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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на подсистемите и предпазните устройства
за въжени линии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните
устройства за въжени линии.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора
и оценяване на съответствието на техните
предпазни устройства и подсистеми, приета с
Постановление № 168 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.,
бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
2. Постановление № 168 на Министерския
съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства
и подсистеми (ДВ, бр. 64 от 2004 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
21 април 2018 г. с изключение на разпоредбите на глава трета и на § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на наредбата
по член единствен, които влизат в сила от
деня на обнародването на постановлението в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на подсистемите и предпаз
ните устройства за въжени линии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към подсистемите и предпазните устройства за въжени
линии, наричани по-нататък „подсистеми“ и
„предпазни устройства“;

2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на
съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за
извършване на оценяване на съответствието
и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за подсистемите и предпазните устройства за въжените
линии, които са обхванати от Регламент (ЕС)
2016/424 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените
линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО
(ОВ, L 81/1 от 31 март 2016 г.; попр., ОВ, L 266
от 30 септември 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/424“.
Чл. 3. (1) Подсистемите и предпазните устройства се предоставят на пазара само ако
са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/424.
(2) Предоставянето на пазара на подсистеми и предпазни устройства, които са в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/424, не
се забранява, ограничава или възпрепятства.
Чл. 4. Всяка подсистема и всяко предпазно
устройство трябва да отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в
приложение II на Регламент (ЕС) 2016/424.
Чл. 5. Съответствието на подсистемите и
на предпазните устройства с приложимите
съществени изисквания се оценява по избрана
от производителя процедура за оценяване на
съответствието съгласно чл. 18 от Регламент
(ЕС) 2016/424.
Чл. 6. (1) За подсистемите и за предпазните устройства, чието съответствие е било
оценено съгласно процедура за оценяване на
съответствието по чл. 18 от Регламент (ЕС)
2016/424, се съставя ЕС декларация за съответствие съгласно изискванията на чл. 19 от
Регламент (ЕС) 2016/424.
(2) ЕС декларацията за съответствие се
превежда на езика, определен от съответната
държава членка, на чиято територия подсистемата или предпазното устройство се пуска
или предоставя на пазара. Когато подсистемата или предпазното устройство се пуска
или предоставя на пазара на територията на
Република България и ЕС декларацията за
съответствие не е съставена на български
език, тя се превежда на български език.
(3) Изискването по чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2016/424 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните
ЕС декларации за съответствие, които се
изискват от всички приложими за подсистемата или предпазното устройство актове на
законодателството на Европейския съюз за
хармонизация.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

Чл. 7. (1) Съответствието на дадена подсистема или на дадено предпазно устройство
с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/424
се удостоверява чрез наличието на маркировката „CE“.
(2) За маркировката „СЕ“ и нейното нанасяне се прилагат изискванията на чл. 20 и
21 от Регламент (ЕС) 2016/424.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Ч л. 8 . (1) Производ и т ел я т изп ъ л н я ва
задълженията по чл. 11 от Регламент (ЕС)
2016/424, как то и за дъл жени ята, определени в съответния модул на процедурата
за оценяване на съответствието съгласно
приложени я III – V II на Регламент (ЕС)
2016/424.
(2) Данните за осъществяване на връзка
с производителя по чл. 11, параграф 6 от
Регламент (ЕС) 2016/424 се представят по
начин, разбираем за ползвателите и органите
за надзор на пазара.
(3) В съответствие с изиск вани ята на
чл. 11, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/424
производителят гарантира, че подсистемата
или предпазното устройство се придружава
от инструкции и информация за безопасност
на български език.
(4) В случаите по чл. 11, параграф 8 от
Регламент (ЕС) 2016/424, когато подсистемата
или предпазното устройство представлява
риск, производителят предоставя изискваната
информация на органите за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите
изисквания към продуктите (ЗТИП) и на
компетентните органи на държавите членки,
в които такива подсистеми или предпазни
устройства са предоставени на пазара.
(5) В случаите по чл. 11, параграф 9 от
Регламент (ЕС) 2016/424 производителят предоставя изискваната информация на органите
за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП
на български език или на език, на който е
налична, при условие че е разбираем за тези
органи.
(6) За нуждите на административно и/или
административно-наказателно производство
производителят предоставя на български език
информацията по ал. 5 на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен
от тях срок.
Чл. 9. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител
при спазване на изискванията на чл. 12 от
Регламент (ЕС) 2016/424.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното
от производителя.
Чл. 10. (1) Вносителят изпълнява задълженията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/424.
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(2) Данните за осъществяване на връзка с
вносителя по чл. 13, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2016/424 се представят по начин, разбираем за ползвателите и органите за надзор
на пазара.
(3) В съответствие с изиск вани ята на
чл. 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/424
вносителят гарантира, че подсистемата или
предпазното устройство се придружава от
инструкции и информация за безопасност на
български език.
(4) В случаите по чл. 13, параграф 7 от
Регламент (ЕС) 2016/424, когато подсистемата
или предпазното устройство представлява
риск, вносител ят предоставя изискваната
информация на органите за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и на компетентните
органи на държавите членки, в които такива подсистеми или предпазни устройства са
предоставени на пазара.
(5) В случаите по чл. 13, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/424 вносителят предоставя
изискваната информация на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български
език или на език, на който е налична, при
условие че е разбираем за тези органи.
(6) За нуждите на административно и/или
административнонаказателно производство
вносителят предоставя на български език
информацията по ал. 5 на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен
от тях срок.
Чл. 11. (1) Дистрибуторът изпълнява задълженията по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/424.
(2) В съответствие с изиск вани ята на
чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/424
дистрибуторът проверява дали подсистемата
или предпазното устройство се придружава
от инструкции и информация за безопасност
на български език.
(3) В случаите по чл. 14, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/424, когато подсистемата
или предпазното устройство представлява
риск, дистрибуторът предоставя изискваната
информация на органите за надзор на пазара
по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и на компетентните
органи на държавите членки, в които е предоставил на пазара такива подсистеми или
предпазни устройства.
Чл. 12. В случаите по чл. 15 от Регламент
(ЕС) 2016/424 вносителят или дистрибуторът
изпълнява задълженията на производителя
по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/424.
Чл. 13. (1) В изпълнение на задълженията
по чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/424 всеки
икономически оператор поддържа регистър,
който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадена
подсистема или дадено предпазно устройство,
и за всеки икономически оператор или лице,
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отговорно за въжена линия, на което е доставил дадена подсистема или дадено предпазно
устройство.
(2) Информацията по ал. 1 и документите,
които доказват осъществената доставка, се
съхраняват за период 30 години след датата
на доставката и при поискване се предоставят
на органите за надзор на пазара.
Г л а в а

т р е т а

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на
съответствието
Чл. 14. Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение за извършване на
оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП,
чл. 26 и 35 от Регламент (ЕС) 2016/424, БДС
EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1,
БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC
17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които
кандидатства, и:
1. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите
по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424;
2. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните
хармонизирани стандарти и с Регламент (ЕС)
2016/424;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС
EN ISO 19011 и притежава опит в областта
на подсистемите и предпазните устройства
при извършване на оценката на внедрената
система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на
процедурата за оценяване на съответствието,
за който кандидатства.
Чл. 15. (1) Лицето по чл. 14 подава до
п редседат ел я на Държа вната а г енц и я за
метрологичен и технически надзор писмено
заявление по образец, в което се посочват
видовете подсистеми и/или предпазни устройства и модулите на процедурите за оценяване
на съответствието, за които желае да получи
разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
информация за обнародването в „Държавен
вестник“, или копие от акта за създаването,
когато лицето е създадено със закон или с
акт на Министерския съвет;
2. справка в табличен вид, съдържаща
видовете подсистеми и/или предпазни устройства, приложимите за тях съществени
изиск ва н и я, хармон изи ра н и т е с та н дар т и
по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424, или
методиките и инструкциите за измерване и
изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
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3. списък на хармонизираните стандарти
по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424, които
притежава, отнасящи се до подсистемите и
предпазните устройства, посочени в заявлението;
4. методики и инструкции за изпитване
на подсистеми и/или предпазни устройства,
когато не се прилагат хармонизираните стандарти по чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/424;
5. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за
които кандидатства;
6. наръчник, процедури и документи от
по-ниски йерархични нива на системата за
управление;
7. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 26, параграфи 4 и 5 от
Регламент (ЕС) 2016/424;
8. списък на персонала с разпределение на
функциите и информация за вида на трудовото
правоотношение, документите за образование,
допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка
относно неговата компетентност и опит за
извършване на оценяване на съответствието
по заявения обхват;
9. копие от документи, удостоверяващи
завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще
извършва оценяване на внедрената система за
управление на качеството на производителя,
когато това се изисква от съответния модул на
процедурата за оценяване на съответствието;
10. справка за техническите средства за
извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с
които разполагат собствените му лаборатории
и/или лабораториите, с които има сключени
договори;
11. копие от сертификатите за акредитация
на лабораториите, когато има такива;
12. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
13. копие от договора за застраховка за
вредите, които могат да настъпят вследствие
на неизпълнение на задълженията му, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието;
14. документ за платена такса за проверка
на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси, утвърдена с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г.,
бр. 17, 19, 27, 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от
2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г.,
бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.).
(2) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
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(3) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и се публикува на електронната страница на
агенцията.
(4) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение за оценяване на съответствието,
подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 5 и 8 – 14;
2. сертификат за акредитация, издаден от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“, в зависимост от подсистемите и предпазните устройства и модулите на
процедурите за оценяване на съответствието,
за които кандидатства:
а) за „Модул B: ЕС изследване на типа –
тип произведен продукт“ съгласно приложение
III на Регламент (ЕС) 2016/424 – по стандарт
БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC
17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN
ISO/IEC 17025;
б) за „Модул D: Съответствие с типа въз
основа на осиг у ряване на качеството на
производството“ съгласно приложение IV на
Регламент (ЕС) 2016/424 – по стандарт БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
в) за „Модул F: Съответствие с типа въз
основа на проверка на подсистемата или предпазното устройство“ съгласно приложение V
на Регламент (ЕС) 2016/424 – по стандарт
БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC
17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN
ISO/IEC 17025;
г) за „Модул G: Съответствие въз основа на
проверка на единичен продукт“ съгласно приложение VI на Регламент (ЕС) 2016/424 – по
стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN
ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и
БДС EN ISO/IEC 17025;
д) за „Модул H1: Съответствие въз основа
на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта“ съгласно приложение VII на
Регламент (ЕС) 2016/424 – по стандарт БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065.
(5) Оценяването на изпълнението на изиск
ванията на чл. 14 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и публикувана на електронната страница на
агенцията.
(6) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 4 кандидатът
за издаване на разрешение за оценяване на
съответствието внася такси за проверка на
място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване
компетентността за изпълнение на заявените
процедури за оценяване на съответствието,
определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите,
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които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси.
(7) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор взема
решение за издаване на разрешение само
при положителен резултат от проверката на
документи и проверката на място.
Чл. 16. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7
ЗТИП председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите
държави членки информация за дейностите
по оценяване на съответствието, модула или
модулите на процедурите за оценяване на
съответствието, видовете подсистеми и/или
предпазни устройства, както и документите
за резултатите от извършената оценка на
компетентността на органа за оценяване на
съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване
на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение
Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение,
за предприемане на коригиращи действия или
за оттегляне на нотификацията, в срок до един
месец от получаване на искането или на акта
за изпълнение председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за
отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването
на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на
оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите
действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП,
когато не са повдигнати възражения или не
са останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки и Европейската комисия е определила
идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор издава разрешение за
извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се
заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1,
т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона
за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или
преотстъпва на други физически или юридически лица.
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Чл. 17. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
информира Европейската комисия и другите
държави членки за всякакви последващи
промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор оказва
съдействие на Европейската комисия при
разглеждане на възражения срещу органи,
нотифицирани по реда на наредбата, като при
поискване предоставя цялата информация,
свързана с основанията за нотификацията
или с поддържане на компетентността, на
съответния нотифициран орган.
Чл. 18. (1) Ежегодните планирани проверки
по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната
страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в,
ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване
на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 14 от
наредбата, за които е постъпила информация,
причините за възникването им и начините за
тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава
да извършва дейността си по оценяване на
съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1
и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща
разходите за командироване на експертите от
комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 19. (1) В случаите по чл. 28, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2016/424 нотифицираният
орган информира председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор,
като предоставя резултатите от извършената
оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на
информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение
за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган съхранява на
разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор документите по чл. 28, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/424.
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(4) Нотифицираният орган може да възлага
задачи на един или повече подизпълнители
или поделения, като не се разрешава тези
подизпълнители и поделения да възлагат
задачите на други лица.
Чл. 20. Нотифицираните органи изпълняват
задълженията по чл. 34, 36 и 38 от Регламент
(ЕС) 2016/424.
Чл. 21. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а
ЗТИП, съхраняват документите и предоставят
информацията, определена в съответните
модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложения III – VII Регламент
(ЕС) 2016/424.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и
информация за:
1. от кази, ог рани чавани я, спи ране на
действието, отнемане или други наложени
ограничения по отношение на издаваните
сертификати или одобрения на системи по
качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители
или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен
срок за всички искания за предоставяне на
информация, получени от органи за надзор
на пазара на други държави членки, относно
дейността му по оценяване на съответствието.
Чл. 22. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да
уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и
своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя
досиетата на своите клиенти на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила
на заповедта за отнемане или ограничаване
на разрешението органът за оценяване на
съответствието информира съответно всички
или заинтересованите свои клиенти и предава
досиетата им на председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по
ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган,
който е прекратил дейността си или чието
разрешение е било отнето или ограничено,
могат писмено да поискат от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета
на друг посочен от тях нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на наредбата се прилагат
определенията, посочени в чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2016/424.
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§ 2. Наредбата осигурява прилагането на
Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно
въжените линии и за отмяна на Директива
2000/9/ЕО по отношение на подсистемите
и предпазните устройства за въжени линии.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Подсистемите и предпазните устройства, които са пуснати на пазара преди
21 април 2018 г., могат да се предоставят на
пазара или да се пускат в действие, при условие
че отговарят на изискванията на Наредбата
за съществените изисквания към въжените
линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства
и подсистеми, приета с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г.,
бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50
от 2014 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
което въвежда Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март
2000 г. относно въжените линии за превоз на
хора (ОВ, L 106/21 от 3 май 2000 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на системи по качеството по отношение на предпазни
уст ройства, издадени от нотифицираните
органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, са валидни за целите
на наредбата.
§ 4. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение
за извършване на оценяване на съответствието
на предпазни устройства, издадено съгласно
наредбата по § 3, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор всички промени в документацията си
съгласно изискванията на настоящата наредба
в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от полу чаване
на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на
съответствието, издадено съгласно наредбата
по § 3, ал. 1, успешно проведената последна
ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и
установеното съответствие на документите по
ал. 1 председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор обявява
съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно Регламент
(ЕС) 2016/424.
(3) Когато два месеца след обявяването
на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати
възражения от Европейската комисия или
от други държави членки или когато не са
останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки, председателят на Държавната агенция
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за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване
на съответствието съгласно Регламент (ЕС)
2016/424.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите.
7131

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на посредни
ческа дейност по наемане на работа, приета с
Постановление № 107 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение
№ 12614 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2011 г., бр. 83 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г. и
бр. 101 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 6 се изменя така:
„6. нотариално заверени копия на документи
за завършено средно или висше образование
на физическото лице или на представляващия
юридическото лице по чл. 3 и на наетите
лица, които ще извършват посредническа
дейност по наемане на работа; за лицата,
завършили средно образование след 1 януари
2007 г. или висше образование след 1 януари
2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за
завършено средно или висше образование;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато заявителят е българска синдикална организация на моряци или търговско
дружество, в което синдикалната организация
има управляващо мнозинство, в заявлението
по ал. 1 се посочват районът на регистрация
и регистрационният номер на колективен
трудов договор, сключен между синдикалната
организация и установен в Република България корабопритежател и вписан по реда на
чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда, в който се
съдържат клаузи относно правото на организацията да извършва посредническа дейност
по наемане на български моряци на работа
на кораби, които плават под българско знаме,
самостоятелно или чрез търговско дружество.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Агенцията по заетостта проверява по
служебен ред обстоятелствата по ал. 5.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 7 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 7
ДО
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСК А ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ
НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1.

От

(физическо лице, юридическо лице, ЕТ – съгласно търговската регистрация)

2.

Представляван от:

(име, презиме и фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор)

3.

Търговска регистрация:

ЕИК № ……………..………….……………………………………….

4.

Седалище и адрес на упра- гр./с. …………………………………………………….....,
вление: (съгласно търговска- община …………………………………………………...,
та регистрация)
област ………………………………………………………,
ул./кв./ж.к. …………………………………………….. № ...
бл. …………, вх. ………, ет. …………, ап. …....

5.

Адрес за кореспонденция: гр./с. …………………………………………………….......,
община/област …………………………………………,
държава ……………………………………………………..,
ул./кв./ж.к. …………………………………………….. № ...
бл. …………, вх. ………, ет. …………, ап. …....
Телефон за контакти/факс: …………………………………………………………………………..
e-mail:
…………………………………………………………………………..

6.

БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани
по българското законодателство)

7.

Идентификационен номер
на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10,
ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:

8.

Име, презиме, фамилия и
ЕГН на наетите лица, които
ще извършват посредническа дейност по наемане на
работа:*
1.
2.
3.
4.

9.

Тери т ориа лен обх ват на
посредническата дейност,
която заявителят желае да
извършва**

□ за Република България
□ за други държави
□ за моряци
□ информиране и/или консултиране

10. Посреднически услуги, кона търсещите работа лица и
ито посредникът желае да на работодателите
предоставя***
□ психологическо подпомагане на търсещите работа лица

□ насочване към обучение на възрастни
□ насочване и подпомагане за започване на работа, включително в
друго населено място в страната или в други държави
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Адрес на офиса/офисите на
територията на Република
България за извършване на
посредническа дейност по
наемане на работа

12. Приложени документи****

ДЪРЖАВЕН
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гр./с. …………………………………………………….....,
община …………………………………………………...,
област ………………………………………………………,
ул./кв./ж.к. …………………………………………….. № ...
бл. …………, вх. ………, ет. …………, ап. …...
тел./факс: ……………………………………………

□

Но тариа лно заверени копи я на док у мен т и те за завършено
средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице по чл. 3, т. 1 и на наетите лица,
които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа. За лицата, завършили средно образование след 1 януари
2007 г. или висше образование след 1 януари 2012 г. в български
средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за
завършено средно или висше образование.

□

Нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи
наличието на трудов стаж не по-малко от три години в областта на
морския транспорт на физическото лице или на представляващия
юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват
посредническа дейност по наемане на моряци.
13. Регистрационен номер и
район на регистрация на
колективен трудов договор,
вписан по реда на чл. 53,
ал. 3 от Кодекса на труда
14. Начин на получаване на □ чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
и н д и ви д уа л н и я а д м и н и- … … … … . … . … . . . . . . . . . . … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … ,
стративен акт
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими
при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен
документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:

□ вътрешна препоръчана пощенска пратка
□ вътрешна куриерска пратка
□ международна препоръчана пощенска пратка
на цената за пощенските услуги

след предплащане

□ лично
□ по електронен път*****
15. Заявител:

………………………………………………………………..
(име, подпис, печат)

16. Дата:

…………………………………………………………………..

Забележки:
* Полето в т. 8 задължително се попълва. В случай че няма наети лица, се попълва „Няма наети лица“.
** Отбележете с „Х“ териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате.
*** Отбележете с „Х“ посредническите услуги, които искате да извършвате.
**** Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.
***** Услугата ще бъде достъпна след регистрацията є като електронна административна услуга по
Закона за електронното управление.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

7132
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 6569 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2017 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2017 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) „Политика в областта на подобряване на
инвестиционния процес чрез усъвършенстване
на информационните системи на кадастъра
и имотния регистър, подобряване качеството
на превантивния и текущия контрол в строи
телството“, бюджетна програма „Геодезия,
картография и кадастър“, с 2 000 000 лв.;
б) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв.;
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2. увеличава утвърдените разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Устройствено планиране, благоустройство,
геозащита, водоснабдяване и канализация“,
с 4 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2017 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закр ила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 193 455 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
167 535 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 25 920 лв.,
в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 1215 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 24 705 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
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училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
(2) Със сумата 40 095 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 51, ал. 2
от Закона за публичните финанси и чл. 2 от
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
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Община

Област

Средства за
стипендии
(в лв.)

Враца

Враца

Габрово

Габрово

3 510

Добрич

Добрич

4 590

Кърджали

Кърджали

2 430

Дупница

Кюстендил

1 080

Кюстендил

Кюстендил

1 080

Пазарджик

Пазарджик

1 620

Септември

Пазарджик

1 620

Перник

Перник

810

Плевен

Плевен

4 860

Пловдив

Пловдив

14 580

Кубрат

Разград

1 080

Разград

Разград

1 080

Две могили

Русе

Русе

Русе

Столична

София-град

Костинброд

София област

1 080

Самоков

София област

810

Казанлък

Стара Загора

810

Стара Загора

Стара Загора

6 750

Попово

Търговище

2 970

Търговище

Търговище

2 025

Хасково

Хасково

2 025

Шумен

Шумен

1 080

Ямбол

Ямбол

2 700

ОБЩО:

2 160

810
6 075
45 765

167 535

7135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

Разпределение на допълнителните транс
фери за изплащане от общинските училища
на стипендии на ученици по раздел ІІ на
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби през 2017 г.

за допълнение на Постановление № 343 на
Министерския съвет от 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 (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9 от
2014 г. и бр. 31 от 2015 г.)

Средства за
стипендии
(в лв.)
Благоевград
Благоевград
1 890
Петрич
Благоевград
2 160
Сандански
Благоевград
1 080
Бургас
Бургас
22 545
Варна
Варна
19 170
Велико Търново Велико Търново
3 240
Брегово
Видин
810
Видин
Видин
3 240

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „продажба на“ се
добавя „широколистна“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При продажба на иглолистна дървесина,
повредена от абиотични и биотични фактори
и въздействия, държавните предприятия по
чл. 163 от Закона за горите внасят във фонд
„Инвестиции в горите“ по 1 лв. за куб. м
дървесина.“

Община

Област

С Т Р.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с По
становление № 300 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 14
от 2015 г. и бр. 31 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 80, ал. 1, т. 1 накрая се добавя
„и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 2. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „Директива (ЕС) 2017/738 на Съвета за изменение с цел адаптирането му към техническия
прогрес на приложение II към Директива
2009/48/ЕO на Eвропейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските
играчки по отношение на оловото (OB, L 110,
27.04.2017 г., ст р. 6 – 8), Директива (ЕС)
2017/774 на Комисията за изменение с цел
приемане на специфични гранични стойности
за химикали, използвани в детски играчки,
на допълнение В към приложение II към
Директива 2009/48/ЕO на Eвропейския парламент и на Съвета относно безопасността на
детските играчки по отношение на химикала
фенол (OB, L 115, 4.05.2017 г., стр. 47 – 49),
Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията за
изменение с цел приемане на специфични
гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към
приложение II към Директива 2009/48/ЕO
на Eвропейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по
отношение на веществото бисфенол А (OB,
L 138, 25.05.2017 г., стр. 128 – 130).“
§ 3. В приложение № 5а към чл. 53, т. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден номер 4, в колоната „Гранична
стойност“ числото „0,1“ се заменя с „0,04“.
2. Създава се пореден номер 10:
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„
10. Фенол 108-95-2 5 mg/l (допустима граница
на миграция) в полимерни
материали в съответствие
с ме т од и т е, посочен и в
стандарти EN 71-10:2005 и
EN 71-11:2005;
10 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) като
консервант в съответствие
с ме т од и т е, посочен и в
стандарти EN 71-10:2005 и
EN 71-11:2005
“

§ 4. В приложение № 8 към чл. 59, ал. 1
на ред „олово“ числото „13,5“ се заменя с „2“,
числото „3,4“ се заменя с „0,5“ и числото „160“
се заменя с „23“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г. с изключение на:
1. Параграф 3, т. 1, която се прилага от
26 ноември 2018 г., и т. 2, която се прилага
от 4 ноември 2018 г.
2. Параграф 4, който се прилага от 28 октомври 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за допълнение на нормативни актове на Ми
нистерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 46 от 2011 г., бр. 36 и 99 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г., бр. 8, 12 и 76 от 2014 г., бр. 40
от 2015 г., бр. 13, 35 и 96 от 2016 г. и бр. 50 от
2017 г.), в раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А1“, в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“, в
раздел „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I РАНГ)“
се създава ред 50:
„
50. Д и р е к т о р н а 2152 9050 к1, к2, к3, к4, к5
И нс т и т у т а по
отбрана

“
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната и за
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определяне на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от
2010 г.; изм., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92
от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и
94 от 2015 г. и бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г.), в
чл. 5, ал. 4, изречение второ след думите „хабилитирано лице“ се добавя „или притежаващо
образователна и научна степен „доктор“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7186

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 15 септември 2017 г.

