Покана за събрание на кредиторите

дата

Предложение за обратно изкупуване на акции
Предложение на органа на управление на ЕД, ЕКД или ЕОИИ за преместване на
седалището
Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон
Предупреждение за изключване на акционер
Приемане на плана за оздравяване от събранието на кредиторите
Призовка до кредитор със седалище в чужбина без съдебен адрес в страната
Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от
Търговския закон
Решение за намаляване на капитала
Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
Решение за увеличаване на капитала
Списък на приетите вземания и финансовите отчети
за проверка, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност
Списък по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон
Списък с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003
Съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите за приемане на
допуснатия за разглеждане план
Съобщение за изготвена сметка за разпределение
Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение
за проверка (чл. 64, ал. 2 ЗБН )
Съобщение за сключен облигационен заем

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение

БРОЙ 102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Друг акт

Участващи в
преобразуването
дружества

Дружества, по партидите на които се обявява планът/договорът за преобразуване
фирма
1.

ЕИК

фирма
2.

ЕИК
фирма

3.

ЕИК
фирма

4.

ЕИК
фирма

5.

ЕИК

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Приложени документи

Документи от
предходно заявление

Описание
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса

Препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Други

Подпис
Подпис
Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Указания за попълване
І. Заявление Г 1 за обявяване на актове съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Обявени актове” със следните полета:
а) поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва видът на акта представен за обявяване, а когато актът е
"Покана за свикване на общо събрание на акционерите", "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите" и "Покана за
събрание на кредиторите", се посочва датата на насроченото събрание..Видът на актовете е, както следва:
1. "Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав";
2. "Препис от актуален дружествен договор/учредителен акт/ устав, в който личните данни освен тези, които се изискват по
закон са заличени";
3. "Покана за свикване на общо събрание на акционерите";
3а. "Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон";
4. "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите";
5. "Покана за записване на нови акции";
6. "Покана до кредиторите";
7. "Покана за събрание на кредиторите";
8. "Съобщение за сключен облигационен заем";
9. "Предупреждение за изключване на акционер";
10. "Решение за намаляване на капитала";
11. "Решение за увеличаване на капитала";
11а. "Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон";
12. "Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите";
13. "Предложение за обратно изкупуване на акции";
14. "Договор/План за преобразуване";
15. "Доклад на органа на управление";
16. "План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
17. "Списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон";
18. "Списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
18а. "Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003";
19. "Предложение на органа на управление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество или
европейско обединение по икономически интереси за преместване на седалището";
20. "Доклад на органа на управление на европейско дружество или европейско кооперативно дружество относно
преместване на седалището";
21. "Списък на приетите вземания и финансовите отчети";
22. "Съобщение за изготвена сметка за разпределение";
23. "Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение за проверка, съгласно чл.
64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност";
24. "Молба за възстановяване в права";
25. "Призовка до кредитор със седалище в чужбина без съдебен адрес в страната";
26. "Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания";
27. "Определение на съда за одобряване на сметката за разпределение";
28. "Жалба срещу определение на съда за одобряване на сметката за разпределение";
29. "Съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите за приемане на допуснатия за разглеждане план";
30. "Приемане на плана за оздравяване от събранието на кредиторите";
31. "Друг акт" (посочва се видът на акта, представен за обявяване).
б) поле „Участващи в преобразуването дружества”, в което при обявяване на план или договор за преобразуване се
посочват и ЕИК и фирмите на всички участващи в преобразуването дружества. Обявяването на договора, плана за преобразуване,
списък по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон и доклада на управителния орган се заявява от всяко от преобразуващите се
дружества
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
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в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен
отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват
от предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
Г1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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Заявление

за обявяване на годишни
финансови отчети

Г2

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
31

има

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ
държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист
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2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

Качество
на заявителя

№

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

Име

бл.

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

финансови отчети

прокурист

ап.

Заявление за обявяване на годишни Г2

ж.к.
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1001. Описание
на обявения акт
Годишен финансов отчет

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от
предходно заявление

Описание

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Други

Подпис

финансови отчети

Заявление за обявяване на годишни Г2

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Указания за попълване
следва:

І. Заявление Г 2 за обявяване на годишен финансов отчет съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както

финансови отчети

Заявление за обявяване на годишни Г2

1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на
търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително
заявление;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният
адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", „съставител на финансовите отчети”.
4. група „Обявени актове” с единствено поле с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва
„Годишен финансов отчет” и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът
на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по
електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.
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Заявление

за запазване на фирма

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

б л.

в х.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Запазена фирма
име

4. Изписване
на чужд език
29.
Заинтересовано
лице

име / фирма / наименование
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)
ж.к.

бул. / ул

качество

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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№

б л.

в х.

ет.

ап.

Заявление за запазване на фирма Д1

2. Фирма

БРОЙ 102

27б. Заличаване на
запазването

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Заличаване на запазването на фирмата

Приложения
Описание

Документ за внесена държавна такса
Други

Подпис

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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Указания за попълване

заявителя;

І. Заявление Д1 за запазване на фирма съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на

стр . 3/3

Заявление за запазване на фирма Д1

в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Запазена фирма” със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще
извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се
посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по
БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на
чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен
собственик и т. н.);
г) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като
заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.
5. група "Приложения" с единствено поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на
документите, които ще се ползват от предходно заявление;
6. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.
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Заявление

за издаване на удостоверение
за законосъобразност

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

E1

З1

Данни за заявителя
Име
ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане
Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п .к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

. 1/4

б л.

в х.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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фирма

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 102

Удостоверение за законосъобразност
Основание

вливане, сливане с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз
или други държави, страни по споразумението за ЕИП
учредяване на европейско дружество със седалище в друга държава-членка

преместване на седалището на европейско дружество от Република България
в друга държава - членка
учредяване на европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава-членка
преместване на седалището на европейско кооперативно дружество от Република България
в друга държава - членка

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава

България
община

населено място

п.к.

Е1

област

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения
Номер на
предходно заявление

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Декларация по чл. 265л от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България

Декларация по чл. 281, ал. 3 от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България
Декларация по чл. 51а, ал. 5 от Закона за кооперациите, че дружеството не притежава земя в Република Българи
Доказателства, че решението за преобразуване е надлежно прието
Доклад на проверителя
Доклад на управителния/административния орган във връзка с с преместването на седалището
Доклад на управителния/ръководния орган във връзка с преместването на седалището
Документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията на чл. 265с от Търговския закон
Документ за внесена държавна такса
Документът по чл. 7, ал. 7 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, удостоверяващ, че интересите на кредиторите
и на носителите на други права са защитени в достатъчна степен
Предложение за преместване на седалището
Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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район (за градове с районно деление)
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Приложени документи

Документи от предходно заявление
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Решение за преобразуване
Решение на общото събрание за преместване на седалището
Решението на общото събрание за одобряване на плана за вливане/сливане по чл. 27 от Регламент
(ЕО) № 1435/2003
Решението на общото събрание за одобряване на плана за вливане/сливане по чл. 20 от Регламент
(ЕО) № 2157/2001
Решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране
работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски
дружества
Решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001
Списъкът с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003
Споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране
с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, т. 6 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Съгласие по чл.265к, ал. 3 ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП за предстоящото
преместване на седалището
Други

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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І. Заявление Е 1 за издаване на удостоверение за законосъобразност съдържа полета, обединени в групи, в които данните
се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на
допълнително заявление;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Удостоверение за законосъобразност” с единственото поле "Основание" , в което се отбелязва основанието за
издаване на удостоверението, както следва:
а). вливане, сливане с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по
споразумението за Европейското икономическо пространство" в случаите по чл. 265л от Търговския закон, когато приемащото или
новоучреденото дружество е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по
споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) учредяване на европейско дружество със седалище в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 1 от Закона за
търговския регистър, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в друга държава членка и
поне едно от преобразуващите се дружества е със седалище в Република България;
в) преместване на седалището на европейско дружество от Република България в друга държава членка" в случаите по
чл. 31в, ал. 2 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско дружество се премества от Република България в
друга държава членка;
г) учредяване на европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 3
от Закона за търговския регистър, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско кооперативно дружество със седалище в
друга държава членка и поне една от преобразуващите се кооперации е със седалище в Република България;
д) преместване на седалището на европейско кооперативно дружество от Република България в друга държава членка" в
случаите по чл. 31в, ал. 4 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско кооперативно дружество се премества от
Република България в друга държава членка.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата,
номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за
получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на
дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и
от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец
Е1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се
попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага
допълнително приложение З1.
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заявление

Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър
Съгласие за
получаване на
отказ по
електронен път
Адрес
на територията
на страната

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм
Попълва се, ако отказът не се получава на адрес на електронна поща или на адрес на управление
Име/фирма/наименование на адресата
държава
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Приложения
Номер на
предходно заявление

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документи в изпълнение на указанията

Подпис
Подпис
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І. Заявление Ж 1 за изпълнение на указанията по чл.22, ал. 4 от ЗТР съдържа полета, обединени в групи, в които данните се
попълват както следва:
1. група "Идентификация" със следните полета:
а) поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида се
заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително
заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по
електронен път;
3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният
адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", съставител на финансовите отчети”.
4. група „Заявление по което са дадени указания с единствено поле „Номер на заявление”, в което се посочва номера на
заявлението, по което са дадени указанията, данни за заявителя и документите, които се прилагат.
5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът
на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по
електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;
6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от
което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от
предходно заявление;
7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се
попълва.
ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.
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§ 79. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
13191

Приложение за данни за заявител З1

І. Заявление З 1 за данни за заявител съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", съставител на финансовите отчети”.

“
За министър: Даниела Машева
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 154
от 15 ноември 2011 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Баира“, разположена на територията на община Дупница и община Бобошево,
област Кюстендил
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 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 40 от
26.10.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Алфа микс“ – ЕООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131228145, със седалище и адрес на управление – София, район „Оборище“, ул. Сердика 26,
ет. 1, ап. 6, да извърши за своя сметка проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Баира“, разположена на територията на община
Дупница и община Бобошево, област Кюстендил,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 3,197 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Баира“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

8473339

4551770

2.

8475645

4552177

3.

8475998

4550902

4.

8474860

4550469

5.

8474725

4550598

6.

8473966

4550381

13361
РАЗРЕШЕНИЕ № 164
от 9 декември 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ръмловица“,
разположена в землището на с. Момино село,
община Раковски, област Пловдив
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 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 38 от
13.10.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „А дванс“ – ООД, Пазарджик, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
112619958, със седалище и адрес на управление – Пазарджик, ул. Георги Машев 3, вх. Б, ет. 1,
ап. 2, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства, по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Ръмловица“, разположена в землището
на с. Момино село, община Раковски, област
Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,479 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ръмловица“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4560595

8627347

2.

4560595

8628057

3.

4559500

8627500

4.

4559771

8627365

5.

4559857

8627273

13362

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-369
от 7 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 32, ал. 1
ЗА нареждам:
Одобрявам подробния устройствен план – парцеларен план, представляващ част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива, за трасето
на линеен обект: „Рехабилитация на съществуващ
ВЕЛ 110 kV „Мергел“ (от подстанция „Добруджа“
до подстанция „Циментов завод“)“, преминаващ
през землищата на гр. Суворово и с. Чернево,
община Суворово, и землището на с. Кипра, община Девня, област Варна, така както е изработен
върху графичните материали ведно с местата
на стълбовете на електропровода и стъпките
им, координатно определени в придружаващите
парцеларния план координатни регистри, както
и сервитутните линии, териториалния обхват
и реалната площ на сервитута от двете страни
на електропровода за всеки един от имотите,
описани в регистъра на засегнатите имоти към
парцеларния план.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от съобщаването
є в „Държавен вестник“. Жалбите се подават
чрез областния управител до Административния
съд – Варна.
Във връзка с чл. 150, ал. 6 ЗУТ на основание
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ е издадено разрешение за
строеж № 56 от 07.12.2011 г. за обект: „Рехабилитация на съществуващ ВЕЛ 110 kV „Мергел“ (от
подстанция „Добруджа“ до подстанция „Циментов
завод“)“. Възложител на строежа е „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, ЕИК 000649348,
София, чрез „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, ЕИК 175201304, София.
Разрешението за строеж се съобщава само по
реда на чл. 149, ал. 4 и 5 ЗУТ.
13271