за регистъра на професионалните колежи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в публичния регистър
на професионалните колежи, както и редът
за тяхното вписване.
Чл. 2. (1) Регистърът на професионалните
колежи, наричан по-нататък „регистъра“, се
създава и се води в Министерството на образованието и науката (МОН) съгласно Закона
за електронното управление.
(2) В регистъра се вписват:
1. държавните и общинските професионални колежи – въз основа на заповедта на
министъра на образованието и науката за
тяхното откриване, преобразуване, промяна
и закриване;
2. частните професионални колежи – въз
основа на разрешението за вписване, промени,
заличаване и отписване, издадено от министъра на образованието и науката.
(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите
промени в тях.
Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват
от служители, определени от министъра на
образованието и науката. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата
информация.
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Чл. 4. Регистърът е публичен. Достъпът до
информацията в регистъра се осигурява чрез
интернет страницата на МОН.
Г л а в а

в т о р а

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 5. За държавните и общинските професионални колежи в регистъра се вписват:
1. при откриване, преобразуване или закриване:
а) наименованието, седалището и официалният адрес на институцията;
б) адресът на сградата/сградите, в която/
които ще се провежда обучението;
в) видът на професионалния колеж;
г) професиите и специалностите, по които
се извършва обучението;
д) условията и редът за пренасочване на
обу чаваните лица – при преобразу ване и
закриване;
е) условията и редът за съхраняване на
документацията и за разпределение на имуществото – при преобразуване и закриване;
ж) финансиращият орган;
2. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 63, ал. 3
от Закона за професионалното образование
и обучение (ЗПОО), свързана със:
а) наименованието;
б) официалния адрес;
в) адреса на сградите, в които се провежда
обучението и валидирането на професионални
знания, умения и компетентности;
г) провеждането на обучение по нови професии и специалности;
д) финансиращия орган.
Чл. 6. За частните професионални колежи
в регистъра се водят следните обстоятелства:
1. при вписване:
а) наименованието, седалището и официалният адрес на професионалния колеж;
б) единният идентификационен код или
кодът по БУЛСТАТ;
в) адресът на сградата/сградите, в която/
които ще се провежда обучението, както и
идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния
регистър; при използване на част от сграда
се конкретизират помещенията;
г) професиите и специалностите, по които
ще се осъществява обучението;
д) правото на професионалния колеж да
издава официални документи за професионална квалификация и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
е) имената на директора;
2. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 74,
ал. 1 ЗПОО, свързана със:
а) наименованието (фирмата), седалището,
официалния адрес;
б) директора на професионалния колеж;
в) помещенията или сградите, където се
провежда обучението;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

г) провеждането на обучение по нови професии и специалности;
3. при заличаване и отписване в регистъра
се вписват условията и редът за пренасочване на обучаемите лица и съхраняване на
документацията съгласно издадената заповед
за заличаване или заповед за отписване на
министъра на образованието и науката.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
Чл. 7. (1) Обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистъра, както и промените в
тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането
в сила на акта, от който произтичат.
(2) Новите обстоятелства се вписват така,
че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(3) Заличаването на вписано обстоятелство
и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване
или повреждане на информацията.
Чл. 8. (1) Министърът на образованието
и науката създава необходимите условия за
извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
(2) Действията по вписването в регистъра се
извършват от лица, определени от министъра
на образованието и науката. Министърът на
образованието и науката определя и длъжностно лице, което ще осъществява пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
Чл. 9. (1) Регистърът се поддържа по начин,
който гарантира целостта на информацията
и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Регистърът показва състоянието на
посочените в глава втора обстоятелства след
последното вписване и дава възможност да
се проследят хронологично промените във
вписаните обстоятелства.
(3) Регистърът позволява генериране на
справки относно обстоятелствата, подлежащи
на вписване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Съществуващите държавни професионални колежи и частни професионални
колежи, както и предходните промени по
отношение на посочените в глава втора обстоятелства се вписват в регистъра на професионалните колежи на база на съдържащите
се данни от информационната система на
Министерството на образованието и науката.
(2) В случаите по § 78 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗПОО в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 6, т. 1 въз основа на заповедта
на министъра на образованието и науката за
разрешение за продължаването на дейността
на частния професионален колеж.
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§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 83, ал. 2 ЗПОО.
Министър:
Красимир Вълчев
6896

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм.,
бр. 12 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 буква „а“ се отменя;
б) точка 4 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато с документите по ал. 2, съответно с документите по глава трета, раздел II, се
удостоверяват факти и обстоятелства, които
са служебно известни на министъра на образованието и науката или се отнасят до данни,
които са вече създадени, събрани, изменени
или заличени от друг административен орган,
съответните документи не се прилагат, като
същите се описват в заявлението по ал. 1 по
начин, който да позволява удостоверяването
и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път.“
§ 2. В чл. 19 думата „Откриването“ се
заменя с „Вписването“.
§ 3. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Частните детски градини и частните училища могат да предлагат обучение
по авторски програмни системи за предучилищно образование и авторски учебни програми за професионална подготовка, които
се утвърждават със заповед на министъра на
образованието и науката, при вписване в регистъра на институциите на частната детска
градина или частното училище.“
§ 4. В чл. 21, ал. 2 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „с обяснителна записка по част архитектура;“
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст цифрата 3 се заличава;
б) създава се нова т. 3:
„3. обяснителни записки по всички части
(архитектура, конструкция, водоснабдяване и
канализация, електроснабдяване и отопление
и вентилация), съобразени с нормативните
изисквания и изготвени от лица, притежаващи
необходимата техническа правоспособност;“
в) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно
т. 4, 5 и 6.
3. В ал. 3 текстът „3 и 4“ става съответно
„4 и 5“.
§ 6. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Документ за осигуряване на медицинското обслужване на децата и учениците е
договор, сключен с медицински специалист.“
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§ 7. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:
„(1) Неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните
училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗПУО
могат да бъдат определяни за иновативни
училища.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
7150

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от
2016 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 4 се добавя изречение
второ: „Изключения се допускат само когато
след полагане на изпит по чл. 7, ал. 3, т. 3
се променя годишната оценка.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „качествен показател“
се заменят с „качествените показатели по
ал. 2, като качественият показател, изразяващ степента на постигане на очакваните
резултати от обу чението по ал. 2, т. 5, е
„незадоволителен“.
2. В ал. 7 думите „системата от качествени
показатели“ се заменят със „системата от
символи на качествените показатели“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В а л. 5 д у мата „ниво“ се замен я с
„равнище“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. три тек у щи изпитвани я по у чебни
предмети или модули от учебната практика“.
2. В ал. 2 думите „не се включва“ се заменят с „се включва“.
§ 5. В чл. 13, ал. 3 накрая се добавя „с
изключение на случаите, когато текущото
писмено изпитване е под формата на тест с
избираеми отговори и/или с кратък свободен
отговор“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5, когато ученикът
не се яви на определената дата за полагане
на изпита за определяне на срочна оценка, се
определя втора дата за полагането му, която
не може да бъде по-късно от две седмици
след приключване на учебния срок. Когато
ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна
оценка, срочна оценка по учебния предмет
не се поставя, а ученикът полага изпит за
определяне на годишна оценка по съответния
учебен предмет.“
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2. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.
3. Създава се ал. 12 със следното съдържание:
„(12) С решение на педагогическия съвет
срокът за определяне на срочна оценка по
ал. 8 може да се удължи, но с не повече от
един месец за ученик, който няма минималния
брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 и
е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с
медицински документ, в повече от 25 % от
часовете по учебния предмет в съответния
вид подготовка.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „и поне две
текущи изпитвания“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 8. В чл. 38, ал. 1, т. 4 думите „по чл. 23,
ал. 6“ се заменят с „по чл. 22, ал. 6“.
§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „по ал. 2, т. 2“ се заменят
с „по ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 6 думите „по ал. 6“ се заменят с
„по ал. 5“.
§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „чл. 40, ал. 1,
т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 1, т. 1“.
§ 11. В чл. 57 т. 4 се изменя така:
„4. определя със заповед лице, което подготвя окончателните варианти на изпитните
материали за съответния учебен предмет
от националното външно оценяване и конкретните правила за оценяването им и ги
утвърждава;“.
§ 12. В чл. 62, ал. 2 след думата „лица“
се добавя „с професионална квалификация
„учител“ по съответния учебен предмет“.
§ 13. В чл. 74 ал. 3 се изменя така:
„(3) В заповедта по ал. 1 се определя и
лицето – специалист по съответния учебен
предмет, което координира дейност та на
комиси ята по а л. 1, подготвя окончателните варианти на изпитните материали и
конкретните правила за оценяването им и
ги утвърждава.“
§ 14. В чл. 84 т. 3 се изменя така:
„3. определя със заповед лице, което подготвя окончателните варианти на изпитните
материали за съответния учебен предмет от
държавните зрелостни изпити и конкретните
правила за оценяването им и ги утвърждава;“.
§ 15. В чл. 89, ал. 3 след думата „лица“
се добавя „с професионална квалификация
„учител“ по съответния учебен предмет“.
§ 16. В чл. 96 ал. 3 се отменя.
§ 17. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думите „началото
на изпита“ се замества с „и“, а думите „и при
осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „от обществения съвет“
се заменят с „по ред, определен в правилника
за дейността на училището“.
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§ 18. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 накрая се добавя запетая и
думите „когато лицето желае признаване на
класове от VIII до ХII включително.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1, т. 5 и 7 се подават
в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 – в
оригинал или копие, заверено от нотариус или
от училището, издало документа.“
3. В ал. 5 накрая се добавя запетая и думите
„както и за лица, които желаят признаване
на класове от I до IV включително.“
4. В ал. 7 след думата „признаването“ се
добавя „на основно образование,“.
5. Създава се ал. 9:
„(9) В случаите по чл. 106, ал. 3 желаещите признаване на завършен клас, етап или
степен на училищно образование подават
само документите по ал. 1, т. 1, 2 и 7, както
и превод на български език на документа по
т. 2 от заклет преводач.“
§ 19. В чл. 111, ал. 3 думите „по чл. 110,
ал. 3“ се заменят с „по чл. 110, ал. 2“.
§ 20. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. (1) Наредбите по § 6, т. 1 и 2, с изключение на чл. 7, ал. 6 и чл. 10, ал. 3, т. 1
от отменената Наредба № 3 от 2003 г. за
системата за оценяване и на чл. 13а, ал. 1,
т. 1, чл. 14, т. 5, чл. 18а, ал. 8, чл. 20, ал. 7 и
чл. 29 от отменената Наредба № 3 от 2004 г.
за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, продължават да се
прилагат през учебната 2016 – 2017 г., учебната
2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и учебната 2020 – 2021 г.
за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗПУО.
(2) В случаите по ал. 1 при прилагане на
наредбите по § 6, т. 1 и 2 министърът на образованието и науката определя със заповед:
1. лице, което утвърждава изпитните материали за съответния учебен предмет от националното външно оценяване и конкретните
правила за оценяването им;
2. лице, което утвърждава изпитните материали за държавния зрелостен изпит по
съответния учебен предмет и конкретните
правила за оценяването им.
(3) В случаите по ал. 1 при прилагане на
наредбата по § 6, т. 1 на учениците със специални образователни потребности, които се
обучават по индивидуална учебна програма,
се поставят оценки само с качествен показател, които може да са „постига изискването“,
„справя се“ и „среща затруднения“.
(4) В случаите по ал. 1 при прилагане на
наредбата по § 6, т. 2:
1. при провеждане на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват
като наблюдатели до трима определени до
10 дни преди изпитния ден по ред, определен
в правилника на училището, представители
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на родители (попечители, представители на
непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на
ученици от училището, в което се провежда
държавният зрелостен изпит, като могат да
присъстват при подготовката на изпитните
зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на
зрелостниците в сградата, но нямат право на
достъп до изпитните материали и до изпитните
зали по време на провеждане на държавния
зрелостен изпит; представители на родителите
не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) на зрелостници, лица, извършващи образователни услуги на зрелостници, и
лица със завършено висше образование по
специалност от професионално направление
съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
съответстващо на учебния предмет, като тези
обстоятелства се удостоверяват с декларация
по образец, утвърден от министъра на образованието и науката;
2. след приключване на разсекретяването
на изпитните работи от държавния зрелостен
изпит по определен предмет съответната комисия за засекретяване и разсекретяване ги
предава с приемателно-предавателен протокол
на лице, определено със заповед на министъра
на образованието и науката, за съхранение в
срок три месеца след оповестяване на резултатите от държавните зрелостни изпити, след
което се унищожават;
3. регионалната комисия за организиране
и провеждане на държавните зрелостни изпити предава на директорите на училищата, в
които са се обучавали зрелостниците, копия
от окончателните протоколи с изпитните работи, а оригиналните окончателни протоколи
с изпитните работи предава на началника на
регионалното управление на образованието.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
6897

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 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.
и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г.,
бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г.,
бр. 12 и 70 от 2016 г.)
(Продължение от бр. 77)
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно клон

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма / наименование

ЕИК на клон
фирма на клон / наименование на клон

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма

Б2

З1

първоначално вписване
пререгистрация на клон на търговец / клон на юридическото лице с нестопанска цел
промяна в обстоятелствата

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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заличаване

Клон
51. Седалище и
адрес на
управление
на клон

държава

България
област

община

н аселено място

п .к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

б ул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

5а. Адрес за Попълва се, ако се различава от адреса на управление
кореспонденция държава
с НАП на територията България
страната
област

община

в х.

населено място

ет.

ап.

п.к.

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

51б. ЕИК на клон
52. Предмет на
дейност на клон

52а. Основна
дейност по КИД

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Посочва се само частта от фирмата / наименованието на клона, която го отличава

ЕИК на клон
Попълва се само за търговци

код КИД

Основна икономическа дейност от КИД

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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53. Управител на
клон / представляващ име
клон на ЮЛНЦ 1.

ЕГН / ЛНЧ

длъжност

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
2.

длъжност

ЕГН / ЛНЧ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име
3.

длъжност

ЕГН / ЛНЧ
държава

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

54. Обем на
представителна
власт

55. Закриване
на клон

закрит

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

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
Документ (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност
на управителя/управителите
Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управител на клона на търговеца
Образец от подписа на представляващия клона на юридическото лице с нестопанска цел
Решение за откриване на клон
Решение за закриване на клона
Решение за промяна
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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І. Заявление Б2 за вписване на обстоятелства относно клон съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма/наименование", в което се посочват единният идентификационен код и
фирмата/наименованието на търговеца/юридическото лице с нестопанска цел, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата.
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) 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;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
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/представляващ ЮЛНЦ", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. раздел "Клон" със следните полета:
а) поле № 51 "Седалище и адрес на управление на клон", 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 или офиса, в който
се помещава управлението на клона; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница на клона;
б) поле № 5а „Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната“, в което се посочват населеното място, пощенския код, областта,
общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса; адрес за
кореспонденция с Националната агенция за приходите се посочва в случай, че е различен от адреса на управление;
в) поле № 51а "Фирма/наименование на клон", в което се посочва само частта от фирмата/наименованието на клона, която го отличава от
всички останали клонове на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
г) поле № 51б "ЕИК на клона", в което се посочва кодът по БУЛСТАТ на клона; полето не се попълва при подаване на заявление за
първоначално вписване на клон;
д) поле № 52 "Предмет на дейност на клон", в което се посочва предметът на дейността на клона;
е) поле № 52а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на клона, класифицирана в Националната
класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
ж) поле № 53 "Управител/Представляващ на клон", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицето, което управлява, съответно представлява
клона, както и 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 управителя на клона, номерът на документа за самоличност на
управителя на клона, органът, който го е издал, и датата на издаването му, които се попълват, когато управителят/представляващият на клон няма ЕГН или
ЛНЧ;
з) поле № 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицето, което управлява клона;
и) поле № 55 "Закриване на клон", в което се отбелязва закриването.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 Б2, 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.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата
на търговеца, по чиято партида е вписан клонът, както и единният идентификационен код и фирмата на клона. Променените обстоятелства се посочват на
съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване
едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат
на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно клон Б2

Указания за попълване

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление
за вписване на обстоятелства
относно залог на дружествен дял

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Попълва се при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата

Б3

Номер по ред
на залог

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма

Вид на
вписването

Б3

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца/клона на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

има

Заявление за

С Т Р.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

заличаване

Залог на дружествен дял

201. име / фирма / наименование
Залогодател/ 1.
Залогодатели ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

област

община

населено място

Б3

държава
п.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

203. Длъжник/
длъжници по
обезпеченото
вземане

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за

ж.к.

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

район (за градове с районно деление)

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

заличаване

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
населено място

п.к.

Б3

община

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

205. Заложен
кредитор/
Заложни
кредитори

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

област

Заявление за

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

заличаване

БРОЙ 78

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Обезпечено вземане
207. Основание

договор
съдебно решение
друг източник

208. Предмет

209. Размер

месец

година

ден

месец

година

за предаване на сума пари

за предаване на определена вещ

за извършване на определени действия

за неизвършване на определени действия

количество дължимо

единици

210. Лихви

%

211. Лихви и
неустойки за
забава

Парична сума, за която е учреден залогът
212. Размер

парична единица

Заложено имущество
само за ООД

213. Описание
дружествен дял

214. Цена

размер

част от дружествен дял

част от капитала, на която съответства
заложеният дял или частта от
дружествения дял при ООД
лв.

парична единица

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за

207а. Договор за
залог на дружествен
дял

ден

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

Б3

административен акт

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

заличаване
заличаване

Модалитети
Запор
върху сумата постъпила при депозитаря
215. Срок

ден

220. Данни за
216. Условия
запора

месец

г одина

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

община

населено място

п .к.

Съгласие на заложния кредитор

район (за градове с районно деление)

216а. Съгласие
на заложния
кредитор

Съгласие за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8 , ал. 3 от ЗОЗ
бул. / ул
№
бл.
вх.
ет.
ап.

ж.к.

Съгласие за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от ЗОЗ

Основание
съд
съд/съдебен изпълнител
Пристъпване
към изпълнение
на залогдело №
съдебен изпълнител

217. Част от
вземането,
която се търси

АДВ

постъпила за разпределение сума
218. Имущество, брой дялове
стойност
върху което Дружествен дял, приходите от изпълнението върху който се запорира
се насочва име / фирма / наименование
изпълнението1. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА
име/ ЛНЧ
/ фирма
/ наименование
ЕГН
/ ЕИК
/ код по БУЛСТАТ
1.

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
2.

име / фирма / наименование
ЕГН
2. / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.

име / фирма / наименование

ЕГН
3. / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

219. Депозитар

имеостанала
/ фирма / наименование
след разпределението

размер
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

221. Вдигане на
запора

сума

парична единица

коддържава
съд

дело №

област

община

населено място

п .к.

район (за градове сна
районно
деление)
Изоставяне
изпълнението

222. Размер
223. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

IBAN
BIC

Съгласно
когато вв заявлението
заявлението или
или вв приложените
приложенитекъм
къмнего
негодокументи
документиса
сапосочени
посочени
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато
лични
се смята,
смята, че
че предоставените
предоставените ги
ги лица
лица са
са дали
далисъгласието
съгласиетоси
сиза
затяхното
тяхното
лични данни,
данни, които
които не се изискват по закон, се
обработване
предоставянето на
на публичен
публичендостъп
достъпдо
дотях.
тях.
обработване от
от Агенция по вписванията и за предоставянето
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Забележка:
Забележка: Указанията
Указанията за
за попълване
попълванеза
зазаявлението
заявлениетоследват
следватобразеца
образеца

вписване на
вписване
на обстоятелства
обстоятелства относно
относно залог
залог на
на дружествен
дружествендял
дял

Б3
Б3

Запор върху

Заявление
за
Заявление за

С Т Р.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

220. Данни за
запора

заличаване

Запор върху сумата постъпила при депозитаря

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Основание
съд

съд/съдебен изпълнител

дело №

съдебен изпълнител
АДВ

Б3

Запор върху
постъпила за разпределение сума
Дружествен дял, приходите от изпълнението върху който се запорира
име / фирма / наименование

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

останала след разпределението сума
размер

221. Вдигане на
запора

код съд

парична единица

дело №

Изоставяне на изпълнението
222. Размер
223. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за

чуждестранно ЮЛ

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

1.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Всъпване в правата на заложния кредитор
223а. Всъпване
в правата на
заложния кредитор

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
община

населено място

п.к.

Б3

област

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Подновяване на вписването на залога
224. Подновяване
на вписване
на залог

Заличаване на вписан залог
225. Заличен
залог

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

3.

заличаване

С Т Р.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

Декларацията на новия депозитар по чл. 38 от Закона за особените залози
Декларация от залогодателя по чл. 264 ДОПК
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 залог на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
Документ за внесена държавна такса
Копие от застрахователната полица на депозитаря
Официални документи, удостоверяващи удоволетворяването на предходните заложни кредитори или тяхното писмено
потвърждение с нотариална заверка на подписа
Писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя
Писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя и на лицето, което е заместило длъжника по
обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението
Писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в група “Заложен кредитор”
Получено запорно съобщение
Споразумение за изменение и допълнение на договора за особен залог с нотариална заверка на подписите
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

Б3

Номер на
предходно заявление

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

І. Заявление Б3 за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял съдържа полета, обединени в групи и раздели, 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;
б) поле „Номер по ред на залог”, което се попълва при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата и се посочва номера на вписания залог; полето не
се попълва при първоначално вписване;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) 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;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
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. раздел "Залог на дружествен дял" със следните групи:
4.1. група "Залогодател" с единствено поле № 201 "Залогодател/Залогодатели", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на залогодателя; 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 на залогодателя (адресът се попълва
само ако залогодателят няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.2. група "Длъжник по обезпеченото вземане" (полето й се попълва само когато залогодателят е различен от лицето, задължено по обезпеченото вземане)
с единствено поле № 203 "Длъжник/Длъжници по обезпеченото вземане", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и
ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на длъжника по обезпеченото вземане; 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 на длъжника (адресът се попълва само
ако длъжникът няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.3. група "Заложен кредитор" с единствено поле № 205 "Заложен кредитор/Заложни кредитори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно
фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в чиято полза е учреден залогът; 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 на
заложния кредитор (адресът се попълва само ако заложният кредитор няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.4. група "Обезпечено вземане" със следните полета:
а) поле № 207 "Основание", в което се отбелязва източникът на задължението (договор, съдебно решение, административен акт или друг източник, като
се посочва какъв е този източник) и се посочва датата на съответния акт;
б) поле № 207а „Договор за залог на дружествен дял”, в което се отбелязва номер и дата на договора за залог на дружествен дял;
в) поле № 208 "Предмет", в което се отбелязва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава (за предаване на сума пари или
определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
г) поле № 209 "Размер", в което се посочва количеството на дължимото по задължението и единиците, в които то се измерва (при парични задължения се
посочва само главницата);
д) поле № 210 "Лихви", в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява върху паричните задължения;
е) поле № 211 "Лихви и неустойки за забава", в което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава, която се начислява върху парично
задължение;
4.5. група "Парична сума, за която е учреден залогът" с единствено поле № 212 "Размер" (това поле се попълва само когато залогът за обезпечаване на
парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване изпълнението на непарично вземане), в което се посочват
размерът и паричната единица на сумата;
4.6. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле № 213 "Описание", в което се отбелязва "дружествен дял" или "част от дружествен дял" при дружество с ограничена отговорност, като се посочва
на каква част от капитала в левове съответства заложеният дружествен дял или частта от дружествения дял при дружество с ограничена отговорност,
която се залага;
б) поле № 214 "Цена", в което се посочват размерът и паричната единица на заложения дружествен дял, ако такива са посочени;
4.7. група "Модалитети" със следните полета:
а) поле № 215 "Срок", в което се посочва датата, на която изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5 години; ако денят на изтичане на срока
не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 216 като условие;
б) поле № 216 "Условия", в което се посочват заявените за вписване прекратителни или отлагателни условия на заложното право;
4.8. група „Съгласие на заложния кредитор“ с единствено поле № 216а „Съгласие на заложния кредитор“, в което се посочва, че е дадено съгласие от
заложния кредитор за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8, ал. 3 или съгласие за пристъпване към изпълнение по
чл. 32, ал. 5 от Закона за особените залози.
4.9. група "Пристъпване към изпълнение на залог" със следните полета:
а) поле № 217 "Част от вземането, която се търси", в което се посочва размерът на частта от вземането, която се търси;
б) поле № 218 "Имущество, върху което се насочва изпълнението", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/
кодът по БУЛСТАТ на съдружника, върху чийто дружествен дял се насочва изпълнението;
в) поле № 219 "Депозитар", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря; 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 на депозитаря;
IBAN на откритата от депозитаря банкова сметка; BIC кодът на банката (съответно на клона), в която е открита сметката;
4.10. група "Запор върху сумата, постъпила при депозитаря" със следните полета:
а) поле № 220 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата и ЕИК или наименованието и кодът по БУЛСТАТ, и
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 на лицето, в чиято полза е наложен запорът; данните за съда (съдебния изпълнител) и делото, по
което е наложен запорът; когато запорът е върху постъпила за разпределение сума, посочват се дружественият дял, който се запорира; когато запорът е
върху останалата след разпределението сума, отбелязва се "останалата след разпределението сума" и се посочват размерът и паричната единица на
сумата, за която се налага запорът;
б) поле № 221 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и № на дело, по което е постановено вдигане на запора;
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Указания за попълване

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

С Т Р.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

4.11. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле № 222 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се изоставя изпълнението;
б) поле № 223 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от заложеното имущество се изоставя изпълнението;
4.12. група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 223а „Встъпване в правата на заложния кредитор“, в което се
посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, встъпило в правата на заложния кредитор;
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 на лицето, встъпило в правата на заложния кредитор (адресът се попълва само ако встъпилият в
правата на заложния кредитор няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.13. група „Подновяване на вписването на залога” с единствено поле № 224, в което се отбелязва заявяването за вписване на подновяването на вписания
залог;”
4.14. група "Заличаване на вписан залог" с единствено поле № 225 "Заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле " Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 Б3, 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.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на
търговеца, по чиято партида е вписан залогът, както и номерът на вписания залог на дружествен дял. Променените обстоятелства се посочват на
съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване
едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които
подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

стр . 10/10

Б3

ДЪРЖАВЕН

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

БРОЙ 78

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно залог на търговско предприятие

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Попълва се при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б4

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговеца / клон на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление

Номер по ред
на залог

за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

фирма

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

301. Длъжник/
длъжници по
обезпеченото
вземане

заличаване

Залог на търговско предприятие

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

303. Заложен
кредитор/
Заложни
кредитори

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

област

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78
заличаване

С Т Р.

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

Обезпечено вземане
305. Основание

договор
съдебно решение
административен акт
друг източник

305а. Договор за
залог на търговско
предприятие
306. Предмет

307. Размер

ден

месец

г одина

ден

месец

г одина

за предаване на сума пари

за предаване на определена вещ

за извършване на определени действия

за неизвършване на определени действия

количество дължимо

единици

308. Лихви

%

309. Лихви и
неустойки за
забава

Парична сума, за която е учреден залогът
310. Размер

парична единица

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

район (за градове с районно деление)

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

заличаване

БРОЙ 78

Залoжено имущество
311. Описание
312. Цена

предприятието като съвкупност
размер

част от предприятието
парична единица

Модалитети
313. Срок

ден

месец

г одина

314. Условия

Съгласие на заложния кредитор
314а. Съгласие
на заложния
кредитор

Съгласие за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8 , ал. 3 от ЗОЗ

Съгласие за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от ЗОЗ

Пристъпване към изпълнение на залог
315. Част от
вземането,
която се търси

316. Имущество,
върху което
се насочва
изпълнението
317. Депозитар

предприятието като съвкупност

отделни активи на предприятието

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

№

бл.

вх.

ет.

ап.

IBAN
BIC

318. Покана за
назначаване на
управител на
предприятие

търговецът кани заложния кредитор да назначи управител на предприятието

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

Съгласие за преобразуване на залогодателя по чл. 21, ал. 5 от ЗОЗ

36

319. Управител
на търговското
предприятие

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

заличаване

С Т Р.

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

община

населено място

п.к.

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

320.
Възстановено
право на
управление

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

търговецът възстановява правото си на управление върху търговското предприятие

Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение
или останала след разпределението сума
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

бл.

вх.

ет.

ап.

Основание
съд

съд/съдебен изпълнител

дело №

съдебен изпълнител
АДВ
Запор върху
постъпила за разпределение сума
предприятието като съвкупност
отделни активи на предприятието

останала след разпределението сума
размер

322. Вдигане на
запора

код съд

парична единица

дело №

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

321. Данни за
запора

ДЪРЖАВЕН

323. Размер

заличаване

БРОЙ 78

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

изоставяне на изпълнението

324. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

Всъпване в правата на заложния кредитор
324а. Всъпване
в правата на
заложния кредитор

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.

държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Заличаване на вписан залог
325. Заличен
залог
325а.Частично
заличен залог
Описание

326. Подновяване
вписването на
залог

Подновяване на вписването на залог
Дата:

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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.

Документи от предходно заявление

Приложени документи

Описание

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Декларация от залогодателя по чл. 264 ДОПК
Декларацията на новия депозитар по чл.38 от Закона за особените залози
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането
на представените за обявяване актове
Декларация по чл. 46, ал. 5 от Закона за особените залози от управителя на търговското предприятие
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Договор за залог на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите
Получено запорно съобщение
Копие от застрахователна полица на депозитаря
Копие от застрахователна полица на управителя на търговското предприятие
Официални документи, удостоверяващи удовлетворяването на предходните заложни кредитори или тяхно писмено
потвърждение с нотариална заверка на подписите
Писмено съгласие и образец от подписа на управителя на търговското предприятие
Писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя
Писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя и на лицето, което е заместило длъжника по
обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението
Писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в група "Заложен кредитор"
Решение за учредяване на залога
Споразумение за изменение и допълнение на договора за особен залог с нотариална заверка на подписите
Други

Подпис

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9
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Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие Б4

Указания за попълване
І. Заявление Б4 за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие съдържа полета, обединени в групи и раздели, 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;
б) поле „Номер по ред на залог”, което се попълва при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата и се посочва номера на вписания залог;
полето не се попълва при първоначално вписване;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) 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;
б) поле "Вид регистрация" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
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. раздел "Залог на търговско предприятие" със следните групи:
4.1. група "Длъжник/Длъжници по обезпеченото вземане" (полето й се попълва само когато залогодателят е различен от лицето, задължено по
обезпеченото вземане) с единствено поле № 301 "Длъжник/Длъжници по обезпеченото вземане", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на длъжника по обезпеченото вземане; 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 на длъжника (адресът се попълва
само ако длъжникът няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.2. група "Заложен кредитор" с единствено поле № 303 "Заложен кредитор/Заложни кредитори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно
фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в чиято полза е учреден залогът; 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 на заложния
кредитор (адресът се попълва само ако заложният кредитор няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.3. група "Обезпечено вземане" със следните полета:
а) поле № 305 "Основание", в което се отбелязва източникът на задължението (договор, съдебно решение, административен акт или друг източник,
като се посочва какъв е този източник) и се посочва датата на съответния акт;
б) поле № 305а „Договор за залог на търговско предприятие”, в което се отбелязва номер и дата на договора за залог на търговско предприятие;
в) поле № 306 "Предмет", в което се отбелязва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава (за предаване на сума пари или
определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
г) поле № 307 "Размер", в което се посочва количеството на дължимото по задължението и единиците, в които то се измерва (при парични
задължения се посочва само главницата);
д) поле № 308 "Лихви", в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява върху паричните задължения;
е) поле № 309 "Лихви и неустойки за забава", в което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава, която се начислява върху
парично задължение;
4.4. група "Парична сума, за която е учреден залогът" с единствено поле № 310 "Размер" (това поле се попълва само когато залогът за обезпечаване
на парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване изпълнението на непарично вземане), в което се посочват размерът
и паричната единица на сумата;
4.5. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле № 311 "Описание", в което се отбелязва "предприятието като съвкупност" или "част от предприятието";
б) поле № 312 "Цена", в което се посочват размерът и паричната единица на търговското предприятие или на отделните активи на търговското
предприятие, върху които е учреден залогът, ако такива са посочени в договора за залог
4.6. група "Модалитети" със следните полета:
а) поле № 313 "Срок", в което се посочва датата, на която изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5 години; ако денят на изтичане на
срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 314 като условие;
б) поле № 314 "Условия", в което се посочват заявените за вписване прекратителни или отлагателни условия на заложното право;
4.7. група „Съгласие на заложния кредитор“ с единствено поле № 314а „Съгласие на заложния кредитор“, в което се посочва, че е дадено съгласие от
заложния кредитор за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8, ал. 3, съгласие за преобразуване на залогодателя по чл. 21, ал. 5
или съгласие за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от Закона за особените залози.
4.8. група "Пристъпване към изпълнение на залог" със следните полета:
а) поле № 315 "Част от вземането, която се търси", в което се посочва размерът на частта от вземането, която се търси;
б) поле № 316 "Имущество, върху което се насочва изпълнението", в което се отбелязва "предприятието като съвкупност" или "отделни активи на
предприятието" в зависимост от избора на заложния кредитор;
в) поле № 317 "Депозитар", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря; 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 на депозитаря; IBAN на
откритата от депозитаря банкова сметка; BIC кодът на банката (съответно на клона), в която е открита сметката;
г) поле № 318 "Покана за назначаване на управител на предприятие", в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва, че
търговецът кани заложния кредитор да назначи управител на предприятието;
д) поле № 319 "Управител на търговското предприятие", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на управителя и 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 на управителя;
е) поле № 320 "Възстановено право на управление", в което при заявяване на това обстоятелство от търговеца по чл. 51 от Закона за особените залози
се отбелязва, че търговецът възстановява правото си на управление върху търговското предприятие;
4.9. група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" със следните полета:
а) поле № 321 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата и ЕИК или наименованието и кодът по БУЛСТАТ, и
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 на лицето, в чиято полза е наложен запорът; данните за съда (съдебния изпълнител) и № на делото, по което е
наложен запорът; когато запорът е върху постъпила за разпределение сума, се отбелязва заложеното имущество (предприятието като съвкупност или отделни
активи на предприятието), приходите от продажбата на които се запорират; когато запорът е върху останалата след разпределението сума, се отбелязва
"останалата след разпределението сума" и се посочват размерът и паричната единица на сумата, за която се налага запорът;
б) поле № 322 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и № на дело, по което е постановено вдигане на запора;
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4.10. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле № 323 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се изоставя изпълнението;
б) поле № 324 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от заложеното имущество се изоставя
изпълнението.
4.11. група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 324а „Встъпване в правата на заложния кредитор“, в което се
посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, встъпило в правата на заложния кредитор; 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 на лицето, встъпило в правата на заложния кредитор (адресът се попълва само ако встъпилият в правата на заложния
кредитор няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
4.12. група "Заличаване на вписан залог" със следните полета:
а) поле № 325 "Заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство;
б) поле № 325а "Частично заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство.
4.13. група „Подновяване на вписването на залога” с единствено поле № 326, в което се отбелязва заявяването за вписване на подновяването на
вписания залог;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 Б4, 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.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на
търговеца, по чиято партида е вписан залогът, както и номерът на вписания залог на дружествен дял. Променените обстоятелства се посочват на съответните
места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно
обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със
съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление

за вписване на обстоятелства
относно запор върху дружествен дял

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б5

З1

първоначално вписване
пререгистрация на търговец / клон на чуждестранния търговец
промяна в обстоятелствата

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Б5

Попълва се при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата

Заявление

Номер по ред
на запор
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заличаване

С Т Р.

Запор върху дружествен дял
401. Лице, в
полза на което
е наложен
запорът

име / фирма / наименование
1.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име / фирма / наименование
2.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

вх.

име / фирма / наименование
3.

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Обезпечено вземане
403. Основание

съд

съд/съдебен изпълнител

дело №

съдебен изпълнител
АДВ

Сума, за която е наложен запорът
404. Размер
404a. Мораторни/
изтекли лихви
405. Лихви

размер

парична единица

размер

парична единица

дата, към която са изчислени

%

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Запорирано имущество
406. Описание

част от капитала, на която съответства запорираният дружествен дял или частта от него при ООД
лв.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ/ЧАСТ ОТ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА
име / фирма / наименование
1.

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

чуждестранно ЮЛ

държава

ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
2.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

име / фирма / наименование
3.
ЕГН / ЛНЧ / ЕИК / код по БУЛСТАТ

Изоставяне на изпълнението
код съд

дело №

част от вземането, за която се вдига запорът

409. Размер
410. Имущество,
което престава
да е обект на
изпълнение

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на
отказ по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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.

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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408. Вдигане на
запора
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Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за изоставяне на изпълнението
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
Получено запорно съобщение
Други

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял Б5

Указания за попълване
І. Заявление Б5 за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял 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;
б) поле „Номер по ред на запор”, което се попълва при пререгистрация и при промяна в обстоятелствата и се посочва номера на вписания запор;
полето не се попълва при първоначално вписване;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) 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;
б) поле "Вид регистрация" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
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 "Запор върху дружествен дял" с единствено поле "Лице, в полза на което е наложен запорът" № 401 "Име/Наименование", в което се
посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето/лицата, в полза на което/които е наложен запорът;
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 на лицето, в полза на което е наложен запорът (адресът се попълва само ако лицето, в полза на което е
наложен запорът, няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ);
5. група "Обезпечено вземане" с единствено поле № 403 "Основание", в което се посочват данните за съда/съдебния изпълнител/публичния изпълнител и
номерът на делото, по което е наложен запорът.
6. група "Сума, за която е наложен запорът" със следните полета:
а) поле № 404 "Размер", в което се посочват размерът и паричната единица на сумата (главница), за която е наложен запорът;
б) поле № 404а "Мораторни/изтекли лихви", в което се посочват размерът и паричната единица на мораторните/изтеклите лихви, които са
начислени върху главницата, и съответна дата, към която са изчислени;
в) поле № 405 "Лихви", в което се посочва размерът на лихвата, която се начислява върху главницата;
7. група "Запорирано имущество" с единствено поле № 406 "Описание", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/
наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружника, чийто дял е запориран, като се отбелязва, в случай че се запорира дружествен дял в дружество с
ограничена отговорност, каква част от капитала в левове съответства на запорирания дружествен дял или частта от него.
8. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле № 408 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и № на делото, по което е постановено вдигане на запора;
б) поле № 409 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се вдига запорът;
в) поле № 410 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от запорираното имущество се изоставя
изпълнението.
9. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
10. 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;
11. 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 Б5, 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.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и фирмата на
търговеца, по чиято партида е вписан запорът, както и номерът на вписания запор на дружествен дял. Променените обстоятелства се посочват на
съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване
едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат
на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно прекратяване и ликвидация

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б6

З1

първоначално вписване
промяна в обстоятелствата

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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заличаване

БРОЙ 78

Прекратяване и ликвидация
501. Срок за

ден

месец

година

начин, по който се определя срокът
или

502.
Ликвидатори

име
1.

област

Адрес

държава

ЕГН / ЛНЧ
община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

вх.

ет.

ап.

вх.

ет.

ап.

име
2.

област

Адрес

държава

ЕГН / ЛНЧ
община

населено място

п.к.

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

име
3.

Адрес

държава

ЕГН / ЛНЧ

област

община

населено място

п.к.

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

503.
Представител

бул. / ул

505.
Спиране или
прекратяване на
производството по
ликвидация
506.
Възобновяване
на ликвидацията

бл.

име
държава

ЕГН / ЛНЧ

504.
Продължаване
на дейността

№

продължаване на прекратено търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел или
европейско обединение по икономически интереси
възстановявяне на дейността на кооперация/европейско кооперативно дружество

спиране на производството по ликвидация
прекратяване на производството при ликвидация

възобновяване на ликвидацията

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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район (за градове с районно деление)
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Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание по
електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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
Документ, удостоверяващ назначаването на ликвидатор
Документ, удостоверяващ прекратяването на търговеца / ЕОИИ / ЮЛНЦ
Документ, удостоверяващ срока на ликвидация
Нотариално заверено съгласие с образец от подпис на ликвидатора
Препис от съдебно решение за назначаване на ликвидатор
Решение за продължаване на прекратена търговска дейност
Решение на орган на търговец / ЕОИИ / ЮЛНЦ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

Номер на
предходно заявление

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

І. Заявление Б6 за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация 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, съответно наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) 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;
б) поле "Вид регистрация" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;
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/лице, представляващо ЮЛНЦ", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група "Прекратяване и ликвидация" със следните полета:
а) поле № 501 "Срок за ликвидация", в което се посочва датата, на която изтича срокът за ликвидацията или начинът на определянето му;
б) поле № 502 "Ликвидатори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на ликвидаторите, съответно членовете на ликвидационната комисия;
в) поле № 503 "Представител", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на члена на комисията, който е избран да представлява кооперация
или европейско кооперативно дружество в ликвидация (попълва се само при кооперация и европейско кооперативно дружество, когато е назначена
ликвидационна комисия);
г) поле № 504 "Продължаване на дейността", в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва "продължаване на
прекратено търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел или европейско обединение по икономически интереси" или "възстановяване на
дейността на кооперация/европейско кооперативно дружество“;
д) поле № 505 „Спиране или прекратяване на производството по ликвидация”, в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се
отбелязва „спиране на производството по ликвидация” или „прекратяване на производството по ликвидация”;
е) поле № 506 „Възобновяване на ликвидацията”, в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва „възобновяване на
ликвидацията.”
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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 или юридическото лице с нестопанска цел;
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 Б6, 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.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочва единният идентификационен код и
фирмата на търговеца, по чиято партида е вписана ликвидацията. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а
полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за
заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със
съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация Б6

Указания за попълване

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

за вписване на обстоятелства
относно действителни собственици

Б7

Идентификация
ЕИК/ПИК
Идентификация

Номер по национален регистър

Б7

фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

Вид на
вписването

Б7

З1

първоначално вписване
промяна в обстоятелствата

Данни за заявителя
1.

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

С Т Р.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

2.

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

3.

Име

Постоянен
адрес

населено място

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим

1б.
531. Фирма
532. Изписване
на чужд език
533. Седалище и
адрес на
управление

Номер по национален регистър

ап.

заличаване

ж.к.

Б7

район (за градове с районно деление)

Изписва се фирмата без правната форма

Изписва се фирмата включително правната форма

държава
област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

ж.к.

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78
заличаване

С Т Р.

534. име/фирма/наименование
Представители 1.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане
име/фирма/наименование
2.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане
име/фирма/наименование
3.

чуждестранно ЮЛ

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ

държава

Представляващ ЮЛ
име
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

535. Начин на
представляване

по друг начин

536. Специални
условия

Дружества, контролирани пряко или непряко от дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим със
следните полета:
537. Дружество,
контролирано пряко от
дружесто регистрирано
в ЮПДР

фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма
Държава

номер на вписване в регистъра

Седалище и адрес на управление
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление

поотделно

за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Б7

заедно

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

заличаване

БРОЙ 78

Представители

име на представители
1.
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

име на представители
2.
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

име на представители
3.
държава

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

Начин на представляване:

заедно
поотделно
по друг начин

фирма/наименование

правна форма

Изписване на чужд език. Изписва се фирмата включително правната форма
Държава

номер на вписване в регистъра

община

населено място

Б7

Седалище и адрес на управление
област

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

телефон

факс

адрес на електронна поща

Интернет страница

вх.

ет.

ап.

Представители

име на представители
1.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
2.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

име на представители
3.
ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане

държава

Начин на представляване:

заедно
поотделно
по друг начин

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

538. Дружество,
контролирано непряко от
дружесто регистрирано
в ЮПДР

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

540.

БРОЙ 78

заличаване

Обстоятелства по чл.4, т. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

Обстоятелства по чл.4, т. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1
от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
Обстоятелства по чл.4, т. 7 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
Обстоятелства по чл.4, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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за вписване на обстоятелства относно действителни собственици

Обстоятелства по чл.4, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за
данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз
има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на
обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага
споразумението;

Б7

Обстоятелства по чл.4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6
или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;

Заявление

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5
заличаване

БРОЙ 78

550. Действителни собственици - физически лица
име
1.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

ет.

ап.

име
2.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име
ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане

област

Б7

държава
община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име
4.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

име
5.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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3.

56
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ВЕСТНИК

БРОЙ 78
заличаване

С Т Р.

име
6.

ЕГН / ЛНЧ / Дата на раждане
държава
област

община

населено място

п.к.

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

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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)
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
Доказателства за представителната власт на пълномощниците
Документ за внесена държавна такса
Документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон
Документ, установяващ съществуването на юридическо лице - член на съвет и удостоверяващ
лицата, които го представляват по националния му закон
Решение на компетентен орган
Учредителен акт
Препис от Устав/Учредителен акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени
Нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
Други

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Б7

Указания за попълване
І. Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК/ПИК, номер по национален регистър и фирма", в което се посочва единният
идентификационен код (ЕИК)/ персоналният идентификационен код (ПИК), по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване, номерът, с който
дружеството е регистрирано по национален регистър и фирмата, като полето ЕИК/ПИК не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване.
2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) 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;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване или промяна в обстоятелствата;
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), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или година, месец и дата на раждане на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, в която 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 "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" със следните полета:
а) поле 1б „Номер по национален регистър“, в което се посочва номера на дружеството, под който е вписано в съответния регистър, съгласно
местното законодателство, по регистрация на дружеството.
б) поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален
данъчен режим, без да се посочва правната форма;
в) поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на
латиница; попълването на това поле не е задължително;
г) поле № 533 "Седалище и адрес на управление", 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 или офиса, в който се помещава
управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;
д) поле № 534 "Представители", в което се посочват име/фирма/наименование и единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец
(ЛНЧ) или годината, месецът и датата на раждане, държавата, чиито граждани са лицата, представляващи дружеството, единният идентификационен код (ЕИК),
кодът по БУЛСТАТ, държавата, а в случаите, когато представител е юридическо лице - и името, ЕГН/ЛНЧ или годината, месецът и датата на раждане,
държавата, чиито граждани са лицата, представляващи юридическото лице - представител;
е) поле № 535 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този
случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
ж) поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;
5. група „Дружества, контролирани пряко или непряко от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“, със следните
полета:
а) поле № 537 „Дружество, контролирано пряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“, в което се посочват
фирмата или наименованието на дружеството, правната форма, номерът, под който дружеството е вписано в националния си регистър, държава, седалище и
адрес на управление, име/имената на лицето, което представлява дружеството според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), вкл. техните имена,
гражданство и дата на раждане, начинът на представляване.
б) поле № 538 „Дружество, контролирано непряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим“, в което се
посочват фирмата или наименованието на дружеството, правната форма, номерът, под който дружеството е вписано в националния си регистър, държава,
седалище и адрес на управление, име/имената на лицето, което представлява дружеството според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), вкл.
техните имена, гражданство и дата на раждане, начинът на представляване.
6. група "Обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) с единствено поле № 540, в което се отбелязва
заявяването за вписване на съответното обстоятелство по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
7. група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550, в което се посочват името на действителния собственик - физическо
лице, участващо пряко или косвено в дружеството, единният граждански номер (ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ) или годината, месецът и датата на
раждане на лицето; постоянен адрес: държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на
вход, номер на етаж, номер на апартамент;
8. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по
електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако заявителят е
заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 на територията на РБългария;
9. 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;
10. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението 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 Б7, 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.
ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".
ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "номер и наименование" се посочва номерът, с който дружеството е
регистрирано. Ако се заявява промяна в наименованието на дружеството, в това поле се посочва вече вписаното наименование. Променените обстоятелства се
посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за
вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които
подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление
за запазване на
фирма / наименование

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)

Качество
на заявителя

бул. / ул

№

б л.

в х.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Запазена фирма / наименование на ЮЛНЦ
2. Фирма /
наименование

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

№

б л.

в х.

ет.

ап.

качество

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

ж.к.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

27б. Заличаване на
запазването

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Заличаване на запазването на фирмата

Приложения
Описание

Документ за внесена държавна такса
Други

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

Подпис

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Указания за попълване

или ЛНЧ;

І. Заявление Д1 за запазване на фирма/наименование 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 заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН

стр . 3/3

Заявление за запазване на фирма / наименование Д1

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/лице, представляващо ЮЛНЦ",
„прокурист”, "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Запазена фирма/наименование” със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма/наименование", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще
извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма, съответно наименованието, под което юридическото лице с нестопанска цел или
клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел ще осъществява дейност, с включено означение на вида на юридическото лице с
нестопанска цел;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата/наименованието се изписва на латиница, без да се
посочва правната форма за търговците. 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/наименованието и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен
търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, който ще бъде вписан в
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под запазената фирма/наименование (съдружник, управител,
представляващ, едноличен собственик и т. н.);
г) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма/наименование, 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.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

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

№

б л.

в х.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност Е1

фирма

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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.

Е1

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ

ж.к.

Номер на
предходно заявление

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
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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район (за градове с районно деление)
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Приложени документи

ДЪРЖАВЕН

Документи от предходно заявление

БРОЙ 78

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност Е1

Подпис
Подпис

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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 за издаване на удостоверение за законосъобразност Е1

Указания за попълване

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Заявление

за обявяване на актове

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма / наименование

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

Г1

31

Данни за заявителя
Име

1.

ЕГН/ЛНЧ

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за обявяване на актове Г1

Място на
раждане

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за обявяване на актове Г1

ж.к.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

С Т Р. 6 7

Обявени актове
Актове за обявяване от настоящото заявление

Актове за обявяване от предходно заявление

1001. Описание
на обявения акт

ВЕСТНИК

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
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

Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ

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
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
Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение
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 изготвена сметка за разпределение

Решение за учредяване на ЮЛНЦ
Решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване за ЮЛНЦ
Доклад на управителния орган за преобразуването

Заявление за обявяване на актове Г1

Съобщение за сключен облигационен заем

Обявление за продажба на заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от Закон за особените залози
Списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество по чл. 39 , ал. 1 от ЗОЗ
Окончателен списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество по чл. 39, ал. 4
от ЗОЗ
Разпределение на сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество по чл. 41,
ал. 1 от ЗОЗ

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за обявяване на актове Г1

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

не съм съгласен

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за обявяване на актове Г1

Подпис

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

І. Заявление Г1 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/наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, по чиято партида се заявяват за обявяване актове;
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/лице, представляващо ЮЛНЦ",
„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", "Покана за събрание на кредиторите" и
„Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ“, 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 за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ“;
7. "Покана до кредиторите";
8. "Покана за събрание на кредиторите";
9. "Съобщение за сключен облигационен заем";
10. "Предупреждение за изключване на акционер";
11. „Решение за учредяване на ЮЛНЦ“;
12. „Решения за промени в подлежащи на вписване обстоятелства за ЮЛНЦ“
13."Решение за намаляване на капитала";
14. "Решение за увеличаване на капитала";
15. "Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон";
16. "Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите";
17. "Предложение за обратно изкупуване на акции";
18. "Договор/План за преобразуване";
19.„Доклад на управителния орган за преобразуването“
20. "Доклад на органа на управление";
21. "План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
22. "Списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон";
23. "Списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
24. "Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003";
25. "Предложение на органа на управление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество или европейско обединение
по икономически интереси за преместване на седалището";
26. "Доклад на органа на управление на европейско дружество или европейско кооперативно дружество относно преместване на
седалището";
27. „Обявление за продажба на заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от ЗОЗ“;
28. „Списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 1 от ЗОЗ;“;
29. „Окончателен списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 4 от ЗОЗ“;
30. „Разпределение на сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество, по чл. 41, ал. 1 от ЗОЗ“;
31. "Списък на приетите вземания и финансовите отчети";
32. "Съобщение за изготвена сметка за разпределение";
33. "Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение за проверка, съгласно чл. 64, ал. 2 от
Закона за банковата несъстоятелност";
34. "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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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;
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 актове Г1

Указания за попълване

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Заявление

за обявяване на годишни
финансови отчети

Г2

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма / наименование

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

финансови отчети

Постоянен
адрес

населено място

Заявление за обявяване на годишни Г2

Място на
раждане

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

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.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Обявени актове
1001. Описание
на обявения акт

Годишен финансов отчет
Годишен доклад за дейността

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Указания за попълване

финансови отчети

Заявление за обявяване на годишни Г2

І. Заявление Г2 за обявяване на годишен финансов отчет 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/
наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, 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/лице, представляващо ЮЛНЦ", „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 „Годишен доклад за дейността“ и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 Г2, 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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БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Заявление

за изпълнение на
указанията по чл. 22,
ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ

Ж1

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма / наименование

Допълнение
Допълнително
заявление

31

има

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 1/4
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Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ Ж1

няма

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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.

Качество
на заявителя

бул. / ул

бл.

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

Име

№

ап.

3.

ЕГН/ЛНЧ

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ Ж1

Място на
раждане

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Заявление, по което са дадени указанията
Номер на
заявление

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ Ж1

Приложени документи

Документи от
предходно заявление

Описание

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Указания за попълване

стр . 4/4

Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ Ж1

І. Заявление Ж1 за изпълнение на указание 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, съответно наименованието на
юридическото лице с нестопанска цел, 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/лице, представляващо ЮЛНЦ", „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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 Ж1, 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.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Заявление

за вписване на обстоятелства относно

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Уточнение относно заявлението
Допълнително
заявление

няма
има

В1

А1

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне на и поемане търговско предприятие

В1

прехвърляне и поемане на търговско предприятие

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Търговско предприятие
600.
Прехвърляне
или поемане
на търговско
предприятие

прехвърляне на търговското предприятие
частично прехвърляне на търговското предприятие
поемане на търговското предприятие на едноличния търговец от наследник
по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон

601.
Отчуждител/
наследодател

фирма

602.
Правоприемник

фирма

ЕИК на отчуждителя/наследодателя

ЕИК на правоприемника

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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.