За областен управител: Сл. Славов

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 3
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4
и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Закрива кметство с. Палици, община Елена,
област Велико Търново.
2. Закрива кметство с. Каменари, община
Елена, област Велико Търново.
3. Възлага на кмета на Община Елена да
предприеме необходимите действия за извършване на промени в структурата на общинската
администрация и в съответните нормативни
актове на общината във връзка със закриването
на кметствата.
4. До одобряване от Общинския съвет – гр. Елена, на промени в структурата и числеността на
общинската администрация – гр. Елена, кметовете на кметства в с. Палици и с. Каменари да
осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия, функции и задължения,
определени в нормативните актове и устройствения правилник на общинската администрация.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
13323

Председател: В. Гуцов

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 6
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 16 и чл. 17, ал. 1, т. 4
и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Карнобат,
закрива кметствата в с. Аспарухово, с. Венец,
с. Деветак, с. Детелина, с. Житосвят, с. Зимен,
с. Огнен, с. Сигмен, с. Смолник, с. Сърнево,
с. Церковски и с. Черково.
13324

Председател: Т. Ченешев

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 10
от 22 ноември 2011 г.
На основание чл. 30, чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Монтана, закрива кметства: Безденица, Винище,
Долна Рикса, Долна Вереница, Горна Вереница,
Крапчене, Липен и Сумер.
13334

Председател: И. Иванов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 6
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 23 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 30 във връзка с чл. 14, ал. 1, чл. 16,
т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

1. Закрива кметство с. Шаново като съставна административно-териториална единица на
община Мъглиж, с което същото връща статута
си на населено място с. Шаново.
2. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
13197

Председател: Мл. Чернаков

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 14
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 000464 в
землището на с. Питово, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
13272

Председател: М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 15
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 062071 в землището на с. Пет могили, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
13273

Председател: М. Иванова-Николова

ВЕСТНИК
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-215
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ в изпълнение
на влезло в сила решение № 982 от 05.07.2010 г.
на Административния съд – Пловдив, по адм.
дело № 2307/2009, с което е отменена частично
Заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на областния
управител за одобряване на плана на новообразуваните имоти за м. Св. Илия в землището на
Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
в частта за имот № 26.514, одобрявам нов план на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистър
към него за м. Св. Илия в землището на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,
за имот № 26.999 с площ 2000 кв. м, записан на
наследници на Стефан Ангелов Вълков съгласно
Решение № 2772 от 07.09.1993 г. на Поземлената
комисия – Асеновград, и имот 26.1000 с площ
903 кв. м, записан на наследници на Катерина
Георгиева Вълкова, които имоти са идентични
с имот № 26.514 по отменения от съда план на
новообразуваните имоти. От имот 26.394 се образуват два нови имота: имот № 26.1002 с площ 1000
кв. м, записан на наследници на Стефан Ангелов
Вълков съгласно Решение № 2772 от 07.09.1993 г.
на Поземлената комисия – Асеновград, и имот
№ 26.1003 с площ 1414 кв. м, записан за стопанисване от Община Асеновград.
Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 ЗИДАПК
жалби срещу одобрения план на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Пловдив до Районния съд – Асеновград, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Здр. Димитров

РЕШЕНИЕ № 16
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 042020 в местността Миланова чешма в землището на с. Баня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
13274

Председател: М. Иванова-Николова

13322

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
РЕШЕНИЕ № 4
от 17 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и 23 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 и
чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Сухиндол, закрива кметство Бяла река,
община Сухиндол.
13193

Председател: Ив. Отчев
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