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Приложения

Подпис

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Акт за смърт
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 прехвърляне на търговското предприятие с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,
извършени едновременно
Документ за внесена държавна такса
Завещание
Решение по чл. 262п ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество)
Съгласие между наследниците за поемане на предприятието на едноличния търговец - наследодател
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Удостоверение за наследници
Други

Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие В1

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

І. Заявление В1 за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие 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 "Уточнение относно заявлението" 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 "Търговско предприятие" със следните полета:
а) поле № 600 "Прехвърляне или поемане на търговско предприятие", в което се отбелязва съответното обстоятелство - прехвърляне на
търговското предприятие, частично прехвърляне на търговското предприятие или поемане на търговското предприятие на едноличния търговец от
наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон;
б). поле № 601 "Отчуждител/наследодател", в което се посочват ЕИК и фирмата на отчуждителя, респективно ЕИК и фирмата на
наследодателя;
в). поле № 602 "Правоприемник", в което се посочват ЕИК и фирмата на правоприемника при прехвърляне на предприятие, респективно
ЕИК и фирмата на правоприемника, при поемане на търговското предприятие от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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 В1, 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 вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие В1

Указания за попълване

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A1

A2

A3

A4

A5

A6

З1

B2-1

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества В2-1

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване на търговски дружества

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

Преобразуване
701. Форма на
преобразуване

вливане
сливане
промяна на правна форма
преобразуване на европейско дружество със седалище в Р. България в акционерно дружество
със седалище в Р. България
прехвърляне на имуществото върху едноличен собственик

702.
Преобразуващи
се дружества

фирма
1.

ЕИК

фирма
2.

фирма
3.

ЕИК
фирма

4.

ЕИК
фирма

5.

ЕИК
фирма

6.

ЕИК

фирма
7.

ЕИК
фирма

8.

ЕИК
фирма

9.

ЕИК
фирма

1 0.

703.
Правоприемник

ЕИК

фирма
ЕИК

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца
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ЕИК

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

не съм съгласен

адрес на електронна поща

съгласен съм

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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.

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуален дружествен договор на приемащото дружество
Актуален устав на приемащото дружество
Декларация на депозитарите, че са им предадени акциите
Декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения
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 на депозитаря
Договор за преобразуване
Доклад на орган на управление на ЕД във връзка с преобразуването на ЕД в АД
Доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 ТЗ
Доклад на проверителя/ите
Документ за внесена държавна такса
План за преобразуване на европейското дружество в акционерно дружество
Препис от дружественият договор и/или устава на приемащото дружество, в който личните данни,
освен тези които се изискват по закон са заличени
Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията
Решение за преобразуване
Решение на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване
Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество,
видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори
Съгласие на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, т. 6 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
Съгласие по чл. 262р ТЗ
Съгласие по чл. 264г, ал. 2 ТЗ
Съгласие по чл. 262л, ал. 5 ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Други

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества В2-1

Приложения

Номер на
предходно заявление

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

І. Заявление В2-1 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества 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:
4.1.поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - вливане, сливане, промяна на правната
форма, преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България
или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик;
4.2.поле № 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при вливане и при сливане - фирма и ЕИК на преобразуващите се дружества;
б) при промяна на правната форма, при преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно
дружество със седалище в Република България и при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик - фирма и ЕИК на
преобразуващото се дружество;
4.3. поле № 703 "Правоприемник", в което се посочва фирма и ЕИК, както следва:
а) при вливане - фирма и ЕИК на приемащото дружество;
б) при сливане, при промяна на правната форма и при преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в
акционерно дружество със седалище в Република България - фирма на новоучреденото дружество;
в) при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик - фирмата и ЕИК на едноличния собственик;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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 В2-1, 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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Указания за попълване

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A2

A3

A4

A5

A6

З1

B2-2

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр

. 1/6

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества В2-2

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване на търговски дружества

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Преобразуване
701. Форма на
преобразуване

разделяне
отделяне

702.
Преобразуващо
се дружество

фирма
ЕИК

703. фирма
Правоприемници 1 .
ЕИК

фирма
ЕИК

В2-2

фирма
3.

ЕИК

фирма
4.

ЕИК

фирма
5.

ЕИК

фирма
6.

ЕИК
фирма

7.

ЕИК

фирма
8.

ЕИК

фирма
9.

ЕИК

фирма
1 0.

ЕИК

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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2.

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

704. Клонове на Приемащо дружество
преобразуващо фирма
се дружество 1 .
ЕИК

фирма на клон
1.

ЕИК на клон

фирма на клон
2.

ЕИК на клон

фирма на клон
3.

ЕИК на клон

ЕИК на клон

фирма на клон
5.

ЕИК на клон

фирма на клон
6.

ЕИК на клон

фирма на клон
7.

ЕИК на клон

фирма на клон
8.

ЕИК на клон

фирма на клон
9.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 0.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 1.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 2.

ЕИК на клон

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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В2-2

фирма на клон
4.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Приемащо дружество
фирма
2.

ЕИК

фирма на клон
1.

ЕИК на клон

фирма на клон
2.

ЕИК на клон

фирма на клон
3.

ЕИК на клон

ЕИК на клон

фирма на клон
5.

ЕИК на клон

фирма на клон
6.

ЕИК на клон

фирма на клон
7.

ЕИК на клон

фирма на клон
8.

ЕИК на клон

фирма на клон
9.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 0.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 1.

ЕИК на клон

фирма на клон
1 2.

ЕИК на клон

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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В2-2

фирма на клон
4.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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.

№

бл.

вх.

ет.

ап.

В2-2

Приложения

Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание
Актуален дружествен договор на преобразуващото се дружество
Актуален устав на преобразуващото се дружество
Декларация на депозитарите, че са им предадени акциите
Декларация на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения
Декларация на депозитаря
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 преобразуване
Доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 ТЗ
Доклад на проверител
Документ за внесена държавна такса
План за преобразуване
Препис от дружественият договор и/или устава на преобразуващото се дружество, в който личните данни,
освен тези които се изискват по закон са заличени
Решение за преобразуване
Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество,
видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори
Съгласие на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, т. 6 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
Съгласие по чл. 262р ТЗ
Съгласие по чл. 262л, ал.5 от ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества

І. Заявление В2-2 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества 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:
4.1. поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - разделяне, отделяне;
4.2.поле № 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочва фирма и ЕИК на преобразуващото се дружество;
4.3. поле № 703 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при разделяне чрез придобиване и при отделяне чрез придобиване - фирма и ЕИК на приемащите дружества;
б) при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване - фирма на новоучредените дружества;
4.4. поле № 704 "Клонове на преобразуващото се дружество", в което се посочва приемащо дружество с фирма и ЕИК и преминаващите
към всеки от тях клонове с фирма на клон и идентификатор на клон.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел", 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;
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 В2-2, 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.

В2-2

Указания за попълване

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

за спиране на вписването при
оспорване на преобразуването

Идентификация
Идентификация

ЕИК

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

B2-3

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр

. 1/4

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

В2-3

фирма

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

Преобразуване
705. Входящ
номер на
заявлението за
преобразувене
706. Входящ
номер на
исковата молба

Входящ номер на исковата молба

Дата на подаване

Код на съда

702. Преобразуващи се
дружества

фирма
1.

ЕИК

фирма
2.

ЕИК

ЕИК
фирма

4.

ЕИК
фирма

5.

ЕИК

703. Правопри- фирма
емници 1 .
ЕИК

фирма
2.

ЕИК

фирма
3.

ЕИК

фирма
4.

ЕИК

фирма
5.

ЕИК

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

В2-3

фирма
3.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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.

№

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, удостоверяващ предявяването на иска
Препис от исковата молба за оспорване на преобразуването
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

В2-3

Номер на
предходно заявление

бул. / ул

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5
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Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването

І. Заявление В2-3 за спиране на вписването при оспорване на преобразуването 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 № 705 "Входящ номер за заявлението за преобразуване", в което се посочва входящият номер на заявлението за преобразуване,
за което е подадена искова молба за оспорване на преобразуването;
б) поле № 706 "Входящ номер на исковата молба", в което се посочват входящият номер на исковата молба за оспорване на
преобразуването, датата на подаване на молбата и кодът на съда, пред който е предявен искът;
в) поле № 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочват фирмите и ЕИК на преобразуващите се дружества, посочени в
заявлението за преобразуване;
г) поле № 703 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК на правоприемниците, посочени в заявлението за преобразуване.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ,
ако заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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;
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 В2-3, 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.

В2-3

Указания за попълване

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A4

A5

A6

B2-4

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки
Заявление на
В2-4
ЕС или други държави - страни по споразумението за ЕИП

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване с участие на дружества от
държави - членки на ЕС или други
държави - страни по споразумението за ЕИП

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

2.

ЕГН/ЛНЧ
Място на
раждане

населено място

Постоянен
адрес

държава

държава

област

община

населено място

п.к.

район (за градове с районно деление)

Име

бл.

вх.

ет.

търговецът

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

прокурист

ап.

В2-4

Качество
на заявителя

№

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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бул. / ул

Заявление

ж.к.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Преобразуване
701. Форма на
преобразуване

вливане
сливане

702а. фирма
Преобразуващи 1 .
се дружества ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
ЕИК
номер на регистрацията

фирма
3.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
4.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
5.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
6.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
7.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
8.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

фирма
9.

ЕИК
компетентен орган по регистрацията

номер на регистрацията

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки
на ЕС или други държави - страни по споразумението за ЕИП

В2-4

компетентен орган по регистрацията

Заявление

2.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

703.
Правоприемник

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

фирма
ЕИК

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

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

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

Име/фирма/наименование на адресата
държава
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 на депозитарите, за предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства,
че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от ТЗ
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
Доклад на проверителя/ите
Документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията на чл. 265с от ТЗ
Дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за
вписване на избраните органи
Общ план за преобразуване
Препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и
допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството
Разрешение от КЗК, когато издаването му е задължително съгласно ЗЗК
Решения за преобразуване за всички участващи в преобразуването дружества
Списък на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество,
видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори
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 от ТЗ
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Удостоверения по чл. 10 от Директива 2005/56/ЕО за всички участващи в преобразуването дружества
Други

Подпис
Подпис
Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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България
област

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

стр . 5/5

за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки
на ЕС или други държави - страни по споразумението за ЕИП

Заявление

І. Заявление В2-4 за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз,
или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство 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:
4.1. поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - вливане или сливане;
4.2. поле № 702а "Преобразуващи се дружества при преобразуване по реда на раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон", в което
за всяко от преобразуващите се дружества се посочват фирмата и ЕИК, съответно фирмата, компетентният орган по регистрация и номерът, под който
чуждестранният търговец е вписан по националното си законодателство;
4.3. поле № 703 "Правоприемник", в което се посочват фирма и ЕИК, както следва:
а) при вливане - фирмата и ЕИК на приемащото дружество;
б) при сливане - фирмата на новоучреденото дружество.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ и дадени указания по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за изпращане на указания и връчване на отказ, ако
заявителят е заявил съгласие за получаването им по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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 В2-4, 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.

В2-4

Указания за попълване

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Заявление

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване на ЮЛНЦ

В2-5

Идентификация
Идентификация

ЕИК

В2-5

Наименование

Допълнително
заявление

няма
A15

има

A17

A16

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

лице, представляващо ЮЛНЦ

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЮЛНЦ

Допълнение

102

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

В2-5

Име

лице, представляващо ЮЛНЦ

№

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

лице, представляващо ЮЛНЦ

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Преобразуване
701. Форма на
преобразуването

вливане
сливане
преобразуване в друг вид юридическо лице с нестопанска цел

702б. Наименование
Преобразуващи 1 .
ЕИК
се ЮЛНЦ
Наименование
2.

ЕИК
Наименование

3.

ЕИК
Наименование

4.

ЕИК
Наименование
ЕИК

В2-5

5.

Наименование
ЕИК

Наименование
7.

ЕИК
Наименование

8.

ЕИК
Наименование

9.

ЕИК
Наименование

1 0.

703.
Правоприемници

ЕИК

Наименование
ЕИК

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЮЛНЦ

6.

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път

Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

Актуален устав/учредителен акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел
Актуален устав/учредителен акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Препис от устава/учредителния акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни освен тези,
които се изискват по закон, са заличени
Препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни освен тези, които
се изискват по закон, са заличени
Решения за преобразуване
Препис от решенията за преобразуване, в които личните данни освен тези, които се изискват по закон, са заличени
Списък на членовете на новоучреденото или приемащо юридическо лице с нестопанска цел
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЮЛНЦ

І. Заявление В2-5 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел 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 наименованието на
юридическото лице с нестопанска цел, 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: "лице, представляващо ЮЛНЦ", "друго лице в предвидените по
закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група " Преобразуване " със следните полета:
4.1.поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - вливане, сливане или преобразуване в друг вид
ЮЛНЦ;
4.2.поле № 702б "Преобразуващи се ЮЛНЦ", в което се посочват наименованията и ЕИК, както следва:
а) при вливане и при сливане - наименование и ЕИК на преобразуващите се дружества;
б) при преобразуване в друг вид ЮЛНЦ - наименование и ЕИК на преобразуващото се дружество;
4.3. поле № 703 "Правоприемници", в което се посочва наименование и ЕИК, както следва:
а) при вливане - наименование и ЕИК на приемащото ЮЛНЦ;
б) при сливане и при преобразуване в друг вид ЮЛНЦ - наименование на новоучреденото ЮЛНЦ;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле " Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел", 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;
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 В2-5, 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.

В2-5

Указания за попълване

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Заявление

за вписване на обстоятелства относно
преобразуване на ЮЛНЦ

В2-6

Идентификация
Идентификация

ЕИК

В2-6

Наименование

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
A15

има

A16

А17

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

лице, представляващо ЮЛНЦ

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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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

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

В2-6

друго лице в предвидените по закон случаи

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

лице, представляващо ЮЛНЦ

№

бл.

вх.

ет.

ап.

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЮЛНЦ

Име

лице, представляващо ЮЛНЦ

№

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Преобразуване
701. Форма на
преобразуването

отделяне
разделяне

702б.
Преобразуващи
се ЮЛНЦ

Наименование
ЕИК

Наименование

703.
1.
Правоприемници ЕИК

Наименование
2.

ЕИК
Наименование

3.

ЕИК
Наименование
ЕИК

В2-6

4.

Наименование
5.

ЕИК

Наименование
6.

ЕИК
Наименование

7.

ЕИК
Наименование

8.

ЕИК
Наименование

9.

ЕИК

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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С Т Р.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за връчване
на отказ
Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

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

Актуален устав/учредителен акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел
Актуален устав/учредителен акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел
Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя
Документ за внесена държавна такса
Препис от устава/учредителния акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни освен тези,
които се изискват по закон, са заличени
Препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел, в който личните данни освен тези, които
се изискват по закон, са заличени
Решения за преобразуване
Препис от решенията за преобразуване, в които личните данни освен тези, които се изискват по закон, са заличени
Списък на членовете на новоучреденото или приемащо юридическо лице с нестопанска цел
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложени документи

Документи от предходно заявление

Описание

В2-6

Номер на
предходно заявление

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78
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І. Заявление В2-6 за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел 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 наименованието на
юридическото лице с нестопанска цел, 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: "лице, представляващо ЮЛНЦ", "друго лице в предвидените по закон
случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4.4. група "Преобразуване" със следните полета:
4.1. поле № 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - разделяне, отделяне;
4.2.поле № 702б "Преобразуващи се ЮЛНЦ", в което се посочва наименование и ЕИК на преобразуващото се юридическо лице с нестопанска
цел;
4.3. поле № 703 "Правоприемници", в което се посочват наименованията и ЕИК, както следва:
а) при разделяне чрез придобиване и при отделяне чрез придобиване - наименование и ЕИК на приемащите дружества;
б) при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване - наименование на новоучредените юридически лица с нестопанска цел;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване
по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел", 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;
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 В2-6, 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.

В2-6

Указания за попълване

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Заявление

за вписване на обстоятелства относно
преустройство на кооперации

Идентификация

В3-1

Идентификация
ЕИК

Допълнително
заявление

няма
има

A7

B3-1

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление

Допълнение

за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации

фирма

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-1

ж.к.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Преустройство
801. Форма на
преустройство

802.
Преустройващи
се кооперации

вливане
сливане
фирма
1.

ЕИК

фирма
2.

ЕИК
фирма

3.

ЕИК
фирма

4.

ЕИК

ЕИК

фирма
6.

ЕИК

фирма
7.

ЕИК
фирма

8.

ЕИК
фирма

9.

ЕИК
фирма

1 0.

803.
Правоприемник

ЕИК

фирма
ЕИК

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-1

фирма
5.

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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 приемащата кооперация
Препис от 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
Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията
Решение за преустройство
Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК
Други

Подпис
Подпис

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-1

Номер на
предходно заявление

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

І. Заявление В3-1 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 - вливане, сливане;
4.2. поле № 802 "Преустройващи се кооперации", в което се посочват наименованията и ЕИК, на преустройващите се кооперации;
4.3. поле № 803 "Правоприемник", в което се посочват фирма и ЕИК, както следва:
а) при вливане - наименованието и ЕИК на приемащата кооперация;
б) при сливане - наименованието на новоучредената кооперация;
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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 В3-1, 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 вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-1

Указания за попълване

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-2

Идентификация

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-2

ж.к.

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3-2

3.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Номер на
предходно заявление

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78
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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.
5. група "Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Заявление

Идентификация
Идентификация

ЕИК
фирма

Допълнение
Допълнително
заявление

няма
има

A7

B3-3

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

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЕКД в кооперация

В3-3

за вписване на обстоятелства относно преобразуване
европейско кооперативно дружество
със седалище в Р. България
в кооперация със седалище в Р. България

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

Име

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

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

ап.

Преобразуване
802а. фирма
Преобразуващо се 1 .
европейско кооперативно ЕИК
дружество
803.
Кооперация

фирма

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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ж.к.

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

Съгласие за
получаване на
отказ / указание
по електронен път
Адрес
на територията
на страната за
връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Адрес на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ
по чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ и/или адрес на територията на страната за
връчване на отказ
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

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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Приложения

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 78
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Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЕКД в кооперация В3-3

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 на електронна поща за изпращане на указания и връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за
получаване по електронен път на постановен отказ или указание 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 за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел", 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;
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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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

Заявление

за данни за заявител

З1

Идентификация
номер

Идентификация

ЕИК

година

код на съд

фирмено дело

фирма / наименование

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист

ап.

З1

2.

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.

бул. / ул

№

бл.

вх.

ет.

ап.

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.
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търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

прокурист
Име

3.

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

№

бл.

вх.

ет.

търговецът / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

ап.

прокурист

Име

4.

ЕГН/ЛНЧ

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 / лице, представляващо ЮЛНЦ

адвокат с изрично пълномощно

друго лице в предвидените по закон случаи

съставител на финансовите отчети

ап.

прокурист

Съгласно чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ, когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени
лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставените ги лица са дали съгласието си за тяхното
обработване от Агенция по вписванията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

стр . 2/3

Забележка: Указанията за попълване за заявлението следват образеца

Приложение за данни за заявител З1

Място на
раждане

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

Указания за попълване

стр . 3/3

7021

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, съответно наименованието на юридическото лице с
нестопанска цел, 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/лице, представляващо ЮЛНЦ", „прокурист”, "друго лице в предвидените по закон
случаи", "адвокат с изрично пълномощно", „съставител на финансовите отчети”.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46
от 2011 г.; доп., бр. 44 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 24 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 след думите „както и“
се добавя „на управителя на железопътната
инфраструктура“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думата „транспорт“ се
заменя с „превоз“ и след думите „(RID)“ се
поставя тире и се добавя „Притурка С“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Превозът на опасни товари в пътнически влакове се осъществява съгласно
изискв анията на Глава 7.6 от RID, в случай
че същите се предават за превоз като експресни пратки.“
2. В края на ал. 3 се добавя „и с общите
изисквания за превоз на пътници, багажи и
колетни пратки, определени в Наредба № 43
от 2001 г. за железопътен превоз на пътници,
багажи и колетни пратки (обн., ДВ, бр. 86
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм.,
бр. 63 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г.,
бр. 46 от 2011 г.; доп., бр. 44 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 24 от 2015 г.)“.
§ 4. В чл. 4 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „предметите“ се заменя
с „изделията“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 след думите „саморазпадащи се
вещества“ се поставя запетая и се добавя
„полимеризиращи се вещества“;
б) в т. 7 думите „Вещества, поддържащи
горенето (оксидиращи)“ се заменят с „Окисляващи вещества“;
в) в т. 10 думата „Заразни“ се заменя с
„Инфекциозни“;
г) в т. 12 думата „Разяждащи“ се заменя
с „Корозионни“.
§ 6. В чл. 9 думите „Наредба № I-209 от
2004 г. за правилата и нормите за пожарна и
аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 2004 г.)“ се заменят с
„Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.)“.
§ 7. В чл. 10, ал. 1 след думите „отговарят
на изискванията на“ се добавя „Част 6 от“.
§ 8. Създават се чл. 10а и 10б:
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„Чл. 10а. (1) Прегледите и проверките на
съдове под налягане, аерозолни опаковки
(аерозоли) и малки съдове, съдържащи газ
(газови патрони) и патрони за горивни клетки, съдържащи втечнен запалителен газ, се
извършват по реда, определен в Глава 6.2 от
RID.
(2) Прегледите и проверките по ал. 1 се
извършват от нотифициран орган.
Чл. 10б. (1) Прегледите и проверките на
преносими цистерни и на одобрени по ООН
многоелементни газови контейнери (МЕГК)
се извършват по реда, определен в Глава 6.7
от RID.
(2) Прегледите и проверките по ал. 1 се
извършват от нотифициран орган.“
§ 9. В чл. 13 след думите „посочени в“ се
добавя „Глава 5.2 от“.
§ 10. Създават се чл. 17а и 17б:
„Чл. 17а. (1) Цистерните на вагон-цистерните, с които се извършват превози на опасни
товари, подлежат на прегледи и проверки така,
както са посочени в т. 6.8.2.4 и 6.8.3.4 от RID.
(2) Прегледите и проверките по ал. 1 се
извършват в съответствие със стандарта БДС
EN 12972 – „Цистерни за превоз на опасни
товари. Изпитване, проверка и маркировка
на метални цистерни“.
(3) За цистерни, предназначени за превоз
на товари от клас 2 по RID, прегледите и
проверките по ал. 1 се извършват от експерти
на нотифициран орган.
(4) За цистерни, предназначени за превоз
на товари от клас 3 до 9 по RID, прегледите
и проверките по ал. 1 се извършват от:
1. експертите по ал. 3, само когато нотифицираният орган е и орган за оценка на
съответствието, съгласно БДС EN ISO/IEC
17020:2012 – „Оценяване на съответствието.
Изисквания за дейността на различни видове
органи, извършващи контрол“, акредитиран от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от чуждестранен орган за
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация
(European Cooperation for Accreditation); обхватът на акредитацията трябва да включва
прегледи и проверки по т. 6.8.2.4 от RID; или от
2. експерти на органи за оценка на съответствието, акредитирани съгласно БДС EN
ISO/IEC 17020:2012 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“, от
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от чуждестранен орган за
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация
(European Cooperation for Accreditation), при
спазване на условията, посочени в т. 6.8.2.4.6
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от RID; обхватът на акредитацията трябва
да включва прегледи и проверки по т. 6.8.2.4
от RID.
(5) След извършване на дейностите по
ал. 1 експертите издават сертификати за първоначална, периодична, междинна и извънредна проверка, които съдържат най-малко
информацията, посочена в Приложение В на
стандарта БДС EN 12972:2007 – „Цистерни
за превоз на опасни товари. Изпитване, проверка и маркировка на метални цистерни“,
и маркират цистерната.
(6) Сертификатите по ал. 5 се издават дори
и при отчетени отрицателни резултати. Те
трябва да съдържат препратка към списъка
на одобрените за превоз в дадената цистерна
вещества или към кода на цистерната, както
и буквено-цифровите кодове на специалните
разпоредби в съответствие с т. 6.8.2.3 от RID.
(7) Копие от сертификатите по ал. 5 се добавя към досието на всяка изпитана цистерна.
(8) Маркировката на цистерната съдържа
датата и вида на последно извършените прегледи и проверки: „месец, година“, следвани
от буквата „P“ – за първоначални или периодични прегледи и проверки, или „месец,
година“, следвани от буквата „L“ – за междинни прегледи и проверки, и печат-щемпел
на експерта, провел съответния преглед или
проверка.
Чл. 17б. (1) Лицата по чл. 17а, ал. 3 и 4
съобщават на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
признатите за съответните изпитвания експерти и предоставят изображенията на печата/
ите, които полагат върху сертификатите по
чл. 17а, ал. 5, и на печат-щемпела на експерта
за маркировка на цистерната по чл. 17а, ал. 8.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез
дирекция „Безопасност, технически надзор и
управление при кризи“ уведомява Секретариата на OTIF за признатите за съответните
изпитвания експерти.“
§ 11. В чл. 20, ал. 1 след думите „посочени
в“ се добавя „Глава 5.3 от“.
§ 12. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) При превоз на опасни товари
товарителницата съдържа данните по чл. 84,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт,
както и информацията по т. 5.4.1 от RID.
(2) При превоз на опасни товари на територията на Република България товарителницата
съдържа информацията по ал. 1 и името и
подписа на консултанта по безопасността.“
§ 13. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Превозвачът предоставя на управителя
на железопътната инфраструктура информацията, посочена в чл. 36в.“
§ 14. В чл. 31, т. 1 след думите „чл. 30“ се
добавя „ал. 1“ и се поставя запетая.
§ 15. Създава се чл. 31а:
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„Чл. 31а. (1) В кабината на локомотива
по време на превоза трябва да има писмени
инструкции съгласно т. 5.4.3 от RID с цел
оказване на помощ при възникване на извънредни обстоятелства по време на превоза.
(2) Писмените инструкции по ал. 1 се изготвят от превозвача по модела, определен в
т. 5.4.3.4 от RID.
(3) По време на инструктажа преди началото на пътуването превозвачът информира
машиниста за натоварените опасни товари и
му предоставя писмени инструкции съгласно
ал. 1.
(4) Машинистът е длъжен да се запознае
с писмените инструкции, а превозвачът е
длъжен да се убеди, че машинистът разбира
инструкциите и може да ги прилага правилно.“
§ 16. В чл. 32 думите „се осъществи само
след получаване на“ се заменят със „започне
само след като управителят на инфраструктурата е получил“.
§ 17. В чл. 36а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „редовно инструктирани“
се заменят с „обучавани“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работодателят отговаря за обучението
на лицата по ал. 1, като обучението се извършва
съгласно разпоредбите на Глава 1.3 от RID.“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Работодателят определя с писмена
заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата,
които провеждат обучението.
(4) Лицето, което провежда обучението, е
консултант по безопасността при превозите
на опасни товари с железопътен транспорт.
(5) Работодателят периодично осигурява
опреснително обучение на персонала наймалко веднъж на две години, за да се вземат
предвид промените в разпоредбите.“
§ 18. В чл. 36б думите „за инструктажа“
се заменят с „от обучението“.
§ 19. Създава се раздел VIIб:
„Раздел VIIб
Задължения на управителя на железопътна
инфраструктура
Чл. 36в. При превоз на опасни товари управителят на железопътната инфраструктура
трябва да разполага със следната информация,
представена от железопътното предприятие:
1. подреждането на вагоните в състава на
влака, като се включват номерът на всеки
вагон и неговата серия;
2. номерата по ООН за превозваните опасни
товари така, както са посочени в транспортния
документ, или информация за превоз на опасни
товари, пакетирани в ограничени количества
съгласно Глава 3.4 от RID.“
§ 20. В чл. 38, ал. 2 т. 7 се изменя така:
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„7. обучава служителите в предприятието,
включително за промените в разпоредбите, и
води документацията относно обученията;“.
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „съгласно“ се добавя
„т. 1.8.3.18 от“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Ако издаденото удостоверение по чл. 1
бъде изгубено, унищожено или е станало негодно за ползване, органът по ал. 2, който го
е издал, по молба на заинтересуваното лице
издава дубликат въз основа на данните в регистъра по ал. 3. В издаденото удостоверение
задължително се посочва, че е дубликат.“
§ 22. В чл. 42 думите „искат да“ се заличават.
§ 23. В чл. 44 се създава ал. 5:
„(5) Резултатите от проведения изпит се
оформят в протокол на изпитната комисия,
който се съхранява 5 години.“
§ 24. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) буква „г“ се изменя така:
„г) маркировки, етикети и знаци за опасност;“
б) буква „и“ се изменя така:
„и) писмени инструкции“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 25. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Пожарна безопасност и
спасяване“ (ГДПБС)“ се заменят с „Пожарна
безопасност и защита на населението“ (ГД
ПБЗН)“ и думите „Наредба № I-209 от 2004 г.
за правилата и нормите за пожарна и аварийна
безопасност на обектите в експлоатация“ се
заменят с „Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 50 се правят следни изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ГДБПС“ се заменя
с „ГД ПБЗН“.
2. В ал. 2 думите „ИА „ЖА“, дирекция
„Безопасност, технически надзор и безопасни условия на труд“ в Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията и ГДПБС“ се заменят с „ГД
ПБЗН“.
3. В ал. 3 думите „за местата по ал. 1“
се заменят с „на разпределителните гари“
и след думите „изискванията на“ се добавя
„Глава 1.11 от“.
§ 27. Член 54 се отменя.
§ 28. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Лицата, отговорни за поддръжката на товарни вагони, сертифицирани съгласно чл. 62б от Наредба № 59 от 2006 г. за
управление на безопасността в железопътния
транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм.,
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бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 101 от
2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 58
от 2015 г.), гарантират, че:
1. поддръжката на цистерните и тяхното
оборудване се провеж да по начин, който
гарантира, че при нормални условия на експлоатация вагон-цистерната съответства на
изискванията на RID;
2. изискванията, така както са определени
в чл. 15, параграф 3 на Единните правила за
техническото приемане на железопътните
средства, използвани в международно съобщение (ATMF) – Притурка G към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF),
са изпълнени и за цистерната и оборудването
към нея;
3. дейностите по поддръжка на цистерната
и оборудването към нея са записани в досието
за поддръжката.“
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се отменя.
2. Точка 13 се отменя.
3. Създават се т. 21 – 28:
„21. „Цистерна“ е корпус на цистерна заедно с експлоатационното и конструктивното
оборудване към нея.
22. „Корпус на цистерна – Корпус“ (за цистерни) е частта от цистерната, която запазва
веществото, предназначено за превоз, включително отвори и техните затварящи устройства,
но не включва оборудване за обслужване или
външно конструктивно оборудване.
23. „Вагон-цистерна“ е вагон за превоз на
течни, газообразни, прахообразни или гранулирани вещества, изграден от надстройка
с една или повече цистерни и елементите
на тяхното оборудване и от собствени конструктивни компоненти (рама, ходова част,
окачване, теглично-отбивачни съоръжения,
буфер, спирачни системи и надписи).
24. „Досие на цистерната“ е документ,
който съдържа всички технически данни и
информация, отнасящи се до цистерна, вагон-батерия или МЕГК, както и посочените
в подраздели 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4 от RID
удостоверения и свидетелства.
25. „Вагон-батерия“ е вагон, съдържащ
елементи, които са свързани помежду си в
колекторна тръба и са трайно прикрепени
върху този вагон. Като елементи на подобен
вагон се смятат следните: бутилки, големи
бутилки, съдове под налягане и връзки от
бутилки, както и цистерни с вместимост
над 450 л за газове, както са определени в
2.2.2.1.1 от RID.
26. „Многоелементен газов контейнер“
(МЕГК) е транспортно съоръжение, включващо елементи, свързани помежду си чрез
колектор и монтирани върху рамка. Следните
елементи се причисляват към елементите
на МЕГК: бутилки, големи бутилки, съдове
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под налягане и връзки от бутилки, както и
цистерни с вместимост над 450 л за газове,
както са определени в 2.2.2.1.1 от RID.
27. „Номер по ООН“ е четирицифрено число, използвано като номер за обозначаване на
вещества или изделия съгласно Примерните
разпоредби на ООН.
28. „Нотифициран орган“ е орган, определен по реда на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване под налягане
(ДВ, бр. 78 от 2011 г.), или орган от друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
определен по реда на Директива 2010/35/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
16 юни 2010 г. относно транспортируемото
оборудване под налягане и за отмяна на
директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/
ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета
(OB L 165, 30.06.2010 г.).“
§ 30. Параграф 1а се отменя.
Допълнителни разпоредби
§ 31. Терминът „RID договаряща се страна“
в Приложението към RID, съдържащо се в
допълнение В към COTIF, което e приложимо
от 1 януари 2017 г., означава „държава – членка
на Европейския съюз“.
§ 32. Наредбата въвежда изискванията
относно превозите на товари с железопътен
транспорт на Директива (ЕС) 2016/2309 на
Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия
прогрес на приложенията към Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1

Съвета относно вътрешния превоз на опасни
товари (OB L 345, 20.12.2016 г.).
§ 33. Навсякъде в наредбата думите „Приложение ІІ на“ се заменят с „Приложение № 2
(Правила за превоз на опасни товари) към“.
Министър:
Ивайло Московски
6947

Наредба за допълнение на Наредба № 6 от
2008 г. за универсалната услуга по Закона за
електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 32 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2011 г. и бр. 77
от 2012 г.)
Параграф единствен. В чл. 16, ал. 1 се
създава т. 8:
„8. по искане на крайни потребители с
увреждания на слуха или говора осигуряват
подходящи крайни електронни съобщителни
устройства, съответно – специализирано софт
уерно приложение, осигуряващо, в зависимост
от техническите възможности, текстова или
друг вид негласова връзка; устройствата,
съответно – специа лизираното софт уерно
приложение, трябва да дават възможност за
достъп на крайните потребители с увреждания
на слуха или говора до единния европейски
номер 112 в съответствие с наредбата на министъра на вътрешните работи по чл. 23, ал. 2
от Закона за Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112.“
Министър:
Ивайло Московски
6954
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРОЦЕДУРИ
за управление на претоварването в случай на
договорно претоварване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тези процедури се прилагат за точки
на междусистемно свързване – входни и/или
изходни точки, които свързват националната газопреносна мрежа или газопреносната мрежа за
транзитен пренос с преносните мрежи в съседни
на Република България държави – членки на
Европейския съюз, с изключение на трансграничните точки с трети държави, освен ако Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана
по-нататък „комисията“, не вземе решение тези
процедури да се прилагат и спрямо тях.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО
Чл. 2. Операторът на преносна система – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, е длъжен да прилага политика за превантивно управление на претоварванията
с цел оптимално използване на капацитета и
предотвратяване на случаи на претоварвания
посредством:
1. максимално предлагане на ползвателите на
мрежата на услуги по преноса при отчитане на
целостта на системата в рамките на допустимите
експлоатационни граници;
2. предлагане и разработване на услуги по
преноса, съответстващи на пазарните нужди;
3. недискриминационни и прозрачни правила
за разпределение на услугите по предоставяне
на капацитет;
4. подпомагане на ползвателите на мрежата
да продават неизползвания от тях капацитет на
вторичния пазар за капацитети;
5. предлагане и създаване на условия ползвателите на мрежата да ползват на прекъсваема
база договорения, но неизползван от други ползватели капацитет.
Чл. 3. Ползвателите на мрежата имат право
да предлагат разпределения им капацитет, който не им е необходим, на пазарен принцип на
вторичния пазар.
Чл. 4. Операторът на преносната система извършва мониторинг на постъпилите заявления с
искане за твърд капацитет, съответно поддържа
регистър на отхвърлени и удовлетворени заявления, на обратно изкупения, върнатия и системно
недоизползвания и отнет капацитет.
Чл. 5. (1) Операторът на преносната система
насърчава оптималното използване на капацитета, като организира вторичен пазар на капацитети.
(2) Операторът на преносната система приема
заявки за пренос по капацитети, търгувани на
вторичния пазар на капацитети.

(3) Операторът на преносната система осигурява платформа за регистриране на сделки на
вторичния пазар на капацитети.
(4) Търгуването с капацитет на вторичния
пазар се осъществява в съответствие с действащото законодателство.
(5) В случай, че операторът на преносната
система не може да потвърди заявка за твърд
капацитет, предлага на съответния ползвател
да заяви прекъсваем капацитет, доколкото това
е възможно.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО
Раздел I
Увеличение на капацитета чрез схемата за
свръхзаявяване и обратно изкупуване
Чл. 6. (1) Операторът на преносната система
предлага на съответната точка на междусистемно
свързване допълнителен капацитет, определен
като твърд капацитет, предлаган в допълнение
към техническия капацитет – „механизъм на
свръхзаявяване“.
(2) Допълнителният капацитет се предлага
на база „ден напред“, на цена не по-ниска от
обявената от оператора на преносната система,
формирана съгласно Методиката за определяне
на цени за достъп и пренос на природен газ през
газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, цена за дневен продукт, като
операторът на преносната система предлага такъв
дневен допълнителен капацитет само в случай,
че техническият капацитет на съответната точка
е изцяло резервиран. Допълнителен капацитет
може да бъде предлаган и като месечен капацитет въз основа на извършен анализ от оператора
на преносната система на цена не по-ниска от
обявената от оператора цена за продукта.
(3) Операторът на преносната система определя размера на допълнителния капацитет въз
основа на статистически данни за физически
използвания капацитет на съответната точка,
като се вземе предвид анализът на риска от
предлагането на допълнителен капацитет.
(4) Допълнителен капацитет на база „ден
напред“ се обявява от оператора на преносната
система на клиентския му портал не по-късно
от 10,00 ч. на деня, предхождащ газовия ден за
пренос. Допълнителен месечен капацитет се
обявява в деня преди провеждане на търг за
месечен продукт.
Чл. 7. В случай че след като операторът на
преносната система е предоставил допълнителен капацитет над техническия и се установи
невъзмож ност за извършване на пренос на
всички заявени количества на тази точка (ситуация на възможно физическо претоварване),
се прилага механизъм за обратно изкупуване
на този капацитет.
Чл. 8. (1) За активиране на механизма за
обратно изкупуване на капацитет операторът
на преносната система уведомява ползвателите,
които имат резервиран допълнителен капацитет
на дадената точка, освободен на дневна или на
месечна база съгласно механизма на свръхзаявяване, като публикува информация в деня преди
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преноса за провеждане на процедура за обратно
изкупуване и общия размер на капацитета за
това изкупуване.
(2) Ползвателите, които решат да вземат
участие в процедурата, изготвят предложение
за капацитет за обратно изкупуване във форма,
публикувана на клиентския портал на оператора на преносната система. Предложението се
подава в срок до 19,00 ч. в деня преди преноса.
Предложената цена не може да бъде по-висока
от обявената от оператора на преносната система
цена за дневен продукт за дадената точка.
(3) Критерий при оценката за обратно изкупуване на капацитет е най-ниската предложена
цена, като операторът на преносната система
изкупува само толкова капацитет, колкото е
необходим за преодоляване на ситуация на физическо претоварване, т.е. до размера на тази
част от резервирания допълнително съгласно
механизма на свръхзаявяване капацитет, която
не може да се изпълни от оператора.
Чл. 9. (1) В случай че процедурата за обратно
изкупуване не се осъществи успешно поради липса
на предложения от ползвателите за връщане за
обратно изкупуване на достатъчно твърд капацитет, твърдият капацитет на всички ползватели,
резервиран по механизма на свръхзаявяване, се
редуцира от оператора на преносната система
пропорционално до достигане на този размер на
допълнително резервирания капацитет, който
може да се изпълни от оператора.
(2) За определяне на дела за всеки ползвател
се използва съотношението между резервирания от ползвателя капацитет по механизма за
свръхзаявяване и общия резервиран капацитет
за тази точка по механизма за свръхзаявяване.
(3) Операторът на преносната система информира ползвателите за редуцирането на капацитет
не по-късно от 20,30 ч. в деня преди преноса.
При осъществяване на такава редукция операторът връща на ползвателя част от плащането
по договора за пренос, съответстващо на редуцирания капацитет.
Чл. 10. Процеду рата за свръхзаявяване и
обратно изкупуване за „ден напред“ се прилага
след въвеж дане от оператора на преносната
система на дневен продукт за предоставяне на
капацитет, в т.ч. и цена за него.
Чл. 11. Операторът на преносната система
предоставя на комисията периодично, както
и при поискване, всички необходими данни
за функционирането на схемата с цел нейната
оценка. Комисията може да изиска от оператора
да преразгледа схемата.
Раздел II
Връщане на договорен капацитет
Чл. 12. Ползвателите на газопреносните мрежи, които имат договори за твърд капацитет,
имат право да предложат обратно на оператора
на преносната система капацитет, който те не
възнамеряват да ползват и който операторът
може да преразпределя към други ползватели,
следвайки процедурите за разпределение. Върнатият капацитет се преразпределя към други
ползватели само когато целият наличен твърд
капацитет на дадената точка е вече разпределен.
Чл. 13. Механизмът за връщане на договорен
капацитет се прилага за договори с продължителност повече от един ден – месечни, тримесечни
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и годишни, и е неприложим по отношение на
допълнителния капацитет, резервиран съгласно
механизма на свръхзаявяване.
Чл. 14. Ползвателите на мрежата попълват
предложение за връщане на резервиран капацитетен продукт, в което указват вида на заявения
за връщане продукт, неговото времетраене, посока, точката на междусистемно свързване, за
която се отнася, и цената на продукта, на която
предлагат да бъде изкупен. Цената не може да
надвишава обявената от оператора цена за съответния продукт.
Чл. 15. Операторът на преносната система
регистрира предложенията в регистър на предложенията за връщане на договорен твърд капацитет и уведомява ползвателя за това.
Чл. 16. Предложените за връщане капацитетни
продукти от няколко ползватели се изкупуват от
оператора на преносната система при спазване на
реда от по-ниска към по-висока цена, само ако
съответният капацитетен продукт е разпределен/
реализиран към други ползватели на мрежата.
Чл. 17. Подаването на предложение за връщане
на капацитет не отменя правата и задълженията
на ползвателя по действащия договор за твърд
капацитет. Тези права и задължения остават в
сила до момента на извършване на преразпределение на заявения за връщане капацитет към
друг ползвател на мрежата.
Чл. 18. В случай на реализирано от оператора на преносната система преразпределение на
предложения за връщане капацитет стойността
на върнатия капацитет, изчислена по цената на
предложението, се възстановява на ползвателя.
Ползвателят, на когото е преразпределен капацитет, заплаща цена не по-ниска от обявената
от оператора цена за съответния капацитетен
продукт.
Чл. 19. Операторът на преносната система
уведомява незабавно ползвателя на мрежата
за всяко преразпределяне на върнат от него
капацитет.
Раздел III
Механизъм за заявяване на капацитет за дългосрочен период на принципа „използвай или
губиш“
Чл. 20. Договореният капацитет се счита за
системно недоизползван, когато ползвателят на
мрежата използва средно по-малко от 80 % от
своя договорен капацитет както за периода между
1 април и 30 септември, така и за периода между
1 октомври и 31 март, общо представляващи
мониторингов период, с ефективна продължителност на договора повече от една година, за
което не може да посочи основателна причина.
Чл. 21. Когато ползвател на мрежата не се
е възползвал от механизма за връщане на капацитет или не е предлагал или продавал своя
капацитет на вторичния пазар, се приема, че
този ползвател не е предложил своя неизползван
капацитет.
Чл. 22. Използването на договорен капацитет
за дългосрочен период се анализира от оператора
на всеки шест месеца. Мониторинговият период
оценява предходните 12 месеца съгласно чл. 20.
Чл. 23. В случай че в оператора на преносната
система са постъпили заявления с искане за твърд
капацитет през мониторинговия период и тези
заявления са били отхвърлени поради липса на
наличен капацитет и през този период е налице
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поне един ползвател, който има неизползван
преносен капацитет, операторът уведомява писмено комисията.
Чл. 24. Операторът на преносната система
изпраща веднъж годишно необходимите документи до комисията, доказващи използването
на договорените дългосрочни капацитети на
съответните точки, за периодите от мониторинговия период. Заедно с уведомяването операторът
изпраща мотивирано становище с предложение
за предприемане или непредприемане на действия по отнемане на капацитет, в т.ч. с анализ
на разходи/ползи за влиянието на евентуалното
отнемане върху приходите на оператора.
Чл. 25. Въз основа на информацията и становището от оператора на преносната система
комисията извършва проверка дали по отношение на ползвател на мрежата на дадена точка са
изпълнени условията за отнемане на капацитет.
Ч л. 26. Когат о са изп ъ л нен и услови я та,
комисията информира ползвателя, че започва
процедура по отнемане на неизползван капацитет, като посочва размера на максималния
капацитет, който може да му бъде отнет, и
периода от време. Комисията предоставя срок
на ползвателя за представяне на становище и
обосновка относно причините за неизползване
на капацитета не по-кратък от 14 дни.
Чл. 27. (1) В случай че ползвателят не представи становище и обосновка в определения от
комисията срок или въз основа на представените
становище и обосновка комисията прецени, че
не е налице основателна причина за недоизползване на капацитет, комисията приема решение
за отнемане на капацитет от този ползвател.
(2) В решението по ал. 1 се посочва размерът
на капацитета, периодът, за който същият ще
бъде отнет, началната и крайната дата на периода,
през който този капацитет ще бъде предложен
на други ползватели. Максималният период на
отнемане е с продължителност една година.
(3) Комисията уведомява ползвателя за решението по ал. 1.
Чл. 28. Комисията с решение прекратява
процедурата по отнемане на капацитет, когато
прецени, че е налице основателна причина за
недоизползване на капацитет. Комисията уведомява ползвателя и оператора за решението.
Чл. 29. Комисията уведомява оператора на
преносната система за решението си по чл. 27
за предприемане на действия по отнемане на
капацитета не по-късно от един месец преди
началото на периода, в който този капацитет
следва да бъде предложен от оператора на други
ползватели.
Чл. 30. Механизмът по този раздел се прилага
само за договори с ефективна продължителност
повече от една година или последователни тримесечия, обхващащи най-малко две години.
Ч л. 31. Ма кси ма л н и я т ка па ц и т ет, кой т о
може да бъде отнет частично, е в размер на
50 % от неизползвания договорен капацитет за
съответната точка.
Чл. 32. Капацитет, който подлежи на отнемане, се предлага от оператора на преносната
система на пазара по същия начин, както свободният капацитет.
Чл. 33. До разпределяне на отнетия капацитет към друг ползвател ползвателят, от когото
е отнет капацитет, остава с непроменени права
и задължения по договора, сключен с оператора
на преносната система.

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези процедури:
1. „Вторичен пазар“ е пазар на капацитет,
търгуван по начин, различен от този на първичния пазар.
2. „Договорен капацитет“ е капацитет, който
операторът на преносна система е разпределил на
ползвател на мрежата съгласно договор за пренос.
3. „Договорно претоварване“ е ситуация, при
която нивото на търсене на твърд капацитет
надхвърля техническия капацитет.
4. „Капацитет“ е максималният поток, изразен
в нормални кубически метри за единица време
или в енергийна единица за единица време, на
който ползвателят на мрежата има право съгласно
разпоредбите на договора за пренос.
5. „Наличен капацитет“ е онази част от техническия капацитет, която операторът на преносна
система не е разпределил и е все още налична
за системата в дадения момент.
6. „Неизползван капацитет“ е твърд капацитет, който ползвател на мрежата е добил по
силата на договор за пренос, но който същият
ползвател не е заявил в рамките на крайния
срок, определен в договора.
7. „Първичен пазар“ е пазар на капацитет,
търгуван директно от оператора на преносната
система.
8. „Твърд капацитет“ е капацитет за пренос
на газ, чиято непрекъсваемост е гарантирана
от оператора на преносна система по силата на
сключен договор.
9. „Технически капацитет“ е максималният
гарантиран капацитет, който операторът на
преносна система може да предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание
целостта и експлоатационните изисквания на
преносната система.
10. „Управление на претоварване“ е управление на капацитетите за пренос на оператора на
преносна система с оглед оптимално и максимално използване на техническия капацитет
и навременно откриване на точки на бъдещо
претоварване и насищане.
11. „Физическо претоварване“ е ситуация,
при която нивото на търсене на реални доставки в определен момент надхвърля техническия
капацитет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тези процедури са разработени от оператора
на преносна система – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, и
са одобрени от комисията с решение по протокол
№ 197 от 25.09.2017 г., т. 1, на основание чл. 16,
параграф 3 във връзка с т. 2.2 от Приложение І
към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи
за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1775/2005 и чл. 11, ал. 1 от Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или
газоразпределителните мрежи и за достъп до
съоръженията за съхранение на природен газ.
§ 3. Тези процедури влизат в сила от деня на
обнародването им в „Държавен вестник“ и се
прилагат от 1.10.2017 г.

7138

Председател:
Ив. Иванов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 458
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 534 от 20.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 17.10.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1003.109,
представляващ УПИ II-497, кв. 62, м. Красно
село – Стрелбище – урб. бл. 32, ул. Роженски
проход № 8, ж.к. Стрелбище, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“.
2. Начална тръжна цена – 603 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 60 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.10.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6945

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 463
от 24 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезник, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за трасе и сервитут с указано място и начин на
присъединяване към въздушен електропровод
20 kV „Равнище“, извод от подстанция „Брезник“
с изграждане на нов ЖР стълб в сервитута на
съществуващия електропровод, откъдето трасето минава по съществуващи полски пътища с
№ 06286.71.29, 06286.73.32, 06286.73.33, 06286.102.3
и 06286.73.34 до нов БКТП в ПИ 06286.72.21 по
КККР на гр. Брезник.

6890

Председател:
В. Младенова
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ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 341
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 19 от протокол
№ 2 от 16.05.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Козлодуй, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на
трасе и сервитути с регистри за отразяване на
сервитутна зона на електроснабдяване на помпена станция, разположена в рамките на поземлен
имот № 37798.193.58 в землището на гр. Козлодуй.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
Административния съд – Враца, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Занева
6895

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-236
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. V от протокол № РД-18-198
от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-20-315 от 5.12.2016 г., и констативен протокол
от 24.03.2017 г. на Община Кюстендил одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 на
м. Гола Велика, Кюстендил, община Кюстендил,
в изпълнение на Решение № 416 от 23.12.2009 г. на
Административния съд – Кюстендил, в частта за
имоти № 41112.83.10 и № 41112.83.11, както следва:
Заличава се имот № 41112.83.11, като площта
му се придава към имот 41112.83.10. Новообразуваният имот № 41112.83.10 става с площ 737 кв. м,
като в регистъра се запазва собственикът на
имота – Иван Харалампиев Ангелов.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
6887
ЗАПОВЕД № ДС-20-237
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. III от протокол № РД-18-198
от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-20-315 от 5.12.2016 г., и констативен протокол
от 24.03.2017 г. на Община Кюстендил одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 в
м. Ивчево, землището на с. Цървеняно, община
Кюстендил, в изпълнение на Решение № 389 от
18.07.2013 г. на Кюстендилския районен съд в
частта за имоти № 78611.127.4 и № 78611.127.12,
както следва:
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1. Новообразуваният имот № 78611.127.4 става
с площ 862 кв. м, като в регистъра се запазва
собственикът на имота – Иван Витков Иванов.
2. Новообразуваният имот № 78611.127.12 става
с площ 1481 кв. м, като в регистъра се запазва
собственикът на имота – н-ци на Христо Николов Митрев.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
6888
ЗАПОВЕД № ДС-20-238
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. I от протокол № РД-18-198
от 7.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-20-315 от 5.12.2016 г., и констативен
протокол от 24.03.2017 г. на Община Кюстендил
одобрявам план на новообразуваните имоти по
§ 4 на м. Саманли баир, с. Слокощица, община
Кюстендил, в изпълнение на Решение № 137 от
25.05.2010 г. на Административния съд – Кюстендил, в частта за имоти с номера 67461.70.19 и
67461.70.20, както следва:
1. Новообразуваният имот № 67461.70.19 става
с площ 500 кв. м, като в регистъра се запазва
собственикът на имота по н.а. – Веселина Манолова Бойкова.
2. Новообразуваният имот № 67461.70.20 става
с площ 303 кв. м, като в регистъра се запазва
собственикът на имота по решение на ПК – н-ци
на Пенка Ангелова Миленкова.
Промяната да се отрази в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
6889

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 359
от 31 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 309 от 30.07.2017 г.
на ОбС – гр. Мъглиж, и Решение № 5 от протокол № 5 от 25.07.2017 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Проектиране и стабилизиране на горски автомобилен път (ГАП) в териториалния обхват
на дейност на ТП на ЮИДП – ДГС „Мъглиж“,
подобект „Изграждане на горски автомобилен
път (ГАП) „Иванкова пътека – Калоянка“ в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Мъглиж“ в землищата на с. Дъбово, с. Сливито и
с. Борущица, община Мъглиж.
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Целта на проекта е изграждане на нов горски
автомобилен път (ГАП) „Иванкова пътека – Калоянка“ в териториалния обхват на дейност на
ТП ДГС „Мъглиж“, като трасето преминава през
поземлени имоти с № 000015, 000415 и 000427
в землището на с. Дъбово, през поземлен имот
№ 000484 в землището на с. Сливито и през
поземлени имоти с № 000913, 000914, 000916,
000917, 000918, 000934 и 000966 в землището
на с. Борущица, община Мъглиж, започващ
от асфалтов път (с. Дъбово към с. Борущица)
по част от съществуващ горски път без трайна
настилка. За целия участък за пътното легло и
банкети е избрана трошенокаменна настилка.
Дължината на горския автомобилен път е
11 377,38 м.
Определената с парцеларен план засегната
площ възлиза на 83 546,68 кв. м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
6807

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 822
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският
съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план за части от поземлени имоти 000260, 000261, 048015,
048016 и 057004, местност Бозалъка, землище
с. Панаретовци, община Сливен, като имотите
от земеделски се преотреждат в „за разширение
на гробищен парк“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6892
РЕШЕНИЕ № 823
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на пътна
връзка в имоти с идентификатори 67338.251.1 с
НТП „полски път“ и 67338.251.2 с НТП „първо
степенна улица“, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.46.19
за осъществяване на инвестиционно намерение
„За автосервиз и автокъща“, местност Сливенски
кър, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6893
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РЕШЕНИЕ № 824
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение в имоти с идентификатори
67338.251.1 с НТП „полски път“ и 67338.251.2 и
67338.251.5 с НТП „първостепенна улица“, всички
общинска собственост, за осигуряване на захранване на ПИ 67338.46.19 за осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“,
местност Сливенски кър, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
6894

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 6
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява спец иа лизи рана п лан-схема за
елементи на техническата инфраструктура към
дейс т ва щ и я под робен ус т ройс т вен п ла н на
гр. Търговище – за разширяване на изградената
газоразпределителна мрежа на територията на
гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
6891
39. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-49 от 20.09.2017 г. на Община Бургас за
обект: „Изг ра ж дане на специа лизиран при
станищен обект за обслужване на риболовните
дейности – „Място за временно укритие на риболовните кораби“ („защитена лодкостоянка“),
намиращ се в акваторията на Черно море (ПИ с
идентификатор № 07079.10.1331), северно от кв. 54
по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, и североизточно от поземлен имот (ПИ) 07079.10.623
по КК на гр. Бургас, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на предварително изпълнение – в
3-дневен срок.
6988
38. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
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за възлагане № 44 от 15.08.2017 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага на Симо Николов Симеонов с адрес: София,
район „Младост“, ул. 186 № 31, група № 94/17-1,
представляваща: 1/2 ид. ч. от притежаваните от
осъденото лице 5/6 ид. части от поземлен имот
№ 148002, намиращ се в землището на с. Гюргич, ЕКАТТЕ 18486, община Ружинци, област
Видин, с площ 1,501 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни
условия – четвърта. Имотът се намира в местността До стопански двор при граници и съседи
на имота: № 147013 – стопански двор на „Фотоволтаик енерджи сорс“ – ООД, № 148013 – нива
на Държавен поземлен фонд, № 000483 – полски път на общинска земя, № 148003 – нива на
Държавен поземлен фонд. През имота минава
главна водопроводна мрежа, като над водопровода и на 3 м от двете му страни се забранява
разполагане на трайни и временни постройки и
трайни насаждения, съгласно скица № К02189 от
27.02.2017 г., издадена от Общинската служба по
земеделие – гр. Белоградчик, а съгласно нотариа
лен акт за дарение на недвижим имот № 198,
том III, рег. № 2046, дело № 515 от 2009 г., вписан
под дв. вх. рег. № 1745/18.09.2009 г., том 4, акт
№ 39, имотът представлява нива с площ 1,501 дка,
четвърта категория, намираща се в местността
До стопански двор, съставляваща имот № 148002
по плана за земеразделяне на землището на
с. Гюргич, ЕК АТТЕ 18486, община Ружинци,
област Видин, при граници: имот № 147011 – стопански двор на Лиляна Ангелова Петрова, имот
№ 148013 – нива на Държавен поземлен фонд,
имот № 000483 – полски път – общинска земя,
и имот № 148003 – нива на Държавен поземлен
фонд, и съгласно Присъда № 52 от 17.11.2016 г.
по НОХД № 236/2016 г. по описа на Окръжния
съд – Видин, влязла в сила на 2.12.2016 г., вписана в имотния регистър при СВ – Видин, под дв.
вх. № 256/13.02.2017 г., том 1, акт № 142, имотна
партида № 11579, представлява поземлен имот пл.
№ 148002, площ 1,501 дка, с. Гюргич, местност До
стопански двор, област Видин, община Ружинци,
за сумата 562 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. първо от ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
6955
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Михаил
Иванов Данов, собственик на имот № 22.6, намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7033
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагист
рала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Тинка
Иванова Николова, собственик на имот № 22.6,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7034
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йорданка
Христова Мечкарова, собственик на имот № 22.8,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7035
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Пламен
Василев Василев, собственик на имот № 22.13,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7036
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км
78+884 до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петя Иванова Якимова-Стоянова, собственик
на имот № 22.21 и имот № 22.22, намиращи се
в землището на гр. Ябланица, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на
Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7037
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милкана
Герасимова Маркова, собственик на имот № 22.23,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
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Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7038
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елеонора
Маркова Маркова, собственик на имот № 22.23,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7039
8. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км
78+884 до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ваня Иванова Йотова-Миранда, собственик
на имот № 22.25, намиращ се в землището на
гр. Ябланица, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7040
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Галина
Иванова Дамянова, собственик на имот № 22.25,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7041
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ценка
Нешева Величкова, собственик на имот № 22.28,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7042
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Яким
Петров Якимов, собственик на имот № 22.28,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7043
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Анелия
Тодорова Якимова, собственик на имот № 205.50,
намиращ се в землището на гр. Ябланица, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7044
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км
78+884 до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мирян Иванов Маринов, собственик на имот
№ 23.2, имот № 23.4, имот № 23.5 и имот № 215.12,
намиращи се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7045
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Евгения
Ангелова Ангелова, собственик на имот № 23.22,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7046
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15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км
78+884 до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виолета Стойкова Дикова, собственик на
имот № 23.27, имот № 27.47 и имот № 29.59, намиращи се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7047
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Любомир
Иванов Йончев, собственик на имот № 23.44, намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7048
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Любомир
Василев Йончев, собственик на имот № 23.44,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7049
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Георгиев Кралев, собственик на имот № 26.18,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7050
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“, участък 1, с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

Закона за държавната собственост съобщава на
Велизар Драганов Велизаров, собственик на имот
№ 26.19, имот № 26.21 и имот № 217.24, намиращи се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7051
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Венциела Димитрова Йончева-Иванова, собственик на имот № 27.26 и имот № 33.6, намиращи
се в землището на с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на
Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7052
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Марийка
Иванчева Генчева, собственик на имот № 27.40,
имот № 27.46, имот № 29.62 и имот № 30.20, намиращи се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7053
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петър
Димитров Тодоров, собственик на имот № 27.41
и имот № 217.7, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7054
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км
78+884 до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Светослава Тодорова Тодорова, собственик
на имот № 28.24 и имот № 29.25, намиращи се
в землището на с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на
Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7055
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Василев Иванов, собственик на имот № 28.31
и имот № 28.32, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7056
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Росица
Иванова Иванова, собственик на имот № 28.31,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7057
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Иванов Милушев, собственик на имот № 28.31,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7058
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Димитър
Стефанов Цанев, собственик на имот № 28.34
и имот № 215.36, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановява-
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нето на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7059
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Теодора
Боянова Михова, собственик на имот № 28.34
и имот № 215.36, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7060
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Стефан
Григоров Динов, собственик на имот № 28.34
и имот № 215.36, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7061
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Румен Иванов Райков, собственик на имот
№ 29.29, имот № 33.3 и имот № 215.5, намиращи
се в землището на с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на
Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7062
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мария Иванова Иванова, собственик на имот
№ 29.29, имот № 33.3 и имот № 215.5, намиращи
се в землището на с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на
Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7063
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иванка
Вуткова Цанова, собственик на имот № 29.30,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7064
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Венцислав
Любенов Вутков, собственик на имот № 29.30,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7065
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Константинов Попов, собственик на имот № 29.30,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7066
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Симеонов Василев, собственик на имот № 29.68,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7067
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36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Антоанета Цанова Базлянкова, собственик
на имот № 29.68 и имот № 217.8, намиращи се
в землището на с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на
Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7068
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Божидарова Петрова, собственик на имот № 29.70
и имот № 30.24, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7069
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Владимир
Божидаров Данов, собственик на имот № 29.70
и имот № 30.24, намиращи се в землището на
с. Брестница, община Ябланица, за постановяването на Решение № 399 на Министерския съвет
от 20.07.2017 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7070
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Цанко
Тодоров Цаков, собственик на имот № 30.22, намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7071
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка
чеството си на инвеститор на обект: Автомагист
рала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Христина
Захариева Вълчева, собственик на имот № 30.27,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7072
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Станислав
Василев Вълчев, собственик на имот № 30.27, намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7073
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Стефка
Василева Ненова, собственик на имот № 33.4,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7074
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884
до км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Румяна Лалева Петрова, собственик на имот
№ 210.33, имот № 215.4 и имот № 215.13, намиращи се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7075
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Симеон
Вутков Димитров, собственик на имот № 210.51,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
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Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7076
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомаги
страла „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Николинка
Лазарова Луканова, собственик на имот № 215.19,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7077
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Рада Чав
дарова Носикова, собственик на имот № 215.19,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7078
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Румяна
Димитрова Райкова, собственик на имот № 215.19,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7079
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Надка
Георгиева Христова, собственик на имот № 215.19,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7080
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Лилия
Борисова Пантева, собственик на имот № 215.20,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7081
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ренета
Веселинова Пантева, собственик на имот № 215.20,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7082
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Боряна
Веселинова Пантева, собственик на имот № 215.20,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7083
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Румяна
Краева Попова, собственик на имот № 215.31,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7084
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53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до
км 87+800, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Симеонов Василев, собственик на имот № 217.8,
намиращ се в землището на с. Брестница, община
Ябланица, за постановяването на Решение № 399
на Министерския съвет от 20.07.2017 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7085
857. – Медицинският университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на основание
Заповед № Р-109-311 от 31.08.2017 г. на ректора
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2017/2018 г. в рамките
на утвърдения брой с Постановление № 236 от
27.04.2017 г. на Министерския съвет по области на
висше образование, професионални направления
и докторски програми, както следва:
Шифър

Области на висше
образование, професи
онални направления и
докторски програми

1

2

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

ВЕСТНИК
Шифър

редов задоч
на
на
3

Области на висше
образование, професи
онални направления и
докторски програми

1

Форми на
обучение

4
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2

Форми на
обучение
редов задоч
на
на
3

Патофизиология

1

Клинична лаборатория

1

Вътрешни болести

1

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

1

Нефрология

1

Ендокринология

1

Белодробни болести

1

Дерматологи я и венерология

1

Токсикология

1

Епидемиология

1

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

1

Инфекциозни болести

1

Анестезиология и интензивно лечение

1

Неврохирургия

1

Акушерство и гинекология

1

Онкология

1

Съдова хирургия

1

Офталмология

3

Кардиология

2

Педиатрия

3

Медицина на бедствените
ситуации

1

Психиатрия

3

Съдебна медицина

1

Обща хирургия

2

Обща медицина

1

Урология

2

1

Гръдна хирургия

2

Пр о ф е сиона л н и заб ол явания

Ортопедия и травматология

2

Хематология и преливане
на кръв

2

Неврология
Гастроентерология
Оториноларингология

3

А натоми я, хистологи я и
цитология

4

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

3

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

7.2.

Стоматология
Терапевтична стоматология

2

Хирургична стоматология

1

3

Ортопедична стоматология

1

3

Детска стоматология

1

7.3.

7.4.

Фармация
Токсикология

1

Фармацевтична химия

1

Обществено здраве
2

1

Управление на общественото здраве

2

Мед и ц и нска ра д иолог и я
и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи)

2

Уп ра в лен ие н а зд ра вн и
грижи

Патологоанатомия и цитопатология

1

3.

Соц и а л н и , с т оп а нск и и
правни науки

3.2.

Психология
Медицинска психология

3

4
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Области на висше
образование, професи
онални направления и
докторски програми

1

2

3.7.

Администрация и управление
Организация и управление
извън сферата на материалното производство (по
отрасли и подотрасли)

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки
Медицинска физика

4.2.

редов задоч
на
на
3

4

2

1

1

Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

4.3.

Форми на
обучение

1

Биологически науки
Генетика

1

Микробиология

1

Вирусология
Медицинска биология

1

Физиология на животните
и човека

1

Ботаника

1

Биохимия

1

ОБЩО:

86

1

Необходими документи: 1. попълнена анкетна
карта (образец); 2. заявление до ректора (образец);
3. автобиография с подпис на кандидата (образец);
4. нотариално заверени копия на дипломи за ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ с приложенията
към тях (Поне една от двете дипломи следва да
бъде в съответното на конкурса професионално
направление. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства, след като образователната му степен бъде
призната по реда на Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища или представи
преведено и легализирано копие от дипломата и
удостоверение от МОН за признаването є.); 5. два
броя снимки – паспортен формат (3,5 см/4,5 см);
6. декларация за достоверност на представените
документи (образец); 7. документ за платени
такси за провеждане на конкурсни изпити по
специалност – 60 лв., и по чужд език – 30 лв.,
определени с ПМС № 105 от 3.05.2016 г.; 8. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с
публикации (ако има такива). Всички документи
се представят в 1 екземпляр на хартиен носител в оригинал и сканирани оригинали в .pdf
формат на електронен носител. Комплектът с
документи на кандидата се завежда с входящ
номер в сектор „Деловодство“ (ет. 1, стая 101),
след което се подава в отдел „Научна дейност
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и кариерно развитие“ (ет. 3, стая 318). В случай
на кандидатстване в конкурси по повече от една
специалност или две различни форми на една и
съща специалност е необходимо да се подадат
отделни комплекти с документи за всяка една
от тях. Таксите за конкурсните изпити следва
да бъдат внесени по банков път по сметката на
МУ – Варна. Основание на плащането: такса
за конкурсен изпит за докторанти, имена на
кандидата по ЛК. „БАНК А ДСК“ – ЕАД, BIC:
STSA BGSF, IBA N: BG24STSA93003100040700.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Научна дейност и кариерно развитие“,
стаи 318 и 319; тел.: 052/677-055; 052/677-056 и
052/ 677-083.
6963
61. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката“, за военнослужещ в катедра „Компютърни системи и технологии“ във
факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ
„Васил Левски“. Условията на конкурса са обявени със заповед на министъра на отбраната
№ ОХ-940 от 25.08.2017 г., линк: http://www.nvu.
bg/sites/default/files/nmu_files/nau4na_deinost/
procedura_zras/2017/xx940_25_08_2017.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, тел. за
контакти: 062/618832.
6965
61а. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2.
Военно дело, научна специалност „Организация
и управление на въоръжените сили“, за военнослужещ в катедра „Специализирана подготовка“
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил
Левски“. Условията на конкурса са обявени със
заповед на министъра на отбраната № ОХ-940 от
25.08.2017 г., линк: http://www.nvu.bg/sites/default/
files/nmu_files/nau4na_deinost/procedura_zras/2017/
xx940_25_08_2017.pdf. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в регистратурата
на университета, Велико Търново, бул. България
№ 76, тел. за контакти: 062/618832.
6979
617. – Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност
„Българска литература“ (Стара българска литература), със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – бул. Шипченски проход № 52,
бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
6952

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

887. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в научна област 5. Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Материало
знание и технология на машиностроителните
материали – един за нуждите на научна секция 1
„Металознание“ към института, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, София, бул. Шипченски
проход № 67 – отдел „Организация и управление
на човешките ресурси“, тел. 02/462-62-28.
6938
5. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Страхилово,
община Полски Тръмбеш, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
6905
45. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация и застрояване и схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ на в.з. Ранова нива, район „Нови
Искър“, в граници: улица по о.т. 317 – о.т. 319 –
о.т. 323 – о.т. 324 – о.т. 304; сервитути на ВиК
инфраструктура при о.т. 318 и о.т. 323; улица
по о.т. 304 – о.т. 303 – о.т. 301; кв. 26, УПИ І,
II, III и IV; улица по о.т. 299 – о.т. 297; кв. 27,
УПИ I и II; североизточна граница на УПИ XI,
северозападни граници на УПИ I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX от кв. 25; улица по о.т. 290 –
о.т. 292 – о.т. 293; улица по о.т. 293 – о.т. 112; улица
по о.т. 112 – о.т. 132 – о.т. 134; южна, западна, северна и североизточна граница на кв. 20; сервитут
на ВиК инфраструктура; улица по о.т. 105 – о.т. 106;
западна, северна и северозападна граница на кв.
20а; югозападна, северозападна и североизточна
граница на кв. 1; улица по о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 5; северозападна, североизточна и югоизточна граница
на кв. 3; улица по о.т. 11 – o.т. 12 – о.т. 49 – о.т. 55;
улица по о.т. 55 – о.т. 191; североизточна и югоизточна граница на кв. 11; улица по о.т. 199 – о.т. 193;
югоизточна, югозападна и северозападна граница на кв. 12; сервитути на ВиК инфраструктура между о.т. 193 – о.т. 211 и о.т. 203 – о.т. 207;
у л и ц а по о.т. 19 9 – о.т. 2 05 – о.т. 176; у л ица по о.т. 176 – о.т. 173; южна и източна граница на к в. 8; улица по о.т. 227 – о.т. 207 –
о.т. 211 – о.т. 216 – о.т. 221; южна и югозападна
граница на кв. 14; улица по о.т. 231 – о.т. 230; улица
по о.т. 230 – о.т. 234; улица по о.т. 234 – о.т. 239;
източна и южна граница на кв. 15; улица по
о.т. 411 – о.т. 243; улица по о.т. 243 – о.т. 244;
кв. 31, У ПИ I; улица по о.т. 243 – о.т. 242 –
о.т. 248 – о.т. 249; к в. 32, У ПИ I; улица по
о.т. 248 – о.т. 250 – о.т. 256; южна и източна граница на кв. 30; улица по о.т. 338 – о.т. 337; източна
граница на кв. 31; сервитути на ВиК инфраструктура
между о.т. 338 – о.т. 412 и о.т. 351 – о.т. 412; УПИ
XI от кв. 31; улица по о.т. 351 – о.т. 347 – о.т. 316;
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улица по о.т. 316 – о.т. 317; улица по о.т. 317 –
о.т. 408 – о.т. 406 – о.т. 402 – о.т. 397 – о.т. 392 –
о.т. 389 – о.т. 384 – о.т. 381 – о.т. 376; улица по
о.т. 376 – о.т. 372 – о.т. 370 – о.т. 366 – о.т. 359;
улица по о.т. 359 – о.т. 357 – о.т. 354 – о.т. 680;
сервитути на ВиК инфраструктура при о.т. 355;
улица по о.т. 357 – о.т. 447 – о.т. 445 – о.т. 441;
улица по о.т. 441 – о.т. 376; улица по о.т. 441 –
о.т. 437 – о.т. 435 – о.т. 433 – о.т. 432 – о.т. 425 –
о.т. 421 – о.т. 414 – о.т. 413 – о.т. 243; сервитути на
ВиК инфраструктура при о.т. 446, о.т. 442, о.т. 438,
о.т. 435 и о.т. 413, който е изложен в район „Нови
Искър“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Нови Искър“.
6904
1. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Кабелна линия
за захранване на поземлен имот (ПИ) № 045116
по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с териториален обхват имот
№ 045084 – полски път, намиращ се в същото
землище, собственост на Община Аксаково. Проектът за подробен устройствен план е изложен за
разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и
от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
6902
4. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 26 от 28.04.2017 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети
проекти за изменение на ПНИ на м. Лозите, кадастрален район 501, землище с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, в частта относно имот
№ 376 и имот № 724 в изпълнение на влязло в
законна сила на 18.05.2013 г. съдебно решение
№ 347 от 30.01.2013 г. по гр.д. № 14971/2012 г. на
Районния съд – Варна, и на ПНИ на м. Лозите,
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, в частта относно вписването на данни
за собствеността в регистъра на собствениците
към плана за имоти № 713 и № 231 в изпълнение на влязло в законна сила на 16.04.2014 г.
съдебно решение № 5319 от 26.11.2013 г. по
адм.д. № 15759/2012 г. на Варненския районен
съд и решение № 907 от 16.04.2014 г. по к.а.х.д.
№ 749/2014 г. на Административния съд – Варна.
Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Аксаково, област Варна,
ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
6884
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484. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабелна линия НН – външно
ел. захранване, до имот с № 0380053, местност
с. Марулево в землището на с. Еленово, община
Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с № 0.71 (път IV
клас – общинска собственост), № 21.16 (пасище,
мера – общинска собственост), № 0.73 (полски
път – общинска собственост), № 38.41 (овощни
насаж дения – общинска собственост), № 0.74
(път IV клас – общинска собственост), № 38.57
(ниско застрояване до 10 м – частна собственост),
№ 38.58 (ниско застрояване до 10 м – частна
собственост), № 38.59 (ниско застрояване до
10 м – частна собственост), № 38.45 (ниско застрояване до 10 м – частна собственост), № 38.54
(ниско застрояване до 10 м – частна собственост)
в землището на с. Еленово, община Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая 214 в сградата на
Община Благоевград.
6974
18. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект с вх. № Юл-218 от
1.08.2017 г. на „Булсатком“ – ЕАД, за одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (Пз) и ПУП – ПП за имот № 000333
(горска територия – частна държавна собственост, с площ 0,900 дка), м. Копинината, землище с. Бузяковци, кметство с. Вакарел, община
Ихтиман, ЕКАТТЕ 06851, учредяване право на
строеж на DCS/LTE/WI – FI – Базова станция
SFO002 „Бузяковец“, за изграждане на стълб, тип
ЖР кула, за телекомуникационно оборудване и
съоръжения на техническата инфраструктура
към него с отреждане на имота „за съоръжение
на техническата инфраструктура“ със следните
показатели: плътност на застрояване – до 50 %;
Кинт. (коефициент на интензивност на застрояването) – до 0,5; Позеленяване – 40 %; максимална височина – без ограничение, свободно
застрояване – е. Проектът се намира в дирекция
„Специализирана администрация“ в сградата на
техническата служба на Община Ихтиман. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с него
и при необходимост могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация – Ихтиман.
6941
82. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект с вх. № Юл-182 от
28.06.2017 г. на „Булсатком“ – ЕАД, за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план
за застрояване (Пз) за имот № 10029.741.005,
м. Могилата, землище с. Вакарел, за промяна
статута на земеделска земя за DCS/LTE/Wi – Fi
Базова станция SFO001 „Млечановци“ – за съоръжение на техническата инфраструктура със
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следните показатели: плътност на застрояване ≤
50 %; Кинт. ≤ 0,5; мин. озеленена площ ≥ 40 %;
застрояване – свободно (е), схема за външно ел.
захранване за имот с № 10029.741.005 за трасе
на електропровод 1 kV от съществуваща мрежа в района. Проектът се намира в дирекция
„Специализирана администрация“ в сградата на
техническата служба на Община Ихтиман. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с него
и при необходимост могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация – Ихтиман.
6942
40. – Община Кърджали на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ на зони за земеделско ползване, както следва: зона за земеделско
ползване (ЗЗП) № 9, попадаща в землището на
с. Невестино, община Кърджали; зона за земеделско ползване (ЗЗП) № 28, попадаща в землището
на с. Петлино, община Кърджали. Същите ще
бъдат изложени в сградата на общината, дирекция
„АСУТ“, стая 203. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете
и придружаващата ги документация до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6976
37. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел от съществуваща шахта, разположена в ПИ
55155.28.6, до съществуващ оптичен кабел в ПИ
55155.27.120 по КККР на гр. Пазарджик, община
Пазарджик. Трасето на оптичния кабел с обща
дължина 1083 м започва от съществуваща шахта,
разположена в имот – общинска собственост: ПИ
55155.28.6 – полски път, преминава през него,
след което пресича изградения с подходите на
моста път от северната страна на моста, тръгва
по моста Атлантик, излиза от него, върви по
изградения с подходите на моста път от южната страна, пресича път I-8 на км 187+520 и
преминава в имот – общинска собственост, ПИ
55155.27.125 – полски път, върви в него и достига границата на ПИ 55155.27.120 – полски път,
където се намира съществуващ оптичен кабел,
който ще бъде захранен съгласно изчертаното с
лилаво проектно трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
6990
1. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план за застрояване
(ПУП – ПП и ПЗ) за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на строеж: Водопроводна връзка
на с. Расник, община Перник; подобекти: помпена станция и водопровод. Поземлени имоти,
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засегнати от трасето и сервитута на водопровода
и захранваща линия НН тип СВТ 3 х 2,5 мм 2 , са
№ 036003, 036002, 313, 312, 035020, 035022, 035006
и 000502, землище на с. Расник, община Перник.
Проектът за ПУП – ПП и ПЗ е изложен в стая
№ 5, ет. 12 в сградата на Община Перник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
ПУП – ПП и ПЗ до общинската администрация.
6900
13. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен уличен водопровод за ПИ
005330, м. Изворите, землище с. Гълъбец, община
Поморие“, преминаващо през: поземлени имоти
в землището на с. Гълъбец: ПИ 000387 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
000109 – дере, общинска публична собственост;
поземлени имоти в землището на с. Порой: ПИ
000031 – дере, общинска публична собственост, и
ПИ 000039 – дере, общинска публична собственост;
и през улица с о.т. 71 – 72 в регулацията на с. Порой.
Дължината на водопровода е 163 м, от тях 80 м са
в земеделските имоти в землищата на с. Порой
и с. Гълъбец, а останалите 83 м – в регулацията
на с. Порой. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6901
3. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за външни ел. и ВиК
трасета за захранване на ПИ № 252008 (УПИ
8 – производствена и ск ладова дейност) във
връзка с изграждане на обект: „Цех за печене,
замразяване и съхранение на замразени зеленчуци
и плодове“. Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
6885
9. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия – изграждане на нова въздушна мрежа ниско напрежение в продължение на кл. А, ТП 4, ст. 10, до
границата на имот 008067 по КВС на землище
гр. Мартен през имот 000025 – НТП „Пътища
IV клас“, общинска публична собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6975
69. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
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трасета на електропровод и водопровод за обект:
„Подземно електрозахранване НН 0,4 kV и водопроводно отклонение до имот с идентификатор
65927.88.34 – местност Балък ямаса, по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище
гр. Севлиево, община Севлиево, собственост на
Даниел Иванов Въгленов и Николай Иванов Въгленов. Трасето на електропровода е с дължина 9 м,
подземно пресича път от републиканската пътна
мрежа с идентификатор 65927.88.70 и достига до
ПИ 65927.88.34. Сервитутът на електропровода е
по 2 м от двете страни на оста на трасето. Трасето на водопровода е с дължина 55 м, започва
от съществуващ водопровод, преминава през ПИ
65927.88.66 – път, общинска собственост, и достига
до ПИ 65927.88.34. Сервитутът на водопровода е
по 0,6 м от двете страни на оста на трасето. Линиите на трасетата са съгласно графичната част
на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
6977
27. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
с Решение № 569 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
31.08.2017 г., протокол № 28, се разрешава и
е одобрено задание с изработен проект за по
дробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I-132.431 в кв. 287, местност
Могилата – Смолян, община Смолян“, с трасе,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.132.12, 67653.132.18, 67653.132.424,
67653.132.430 и 67653.132.431 по кадастралната карта
на гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
6989
11. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за план-схема за газификация към ПУП (подробен устройствен план) на
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен,
за обект: „Газоснабдяване на община Твърдица“, подобект „Газоразпределителна мрежа на
гр. Твърдица“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация – Твърдица.
6978

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през ноември 2017 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:
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НА 6.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4833/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2016 по описа на Окръжен съд Шу мен,
подадена от Цветалин Маринов Василев чрез
адвокат Лъчезара Великова-Петкова, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 2, кантора 25;
Наталия Колева Василева чрез адвокат Лъчезара
Великова-Петкова, Шумен, ул. Добри Войников
9 – 13, ет. 2, кантора 25, срещу Николай Стоянов Пинтев, Шумен, ул. Дедеагач 21, вх. 3, ет. 4,
ап. 58; Росица Митева Пинтева, Шумен, ул. Дедеагач 21, вх. 3, ет. 4, ап. 58; Павлина Христова
Стоянова, Шумен, ул. Владайско въстание 198,
ет. 2; Десислава Деянова Маринова, гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Стара планина 11; Стела
Колева Рашкова, с. Велино, област Шумен, ул.
Иван Вазов 10; Николинка Райчева Желязкова,
с. Велино, област Шумен, ул. Иван Вазов 16;
Петранка Желязкова Варджиева, Шумен, ул.
Жечко Попов 19, ет. 2, ап. 5; Добри Желязков
Добрев, Шумен, ул. Жечко Попов 19, ет. 2, ап. 4;
Николина Деянова Маринова, Шумен, ул. Ген.
Драгомиров 26, вх. 1, ет. 6, ап. 17.
Второ гражданско отделение, 5040/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Дишо Йорданов Постолов чрез адвокат Пламен Механджийски, Самоков, ул. Отец
Паисий 2; Светла Дишова Попова чрез адвокат
Пламен Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий
2; Христо Дишов Йорданов чрез адвокат Пламен
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2;
Петрунка Христова Славкова чрез адвокат Пламен Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий
2; Елка Динкова Вукова чрез адвокат Пламен
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2;
Венета Динкова Машова чрез адвокат Пламен
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2;
Стоян Димитров Славков чрез адвокат Пламен
Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий 2,
срещу „Енерджи Делта“ – ЕООД, чрез адвокат
Снежана Оцетова, Самоков, ул. Отец Паисий
15; Десислава Николаева Николова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Славчо Георгиев Червенков чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Марийка Стоянова Николова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Виолета Миланова Балабанова чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Стоян Ангелов Балабанов чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Татяна Ангелова Милушева чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Добринка Димитрова Роева чрез адвокат
Здравко Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Николай Кирилов Николов чрез адвокат
Райна Беловеждова, София, ул. Неофит Рилски
54, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 5201/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Община Поморие чрез адвокат Юрий
Бошнаков, Бургас, ул. Княз Борис Първи 10, вх. Б,
ет. 1, срещу „Хоризонт“ – АД, чрез адвокат Мима
Кънева, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 3.
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Второ гражданско отделение, 5557/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
387/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Савина Емилова Хубанова
чрез адвокат Кирил Андреев, Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 9, срещу Любхен Дончева
Йорданова, с. Ветринци, община Велико Търново,
чрез адвокат Йордан Минчев, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39.
Второ гражданско отделение, 90/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
700/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николина Йорданова Илиева чрез
адвокат Татяна Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 16, срещу Валентин Лазаров Малев
чрез адвокат Атанас Узунов, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 7; Георги Стоянов Шопов,
с. Равда, област Бургас, ул. Несебър 51; Лазар
Иванов Малев, с. Паталеница, област Пазарджик,
ул. Шестдесет и седма 9; Йордан Стоянов Шопов,
с. Синитово, област Пазарджик, ул. Единадесета
2; Иванка Лазарова Малева, с. Паталеница, област
Пазарджик, ул. Шестдесет и седма 9.
Второ граж данско отделение, 99/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9275/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Галина Стоянова Кръстева чрез
адвокат Станислава Маркова, София, ул. Юнак
24, ет. 7, офис 2; Ивайло Сергеев Кръстев чрез
адвокат Станислава Маркова, София, ул. Юнак
24, ет. 7, офис 2; Николина Сергеева Софрониева
чрез адвокат Станислава Маркова, София, ул.
Юнак 24, ет. 7, офис 2, срещу Веселина Георгиева
Порязова чрез адвокат Божко Порязов, София,
ул. Цар Калоян 8, ет. 2, и трета страна „Европетролиум“ ЕООД, Пловдив, ул. Мария Кюри
1А, ет. 2, ап. 4.
Второ гражданско отделение, 268/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8203/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йенс-Оливер Курт чрез адвокат
Ирина Генчева, София, ул. Цар Калоян 10; Георги
Петков Кобиларов чрез адвокат Борис Велев,
София, ул. Цар Калоян 10, срещу Йорданка Георгиева Генова чрез адвокат Павел Гечев, София,
ул. Граф Игнатиев 19, ет. 1; Виктория Кирилова
Генова чрез адвокат Павел Гечев, София, ул. Граф
Игнатиев 19, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 465/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Никола Йорданов Колев чрез адвокат
Искра Атанасова, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4,
офис 32; Стайка Стойкова Колева чрез адвокат
Искра Атанасова, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4,
офис 32, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез пълномощник Мария Денева, София, бул. Витоша 15,
ет. 3; Вилиян Илиев Великов, Никопол, област
Плевен, ул. Васил Левски 101; Елка Георгиева
Тодорова (Великова), гр. Бяла, област Русе, ул.
Генерал Драгомиров 15.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 394/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
247/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Рай – Фис“ – ЕООД, с управител
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Райчо Асенов Илиев чрез адвокат Ненчо Такев,
Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 6, срещу „Юробанк България“ – АД, с изпълнителен директор
Димитър Борисов Шумаров чрез адвокат Христина
Иванова, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8, бизнес
сграда ИВЕЛ, и трета страна Недялка Валентинова Маргаритова, Смолян, ул. Бяло море 24.
Първо търговско отделение, 791/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5311/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Община Ботев
град чрез адвокат Христо Якимов, Ботевград, ул.
Севастат Огнян 4, ет. 3, офис 2.
Първо търговско отделение, 1096/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5064/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“, София, бул. Цар
Освободител 7, срещу „Имперстра“ – ЕООД, с
управител Мария Мирославова Христова чрез
адвокат Петър Антонов, София, ул. Преспа 2,
ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 1100/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
701/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Милен Стойчев Даскалов чрез адвокат Иван Моцов, Плевен, ул. Катя Попова 2,
офис 15, срещу „Юробанк България“ – АД, с
изпълнителен директор Димитър Шумаров чрез
адвокат Гергана Станева, София, ул. Три уши 10,
бл. 4, вх. Б, ет. 5.
Първо търговско отделение, 1115/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
568/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Коста Христов Чолаков,
София, ул. Георги Бенковски 3, срещу АннаМария Владимирова Филчева, действаща чрез
законния си представител Даниела Миленова
Милева, чрез адвокат Рая Христова, Варна, ул.
Алеко Константинов 2А, ет. 2, офис 27.
НА 6.11.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1139/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Анна Тодорова Петрова чрез адвокат
Николай Пеев, Варна, ул. Христо Самсаров 15А,
срещу Димо Петров Петров, Варна, ул. Петър
Кюркчиев 6, чрез адвокат Юлия Стефанова,
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 3, офис 21, и страна
дирекция „Социално подпомагане“, Варна, ул.
Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 5283/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ива Николова Николова чрез адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6; „ТВ Седем“ – АД, чрез
адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6, срещу Томислав Пейков
Дончев чрез адвокат Рая Назарян, София, ул.
Странджа 4, вх. 1, ет. 4.
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Четвърто гражданско отделение, 384/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Вихър Илиев Марков чрез адвокат
Снежана Стефанова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
ет. 6, офис 606, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 784/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
311/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Община Бойчиновци чрез адвокат Красимира Атанасова-Георгиева, Монтана,
бул. Трети март 84, ет. 2, срещу Кооперация
„Освобождение“ чрез адвокат Красимир Босев,
Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2; Областен
кооперативен съюз – Монтана, представляван от
председателя Бранимир Димитров Дивинисиев,
Монтана, бул. Трети март 59, чрез адвокат Анета
Вачкова, Монтана, бул. Трети март 59.
НА 7.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 997/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
729/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
ЕТ „Кали – Панайот Панайотов – Силвия Петкова – Понко 5“ чрез адвокат Венцеслава Стефанова
Стефанова, Русе, ул. Църковна независимост 11,
срещу „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, чрез
адвокат Георги Гашаров, Плевен, ул. Ресен 8б,
ет. 2, ап. 4; Тодор Иванов Петров, с. Новград,
община Ценово, област Русе, ул. Бузлуджа 23.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 5062/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3715/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Абедин Азъров Абединов чрез адвокат Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич
2, ап. 1; Ален Абединов Абединов чрез адвокат
Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич 2,
ап. 1; Антоанета Абединова Крачунова чрез адвокат Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич
2, ап. 1; Анелия Владимирова Кшоса-Пешева
чрез адвокат Йонка Цонева, София, ул. Петър
Парчевич 2, ап. 1; Росица Иванова Тошева чрез
адвокат Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич
2, ап. 1; Лиляна Иванова Тошева чрез адвокат
Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич 2,
ап. 1; Жанета Кирилова Стоянова чрез адвокат
Йонка Цонева, София, ул. Петър Парчевич 2,
ап. 1, срещу Рада Раденкова Виденова чрез адвокат
Стоян Славчев, София, ул. Лавеле 19, ет. 4, офис
2 и 3; Мария Любенова Ковачева, София, ж.к.
Дианабад, бл. 53, ет. 2, ап. 4; Емилия Любенова
Ковачева, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
88, подн. Б.
Второ гражданско отделение, 5180/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
279/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Касандра Христова Ташева чрез адвокат Павлина Вълканова Пунчева, Бургас, ул. Княз Борис
Първи № 2, ет. 1, офис 7, срещу „Лорд“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Михайлов Николов, София,
ул. Граф Игнатиев 9, вх. Б, ет. 2, офис 3; Стойка
Димитрова Иванова чрез адвокат Николай Михайлов Николов, София, ул. Граф Игнатиев 9,
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вх. Б, ет. 2, офис 3; Валентин Панайотов Жеков
чрез адвокат Николай Михайлов Николов, София,
ул. Граф Игнатиев 9, вх. Б, ет. 2, офис 3.
Второ гражданско отделение, 229/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1162/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Дафинка Андреева Боярова, с. Тополи, област Варна, ул. Йордан Николов 10, чрез
адвокат Драгомир Димов, Варна, бул. Сливница
100, ет. 1, срещу Златка Мавродиева Николова
чрез адвокат Бойка Станчева, Варна, ул. Поп
Харитон 13; Еленка Мавродиева Костова чрез
адвокат Бойка Станчева, Варна, ул. Поп Харитон
13; Димитричка Мавродиева Янева чрез адвокат
Бойка Станчева, Варна, ул. Поп Харитон 13;
Анастасийка Стойчева Пеева чрез адвокат Бойка
Станчева, Варна, ул. Поп Харитон 13; Стоянка
Димова Василева чрез адвокат Бойка Станчева,
Варна, ул. Поп Харитон 13; Станка Стойчева
Пеева чрез адвокат Бойка Станчева, Варна, ул.
Поп Харитон 13.
Второ гражданско отделение, 376/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5263/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Естер“ – АД, чрез адвокат Евгения
Веселинова Дашина, София, ул. Света София 8,
ет. 4, ап. 408, срещу Анка Кръстева Бакърджиева
чрез адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар
Асен 10, ет. 2; Иван Кръстев Бакърджиев чрез
процесуален представител Антонина Маринова,
София, ул. Цар Асен 10, ет. 2; Веска Кръстева
Бакърджиева чрез адвокат Антонина Маринова,
София, ул. Цар Асен 10, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 422/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2016 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Марин Петков Ралчевски чрез адвокат
Стефан Стефанов, Русе, ул. Тулча 8, вх. Д, ет. 1,
срещу Община Троян, Троян, пл. Възраждане 1.
Второ гражданско отделение, 711/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1347/2016 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Йовко Нанев Нанев чрез адвокат
Мирослава Господинова Стръмска, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6;
Михаела Красимирова Нанева чрез адвокат Мирослава Господинова Стръмска, Стара Загора, ул.
Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6, срещу
Наньо Йовчев Нанев чрез адвокат Банко Ников,
Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64, стая 12.
Второ гражданско отделение, 726/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
564/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Любен Георгиев Атанасов чрез адвокат
Георги Георгиев, Пловдив, бул. Райко Даскалов
53, ет. 1, кантора 7, срещу Димитър Георгиев
Атанасов чрез адвокат Надежда Василева, Пазарджик, Адвокатска кантора 28, ул. Цар Самуил 28;
Стоян Георгиев Атанасов чрез адвокат Надежда
Василева, Пазарджик, адвокатска кантора 28, ул.
Цар Самуил 28.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 80/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4888/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Златка Кирилова Алексиева чрез
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адвокат Снежанка Иванова, София, ул. Добри
Войников 29, ет. 3, ап. 5; Борислав Кирилов Борисов чрез адвокат Снежанка Иванова, София, ул.
Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5; Кирил Бориславов Кирилов чрез адвокат Снежанка Иванова,
София, ул. Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5, срещу
Калинка Илиева Алексиева чрез адвокат Росица
Димитрова, София, ул. Прага 26, ет. 1, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 610/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
433/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Николай Петров Рачев чрез адвокат
Силвия Сапунджиева, Попово, община Попово,
област Търговище, ул. Кирил и Методий 3, срещу
Йорданка Димитрова Косева чрез адвокат Вяра
Друмева, Търговище, ул. Лилия 4, вх. Б, ет. 1, офис
5; Петър Рачев Косев чрез адвокат Вяра Друмева,
Търговище, ул. Лилия 4, вх. Б, ет. 1, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 729/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
507/2016 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на МВР, София, ул.
Пиротска 171А, срещу Петя Андреева Янкова
чрез адвокат Венелин Челебиев, Хасково, ул.
Петко Р. Славейков 3, ет. 1, офис 8, и страна
Министерство на вътрешните работи, София, ул.
Шести септември 29.
Четвърто гражданско отделение, 960/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4453/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валери Василев Иванов чрез адвокат
Йордан Увалиев, София, ул. Позитано 3, ет. 5,
срещу Георги Кирилов Булакиев чрез адвокат
Георги Георгиев, София, ул. Топли дол 11.
НА 8.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4689/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Стефка Димитрова Цветкова чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, ул. Солун 2, ет. 3,
кантора 18, срещу Димитър Георгиев Станоев
чрез адвокат Адриана Катранджиева, София, бул.
Христо Ботев 1-а, ет. 2, ап. 3; Силвия Димитрова
Цветанова чрез адвокат Адриана Катранджиева,
София, бул. Христо Ботев 1-а, ет. 2, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 4962/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Петя Митева Ганчовска чрез адвокат
Христо Якимов, Ботевград, ул. Севаст Огнян 4,
ет. 3, офис 2, срещу Васил Маринов Георгиев,
с. Врачеш, община Ботевград, област София, ул.
Гурко 39; Милен Николаев Ганчовски, с. Врачеш,
община Ботевград, област София, ул. Гурко 72;
Мария Маринова Янева, Карнобат, област Бургас,
ул. Народен партизан 7.
Второ гражданско отделение, 537/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Красимир Иванов Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу Митко Стоянов
Стоянов, Монтана, ул. Граф Игнатиев 29.
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Второ гражданско отделение, 594/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
284/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Марина Василева Витанова-Иванова
чрез адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2; Добромир Велков Иванов чрез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2, срещу Цветан Иванов Григоров,
Монтана, ул. Георги Бенковски 7, ет. 1, чрез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4532/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2244/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Минчо Дочев
Павлев чрез адвокат Мария Даскалова, София,
ул. Академик Иван Буреш 15.
Четвърто гражданско отделение, 5464/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1448/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „А ББ Българи я“ – ЕООД, чрез
адвокат Мая Белчева, Пловдив, бул. Шести септември 153, ет. 2, срещу Иван Сашов Рангелов
чрез адвокат Нина Гацова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, партер.
Четвърто гражданско отделение, 300/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2963/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; Цонка Николаева
Нинова чрез адвокат Даниела Василева, София,
ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1068/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10049/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столичната община, София, ул. Московска 33, срещу Маргарита Петрова Панайотова
чрез адвокат Георги Петров Скобелев, София,
ж.к. Южен парк, бл. 44, ет. 3, ап. 13.
НА 8.11.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 191/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
201/2016 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от „Пампорово“ – АД, чрез адвокат
Владимир Замфиров, София, ул. Хаджи Димитър 15, ет. 1, срещу Димитър Митков Арнаудов
чрез адвокат Мартин Ванев Попов, София, ул.
Аксаков 28, ет. 2, ап. 3.
НА 13.11.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 861/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2775/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Тракия Търки“ – ЕООД, с управител
Бодо Тобер чрез адвокат Мая Чернева-Благова,
Пловдив, бул. Шести септември 152, Легис център,
ет. 2, офис 2-3А; „Доминус“ – ЕООД, с управител
Атанас Мавродиев чрез адвокат Славея Атанасова Боева, Пловдив, бул. Шести септември 112,
вх. А, ет. 1, офис 1.
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Първо търговско отделение, 754/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
573/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Атанаска Константинова Пътникова
в качеството є на ЧСИ, рег. № 764, чрез адвокат
Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, ет. 1, офис 7, срещу „Силмик“ – ЕООД,
чрез адвокат Златина Йовчева, Стара Загора, ул.
Генерал Столетов 111, ет. 1, ап. 1, и трета страна
ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 975/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 22/2016
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Николай Стефанов Даскалов чрез адвокат Биляна
Димитрова, София, ул. Любляна 34, вх. А, ет. 6,
ап. 34, срещу „Принц Фон Пройсен“ – ООД, с
управител Мария Нанова чрез адвокат Радостина
Александрова, София, бул. Стефан Стамболов
34, ет. 2, офис 202.
Първо търговско отделение, 1069/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
736/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, с изпълнителен директор Антон Пиронски, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу
Здравко Петров Ангелов чрез адвокат Драгомир
Марков, Кюстендил, ул. Гороцвет 35, ет. 2.
НА 15.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3968/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3838/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Българска народна банка чрез адвокат Елена Велкова, София, ул. Двадесети април
19, ет. 2, срещу Орлин Георгиев Миланов чрез
адвокат Йоанна Знеполска, София, ул. Николай
В. Гогол 15.
НА 16.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4692/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2014 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от Министерството
на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
ЧСИ Самуил Митков Пеев, рег. № 874 и район
на действие Окръжен съд – Хасково, Хасково, ул.
Преслав 24, ет. 4; Камара на частните съдебни
изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4787/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3800/2015 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ивиян Христов Симеонов чрез адвокат
Дарена Арамова, София, ул. Златен рог 22, ет. 10,
офис 26, срещу Владимир Венков Духалов чрез
адвокат Ирина Алексова, София, ул. Солунска
41, ет. 1, адвокатска кантора.
Четвърто гражданско отделение, 5291/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
247/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Малинка Ангелова Витанова чрез адвокат Боян Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано
10; Витан Георгиев Витанов чрез адвокат Боян
Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10, срещу
Комисията за отнемане на незаконно придобито
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имущество чрез процесуален представител Гергана
Георгиева Димитрова-Ганчева, Варна, ул. Алеко
Константинов 17, ет. 1, и контролираща страна
Прокуратурата на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1159/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2288/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Средно общообразователно училище „Свети Седмочисленици“ чрез адвокат Таня
Динкова, Пловдив, ул. Четвърти януари 34, ет. 2,
офис 6, срещу Антон Кръстев Кисьов чрез адвокат
Диана Величкова-Пампова, Пловдив, бул. Шести
септември 152, офис 205.
Четвърто гражданско отделение, 1630/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2016 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Районната прокуратура – Харманли,
Харманли, община Харманли, област Хасково,
бул. България 4, ет. 3, срещу Антоанета Илчева
Миланова чрез адвокат Станислав Михов, Харманли, община Харманли, област Хасково, ул.
Петко Каравелов 7.
Четвърто гражданско отделение, 2799/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2016 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от Министерството
на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
частен съдебен изпълнител Шукри Дервиш, рег.
№ 796, Петрич, ул. Полковник Дрангов 10; Камара на частните съдебни изпълнители, София,
ул. Пиротска 7, ет. 4.
НА 20.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3538/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Антон Илиев Маринов чрез адвокат Гергана
Петрова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 4, офис 401,
срещу Пламен Тошков Йорданов, действащ като
ЕТ „Пламен Йорданов – КОВ“, с. Оселна, област
Враца, ул. Георги Димитров 5.
Второ гражданско отделение, 272/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1501/2016 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Коста Илиев Йовчев чрез адвокат
Ивайло Стоянов, Бургас, ул. Васил Левски 15,
вх. А, ет. 1, срещу Златка Георгиева Дичева чрез
адвокат Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон
Първи 104, ет. 1; Бинка Георгиева Янчева чрез
адвокат Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон
Първи 104, ет. 1; Теню Илиев Йовчев чрез адвокат
Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон Първи
104, ет. 1; Манка Стойчева Янчева чрез адвокат
Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон Първи
104, ет. 1; Иван Георгиев Казаков чрез адвокат
Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон Първи
104, ет. 1; Теньо Георгиев Казаков чрез адвокат
Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон Първи
104, ет. 1; Златка Стойчева Казакова, Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 18, вх.1, ет. 6.
Второ гражданско отделение, 412/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8328/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Соня Кирилова Калинова (Иванова)
чрез адвокат Петя Милкова, София, ул. Стефан
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Караджа 18А, ет. 1, ап. 5; Ивайло Ангелов Василев чрез адвокат Петя Милкова, София, ул.
Стефан Караджа 18А, ет. 1, ап. 5, срещу Божидар
Марков Кузманов чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Света София 8, ет. 4, офис 404;
Цветанка Миладинова Кузманова чрез адвокат
Светослав Лазаров, София, ул. Света София 8,
ет. 4, офис 404.
Второ гражданско отделение, 529/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2016 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Росен Нейчев Карлов, Девин, област
Смолян, ул. Шипка 36; Анелия Райчева Карлова,
Девин, област Смолян, ул. Шипка 36, срещу Чав
дар Чавдаров Дабанов, Девин, област Смолян,
ул. Балканска 20.
Второ гражданско отделение, 613/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2016 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Вито Витов Колов, Монтана, ул. Морава
58, ет. 2, ап. 6, чрез адвокат Васил Караджов,
Монтана, бул. Трети март 84, ет. 2, срещу Георги Иванов Георгиев, с. Горна Ковачица, област
Монтана, ул. Шеста 3; Иван Михайлов Иванов,
Монтана, ул. Генерал Столетов 24.
Второ гражданско отделение, 666/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
668/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Никола Борисов Николов чрез
адвокат Стела Янкова-Йорданова, Павликени,
област Велико Търново, пл. Свобода 24, срещу
Бисер Иванов Борисов чрез адвокат Васил Тошев,
София, бул. Витоша 48; Тихомир Иванов Борисов
чрез адвокат Васил Тошев, София, бул. Витоша 48.
Второ гражданско отделение, 679/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Община Балчик, Балчик, пл. Двадесет и
първи септември 6, срещу „Автомобилни превози
Балчик“ – ООД, чрез адвокат Милко Пенчев,
гр. Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52,
ет. 2, офис 9.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 799/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
499/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Рема 103“ – ЕООД, чрез адвокат Даниела
Русева, Шумен, ул. Петър Делян 1, срещу ППК
„Начало“ с председател Богомил Недков Димитров чрез адвокат Гергана Великова, Шумен, ул.
Добри Войников 9 – 13, офис 18.
Първо търговско отделение, 850/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, представлявано от Душан Рибан
и Стефан Димитров Апостолов чрез адвокат
Камелия Йотова, София, ул. Хан Крум 25, срещу „Николай Петров – Нико – 70“ – ЕООД, с
управител Николай Недялков Петров чрез адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул.
Търговска 21, офис 207.
Първо търговско отделение, 758/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4159/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станислав Бенеш чрез адвокат Ма-
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рина Едрева, София, ул. Братя Миладинови 12,
ет. 3, срещу „Франком“ – АД – в несъстоятелност, с изпълнителен директор Николай Петров
Янакиев чрез адвокат Георги Попов, София, ул.
Позитано 5, ет. 2.
Първо търговско отделение, 861/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4776/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мартин Кирилов Богданов чрез
адвокат Македони Бизов, София, ул. Алабин 33,
ет. 3, срещу „Телеман“ – ЕООД, чрез адвокат
Цветана Чуклева, София, ул. Марко Балабанов 4А,
вх. Б, ет. 4.
НА 21.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4573/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
325/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Бутед“ – АД, чрез адвокат Любомир
Цветков, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1,
офис 3, срещу Атанас Манолов Маркулиев чрез
адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров
1, ет. 1; Иванка Стефанова Стефанова чрез адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1,
ет. 1; Щиляна Панайотова Личева чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Ортодокс Анегностиев Карулев чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Мария Анегностиева Дамаскова чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Антон Георгиев Карулев чрез адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Ерефилия
Георгиева Кирова чрез адвокат Таня Илиева,
Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Деспа Ставрева
Лимберова чрез адвокат Таня Илиева, Бургас,
ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Зафирка Ставрева
Граматикова чрез адвокат Таня Илиева, Бургас,
ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Светозар Стефанов
Стефанов чрез адвокат Таня Илиева, Бургас, ул.
Иван Богоров 1, ет. 1; Веска Петрова Маркулиева
чрез адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Емануил Георгиев Маркулиев чрез
адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1,
ет. 1; Мариана Георгиева Стефчева чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Севда Манолова Каймаканова чрез адвокат Таня
Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 4982/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6453/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Снежана Костадинова Коева чрез
адвокат Венцислав Петров, София, бул. Тодор
Александров 13, ет. 3; Марин Димитров Хараламбиев чрез адвокат Венцислав Петров, София,
бул. Тодор Александров 13, ет. 3; Мария Маркова
Даракчиева чрез адвокат Венцислав Людми
лов Петров, София, бул. Тодор Александров 13,
ет. 3; Калин Георгиев Даракчиев чрез адвокат
Венцислав Людмилов Петров, София, бул. Тодор
Александров 13, ет. 3, срещу Силвана Лъчезарова
Пашова чрез адвокат Стоянка Панчова Бешкова,
София, ул. Алабин 50; Огнян Манолов Манасиев,
София, ж.к. Западен парк, бл. 100, вх. А, ет. 3, ап. 7.
Първо гражданско отделение, 5128/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13208/2015 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Цветан Димитров Начев чрез адвокат Георги Славов, София, ул. Коста Лулчев 2В,
ет. 1, офис 3, срещу Марио Марков Добриков
чрез адвокат Ангел Панайотов, София, ул. Княз
Борис І № 96, ет. 1, ап. 3; Станчо Тихомиров
Митев чрез адвокат Ангел Панайотов, София,
ул. Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 5406/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Лийгал Енд Ланд Сървисиз“ – ЕООД,
чрез адвокат Камелия Йотова, София, ул. Хан
Крум 25, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“, срещу Кирил Йорданов Цонев чрез адвокат
Желимир Ялнъзов, Варна, ул. Граф Игнатиев 17;
Нели Дончева Цонева чрез адвокат Желимир
Ялнъзов, Варна, ул. Граф Игнатиев 17.
Първо гражданско отделение, 5543/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
189/2016 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Катерина Атанасова Димитрова чрез
адвокат Светослав Бакоев, Казанлък, ул. Братя
Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу Станка Атанасова Левкова, Казанлък, ул. Уилям Гладстон 53,
вх. В, ет. 1, ап. 51; Диана Динева Димитрова чрез
адвокат Пламен Марков, Елхово, област Ямбол,
ул. Търговска 7; Даниел Георгиев Йорданов чрез
адвокат Женя Кайали, Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, кантора 14.
Първо гражданско отделение, 315/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13141/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от РПК „Младост“ чрез адвокат Милен
Банковски, София, ул. Врабча 14, срещу Столична
община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 355/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
928/2014 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Евгений Иванов Станев чрез адвокат
Борислав Божков, Ботевград, ул. Христо Ботев
23, срещу Славчо Маринов Райков чрез адвокат
Георги Донков, Ботевград, ул. Саранск 5г, ет. 1;
Христина Крачунова Райкова чрез адвокат Георги
Донков, Ботевград, ул. Саранск 5г, ет. 1; Валентин
Николов Станев, Етрополе, област София, ул. Никола Михайлов 2 – 4; Иванка Николова Василева,
София, ул. Иван Багрянов 19, вх. Б, ет. 1, ап. 2;
Васил Гергов Цолов, с. Лопян, община Етрополе;
Георги Василев Гергов, Ботевград, ул. Янтра 8;
Бана Василева Ризова, Варна, ул. Генерал Радко
Димитриев 64, ет. 4, ап. 7; Кръстана Димитрова
Петкова, с. Лопян, област София; Николай Тодоров Петков, с. Лопян, област София; Стефан
Тодоров Петков, с. Лопян, област София; Петър
Здравков Зарков, София, ж.к. Люлин, бл. 122,
вх. А, ет. 12, ап. 46.
Първо гражданско отделение, 754/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
595/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от УС на ЖСК „Успех – 99“ чрез адвокат
Радосвета Маджарова, Плевен, ул. Бъкстон 5, офис
32, срещу Елена Канева Тодорова чрез адвокат
Саша Христова, Луковит, област Ловеч, ул. Г. С.
Раковски 2А.
Първо гражданско отделение, 892/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
667/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
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от Любомир Матеев Матеев чрез адвокат Грета
Пенчева, Русе, ул. Александровска 62, ет. 3, срещу
Мария Матеева Минева чрез адвокат Екатерина
Заякова, Русе, ул. Коледница 5.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2755/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Орион Инвест“ – ООД, чрез адвокат
Николай Иванов Божилов, София, ул. Владайска
23, ет. 3, офис 6, срещу кооперация „Всестранна
кооперация „Съгласие“ чрез адвокат Стоян Георгиев Парпулов, Пазарджик, ул. Хан Крум 5, ет. 2.
Второ търговско отделение, 2233/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2013 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т „ Аеб т ри- сервиз и у чебен център“ – ЕООД, София, ул. Искърски пролом 6 – 8,
срещу „Цитрон“ – ЕООД, Пловдив, ул. Шести
септември 141; ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Мариан Гочев, София, ул. Джеймс Баучер 87;
„МС – Транс“ – ООД, Пловдив, ул. Просвета
21; „Транс хит“ – ЕООД, Лясковец, област Велико Търново, ул. Максим Райкович 34, и трета
страна „Г и Г Груп 1“ – ЕООД, Пловдив, ул.
Белица 20, ет. 2, ап. 6; „Атем интернационал
транспорт“ – ЕООД, Лом, ул. Кирил и Методий
110; „Бета-Р“ – ЕООД, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 77, вх. Б, ет. 7, ап. 28; „Ботев 3009“ – ЕООД,
Плевен, ул. Плевенска епопея 13, вх. Б, ет. 1, ап. 1;
„Орозов Транс“ – ООД, Стара Загора, ул. Васил
Левски 2, ет. 11, ап. 38; „Интеграл 72“ – ООД,
Търговище, ул. Алеко Константинов 2, вх. А,
ет. 3, ап. 7; „Айпи“ – ЕООД, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 26, вх. 5, ет. 4, ап. 7; ЕТ „Лора 2000 – Лилия
Йонова“ със синдик Любен Иванов Иванов, Видин, ул. Георги С. Раковски 5.
Второ търговско отделение, 6/2017, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело
427/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Апостол Христов Апостолов чрез
адвокат Митко Цветков, Хасково, ул. Преслав
24, партер; „Автогара Инвест“ – АД, чрез адвокат Атанас Николов Костадинов, Пловдив, бул.
Марица 154, ет. 3, офис 25; Петранка Стоянова
Янева чрез адвокат Иван Демерджиев, Пловдив,
ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Второ т ърговско отделение, 441/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
212/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Стратагема“ – ООД, чрез адвокат
Маргарита Светославова Александрова, Бургас,
ул Хан Аспарух 3, ет. 1; „Арастрой“ – ЕООД,
чрез адвокат Димитър Стоянов Стоянов, Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2, срещу Мая Петрова
Великова – синдик на „Арастрой“ – ЕООД, в
несъстоятелност, чрез адвокат Марин Милев
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1.
Второ т ърговско отделение, 738/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3309/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Алие Хюсеин Хамди чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Айдън Хамид Мехмед чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10;
Мехмед Хамид Мехмед чрез адвокат Петя Кера-
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нова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу
Хайрие Хамид Андреева чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10;
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, София,
пл. Позитано 5.
НА 21.11.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2195/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Дилов инвест“ – ЕООД, чрез адвокат Нина Йотова, Варна, ул. Драгоман 3, ет. 1,
срещу „Ив Тур“ – ООД, чрез адвокат Десислава
Бориславова Везенкова, Варна, ул. Софроний
Врачански 6, ет. 2, офис 2.
Второ търговско отделение, 72/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3219/2015
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Министерство на здравеопазването, София, пл.
Света Неделя 5, срещу „Медитех“ – ООД, чрез
адвокат Милен Атанасов Шопов, София, ул. Ангел
Кънчев 18, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 505/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Простор Норд-вест“ – ООД, чрез
адвокат Йорданка Тодорова, София, ж.к. Красно
село, бл. 189, вх. Б, ап. 11, срещу Александър Анатольевич Никитин чрез адвокат Николай Стойнов
Стойнов, София, бул. Мария-Луиза 19, офис 5.
Второ търговско отделение, 990/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2233/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Симона Велинова Ваньова чрез адвокат
Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин, бл. 385,
вх. А, партер, срещу Застрахователна компания
„Олимпик – клон България“ КЧТ, София, бул.
Гоце Делчев 142 – 142А.
НА 22.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 5426/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
303/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Ваня Георгиева Тончева чрез адвокат Мария
Делчева, София, ж.к. Дружба, бл. 88, вх. И, ет. 2,
ап. 138; Василка Младенова Горанова чрез адвокат Мария Делчева, София, ж.к. Дружба, бл. 88,
вх. И, ет. 2, ап. 138; Петър Горанов Милчев чрез
адвокат Мария Делчева, София, ж.к. Дружба,
бл. 88, вх. И, ет. 2, ап. 138; Ивайло Горанов
Милчев чрез адвокат Мария Делчева, София,
ж.к. Дружба, бл. 88, вх. И, ет. 2, ап. 138, срещу
Цецко Димитров Ценов, с. Алтимир, община
Бяла Слатина, област Враца, ул. Водотечна 35.
Първо гражданско отделение, 5471/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14320/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лилия Йорданова Димова чрез адвокат
Стефка Тотева, София, ул. Д-р Вълкович 6, ет. 2,
офис Е; Юлияна Емилова Димова чрез адвокат
Стефка Тотева, София, ул. Д-р Вълкович 6, ет. 2,
офис Е; Даниел Емилов Димов чрез адвокат
Стефка Тотева, София, ул. Д-р Вълкович 6, ет. 2,
офис Е; Иванка Евгениева Мишева чрез адвокат
Стефка Тотева, София, ул. Д-р Вълкович 6, ет. 2,

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

офис Е; Евелина Валентинова Киркова чрез адвокат Стефка Тотева, София, ул. Д-р Вълкович 6,
ет. 2, офис Е; Румяна Валентинова Киркова чрез
адвокат Стефка Тотева, София, ул. Д-р Вълкович 6, ет. 2, офис Е, срещу Даниела Венелинова
Ангелова чрез адвокат Албена Петрова Добрева,
София, ул. Балчик 1; Николина Кирилова Тошева
чрез адвокат Албена Петрова Добрева, София,
ул. Балчик 1.
Първо гражданско отделение, 639/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
213/2016 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Жана Славчова Новакова чрез адвокат
Живка Симова, гр. Берковица, ул. Иван Вазов 12,
срещу Еленка Славчева Стоева чрез адвокат
Красимир Иванов Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2; Николина Иванова Петкова,
София, ж.к. Люлин 1, бл. 009, вх. Г, ет. 5 ап. 23.
Първо гражданско отделение, 698/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
263/2016 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Росен Василев Радославов чрез адвокат
Даниела Белева Тодорова, Шумен, ул. Цар Петър 5, ап. 1, срещу Силвия Здравкова Крамева
чрез адвокат Арина Шкойнова, Шумен, ул. Добри
Войников 17, офис 5; Владимир Росенов Василев,
с. Дибич, област Шумен, ул. Хан Аспарух 1.
Първо гражданско отделение, 734/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
267/2016 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Себатин Исмаил Ахмед чрез адвокат
Николай Димов Димитров, Силистра, ул. Драгоман 11, вх. Б, ет. 1, ап. 12; Пембе Сали Али чрез
адвокат Николай Димов Димитров, Силистра, ул.
Драгоман 11, вх. Б, ет. 1, ап. 12, срещу Джевдет
Исмаил Мехмед чрез адвокат Даниела Стоянова Иванова, Силистра, ул. Илия Блъсков 17а;
Зевджия Юсеин Мехмед чрез адвокат Даниела
Стоянова Иванова, Силистра, ул. Илия Блъсков
17а; Виолета Димитрова Стоянова чрез адвокат
Даниела Стоянова Иванова, Силистра, ул. Илия
Блъсков 17а.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1906/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2016 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул.
Московска 19, срещу Анна Красен Александрова,
действаща чрез своята майка и законен представител Мария Людмилова Дикидиева, чрез адвокат
Ивайло Иванов, Трявна, ул. П. Р. Славейков 81.
Второ т ърговско отделение, 135/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3985/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Калин Красимиров Кунчев чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8, срещу Застрахователно дружество „Алианц
България“ – АД, София, ул. Проф Милко Бичев 2.
Второ т ърговско отделение, 513/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
72/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Юръпиън Кънвърджънс
Дивелъпмънт (Малта) Лимитид, регистрирано в
Регистъра на търговските дружества на Малта под
номер С 39453, на адрес: ул. В. Димек 4, Флориана,
Малта, чрез адвокат Ангел Калайджиев, София,
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бул. Ал. Стамболийски 84, ет. 10, офис 54 – 55,
срещу Венцеслава Стефанова Стефанова – синдик на „Мега Мол Русе“ – АД, чрез адвокат
Александър Кацарски, София, ул. Парчевич 27;
„Мега Мол Русе“ – АД, в несъстоятелност, Русе,
бул. Липник 123.
Второ т ърговско отделение, 627/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2016 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Интер Престиж“ – ЕООД,
чрез адвокат Светослав Мандиков, София, бул.
Патриарх Евтимий 31, ет. 1, срещу Диана Йорданова Мартинова чрез адвокат Иван Лясков,
Велико Търново, ул. Васил Левски 27 Б.
Второ търговско отделение, 645/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
118/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Али Салиев Зоров чрез адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4;
Емине Салиева Зорова чрез адвокат Десислава
Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4; Есма
Арифова Зорова чрез адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4; Али Салиев
Зоров чрез адвокат Десислава Йовчева, София,
ул. Бистрица 9, офис 4, срещу Застрахователно
дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 1008/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2415/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Еврокомпакт“ – ЕООД, София,
ул. Тодор Каблешков 14, чрез адвокат Боряна
Василева, София, бул. Македония № 12, срещу
Натали Методиева Бачева чрез адвокат Иво Гърнев, гр. Дупница, ул. Христо Ботев 3.
НА 22.11.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ т ърговско отделение, 711/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Евгения Георгиева Кючукова чрез
адвокат Даниела Дончева, Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1; Миглена Стефанова Назлъмова чрез адвокат Даниела Дончева, Пловдив,
ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1, срещу „Първа
инвестиционна банка“ – АД, София, бул. Драган
Цанков 37; Стефан Желязков Назлъмов, Пловдив,
ул. Капитан Райчо 70, ет. 13, ап. 72.
НА 23.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4168/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4949/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мело 98“ – ООД, чрез адвокат Иван
Чолаков, Сандански, ул. Македония 38, срещу
„Напоителни системи“ – ЕАД, чрез адвокат Димитър Пелов, София, ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 5301/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
799/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Белос“ – ООД, чрез адвокат Димитър
Топалов, Варна, ул. Поп Харитон 13, срещу Кирил Живков Николов чрез адвокат Александър
Първанов Асенов, Варна, ул. Черни връх 62, ет. 1
(ЦПП „Знание“); Розалина Кирилова Касабова-
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Кушинчанова чрез адвокат Стефан Георгиев
Сталев, София, ул. Позитано 3, ет. 1, офис 161;
Свежина Кирилова Димитрова чрез адвокат Соня
Панчева Стаматова, Варна, ул. Поп Харитон 10.
Първо гражданско отделение, 154/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
741/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Гергана Богомилова Ангелова чрез адвокат
Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон 5, срещу Емил
Петков Ангелов чрез адвокат Надежда Иванова
Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2,
офис 14.
Първо гражданско отделение, 350/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2016 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Младен Минчев Димов чрез адвокат
Лилян Йосифов Сираков, Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10; Емилия Асенова Димова
чрез адвокат Лилян Йосифов Сираков, Смолян,
бул. България 3, ет. 1, ап. 10, срещу Мариана
Руменова Измирлиева чрез адвокат Маргарита
Монева, Смолян, бул. България 51; Ивана Руменова Измирлиева чрез адвокат Маргарита Монева,
Смолян, бул. България 51.
Първо гражданско отделение, 890/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
613/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Недялка Калинова Атанасова чрез
адвокат Сергей Димитров Иванов, София, ул.
Позитано 34, ет. 1, ап. 4, срещу Добри Антонов
Вехов чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Силвия Генова Вехова чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул.
Йоаким Груев 38, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1016/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1680/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Община Аксаково, гр. Аксаково, област Варна, ул. Г. Петлешев 58Б, срещу Никола
Куцаров Кателиев чрез адвокат Анни Антонова
Георгиева, Варна, ул. Тодор Шишков 5, партер.
Първо гражданско отделение, 1024/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
604/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Борис Стоянов Мингачев чрез адвокат
Георги Божинов, Петрич, ул. Княз Борис Първи
№ 16, срещу Екатерина Райкова Ангелова, София,
ж.к. Сухата река, бл. 10, вх. Д, ет. 2, ап. 4; Таня
Славова Христова чрез адвокат Иво Стефанов,
Петрич, ул. Вардар 10; Емилия Асенова Матеева,
София, ж.к. Мотописта, ул. Червена роза, бл. 36,
вх. Г, ет. 4, ап. 69; Лиляна Георгиева Ангелова,
София, ж.к. Сердика, бл. 7, вх. В, ет. 4, ап. 57.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 689/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1545/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Лена Руменова Райкова чрез адвокат
Атанас Трифонов Богданов, Пловдив, ул. Тодор
Хрулев 7, срещу Райчо Христов Пенчев чрез адвокат Петя Методиева Грозданова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 1.
Трето гражданско отделение, 937/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
391/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив, гр. Пловдив, пл.
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Ст. Стамболов 1, срещу Нъварт Вахрам Апкарян,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 8; Мони Вахрамов
Апкаров чрез адвокат Нъварт Вахрам Апкарян,
Пловдив, бул. Шести септември 160, ет. 7.
Трето гражданско отделение, 1780/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2502/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Пламен Найденов
Бориславов чрез адвокат Димитър Георгиев,
Враца, ул. Митко Цветков 2, ет. 4, кантора 14.
НА 27.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5513/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
436/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Спас Костадинов Костадинов, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 322, вх. А, ап. 19, чрез адвокат
Борислав Стоилов Иванов, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети Обединител 52, вх. В, ап. 4; Атанаска Димитрова Динкова чрез адвокат Борислав
Стоилов Иванов, Пловдив, бул. Цар Борис Трети
Обединител 52, вх. В, ап. 4, срещу Андон Стефанов Топчев чрез адвокат Георги Димитров Баев,
Пловдив, ул. Хъшовска 5.
Трето гражданско отделение, 547/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1466/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитър Янев Димитров, действащ
чрез настойника си Татяна Янева Апостолова
чрез адвокат Петя Владкова, Бургас, ул. Христо
Фотев 22, ет. 2, срещу Златко Кънчев Кънев чрез
адвокат Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон
Първи 104, ет. 1; Мария Момчилова Минчева чрез
адвокат Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон
Първи 104, ет. 1; Минчо Колев Минчев чрез
адвокат Георги Михов, Бургас, ул. Цар Симеон
Първи 104, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 793/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1680/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодорка Дянкова Аврамова, Карнобат,
ул. Н. Й. Вапцаров 14, чрез адвокат Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1, срещу Районен
съд – Карнобат, гр. Карнобат, област Бургас.
НА 28.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5549/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
147/2016 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Павлина Ангелова Пецева чрез адвокат
Александър Кашъмов, София, бул. Васил Левски
69, ет. 2; Даниел Димитров Бузов, Враца, ул. Васил Априлов 6; „Картел“ – ЕООД, чрез адвокат
Александър Кашъмов, София, бул. Васил Левски
69, ет. 2, срещу Валя Георгиева Кръстева, Враца,
ул. Христо Ботев 1.
Трето гражданско отделение, 270/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
661/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Ценка Иванова Атанасова чрез адвокат Мая
Миронова, Плевен, ул. Димитър Константинов
23, срещу Стоян Тодоров Стоянов чрез адвокат
Валя Петкова, Плевен, ул. Ресен 8, вх. А.
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Трето гражданско отделение, 608/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 251/2016
по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от
Найда Хинева Наумова чрез адвокат Ели Тодорова,
Силистра, Адвокатска колегия – Силистра; Тюркян Салиева Садъкова чрез адвокат Ели Тодорова,
Силистра, Адвокатска колегия – Силистра; Ирена
Борисова Наумова чрез адвокат Ели Тодорова,
Силистра, Адвокатска колегия – Силистра; Юлия
Илиянова Наумова чрез адвокат Ели Тодорова,
Силистра, Адвокатска колегия – Силистра; Атила Илиянов Наумов чрез адвокат Ели Тодорова,
Силистра, Адвокатска колегия – Силистра, срещу
Месут Махмуд Алиш чрез адвокат Ирена Русчева,
Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2; Севим Мудин Алиш чрез адвокат Ирена Русчева, Силистра,
ул. Христо Ботев 2, офис 2.
НА 29.11.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2283/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
721/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Гълъб Славчев Зарев чрез адвокат
Борислав Михайлов, София, ул. Цар Асен 5, ет. 1,
ап. 7, срещу Петър Славчев Зарев чрез адвокат
Лора Ангелова, Сливница, пл. Съединение 2, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 2895/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
23/2016 по описа на Камара на частните съдебни изпълнители, подадена от Министерство на
правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу
Камара на частните съдебни изпълнители, София,
ул. Пиротска 7, ет. 4; ЧСИ Пламен Георгиев Дамянов, Плевен, ул. Сан Стефано 4, ет. 3, офис 2.
6873
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 5, ал. 2, т. 5,
чл. 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
рекламна дейност на територията на община
Гърмен, приета с Решение № 133 от 29.04.2005 г.,
обективирано в протокол № 13 от 29.04.2005 г.
на Общинския съвет – с. Гърмен, е образувано
адм. дело № 612/2017 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 27.10.2017 г. от 11,30 ч.
6959
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 33, ал. 1, изр. 1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията
на община Симитли, приета с Решение № 131 от
25.02.2005 г., обективирано в протокол № 16 от
25.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Симитли,
изменяна и допълвана с Решение № 317 по протокол № 28 от 20.10.2006 г. на ОбС – гр. Симитли,
Решение № 12 по протокол № 4 от 28.12.2007 г.,
Решение № 123 по протокол № 14 от 12.09.2008 г.,
Решение № 270 по протокол № 27 от 31.07.2009 г.,
Решение № 686 по протокол № 51 от 3.12.2010 г.,
Решение № 525 по протокол № 32 от 20.06.2013 г.
на ОбС – гр. Симитли, е образувано адм. д.
№ 688/2017 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.11.2017 г. от 11,30 ч.
6982

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на прокурор
при Окръж на проку рат у ра – Бу ргас, против
Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, спокойствието и околната среда на гражданите, за опазване на общинската собственост и
околна среда, за безопасност на движението на
територията на община Несебър, приета от Общинския съвет – гр. Несебър, с Решение № 543
(протокол № 18) от 31.01.2006 г., с множество изменения. По оспорването е образувано адм. дело
№ 2334/2017 г., насрочено за 16.11.2017 г. от 10,15 ч.
6879
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Паско Тошев Запрянов от
Димитровград, ул. Христо Смирненски № 4-б-21,
против т. 4 от раздел 4 от приложение № 6 към
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на
Общинския съвет – гр. Бургас, по протокол № 21
от 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 3, протокол № 26 от
25.04.2017 г. По оспорването е образувано адм. дело
№ 2496/2017 г., насрочено за 16.11.2017 г. от 10,15 ч.
6880
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги на територията на община Несебър. По
оспорването е образувано адм. д. № 2492/2017 г.,
насрочено за 23.11.2017 г. от 11 ч.
6882
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 41,
ал. 7, т. 1, т. 2, т. 2.1, т. 2.2, т. 2.3 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Камено. По оспорването е образувано адм. дело
№ 2587/2017 г., насрочено за 26.10.2017 г. от 10 ч.
6933
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област с
административен център гр. Велико Търново
по реда на чл. 185 АПК на Решение № 379 от
30.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Златарица,
за изменение на чл. 14, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Златарица, за което е образувано адм. д.
№ 671/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 27.10.2017 г. от 10 ч.
6881
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който
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се оспорва разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите в община
Лясковец, приета с Решение № 521 от 12.02.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, изменяна и допълвана, за което е образувано адм. д.
№ 716/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 24.11.2017 г. от 10 ч.
6935
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на Йордан Ангелов – прокурор в Районна
прокуратура – Горна Оряховица, срещу разпоредби от Наредбата за организиране на търговската
дейност на територията на община Лясковец,
приета от Общинския съвет – гр. Лясковец, с
Решение № 140 от 29.07.2004 г. по протокол № 14,
доп. с Решение № 325 от 28.07.2005 г. по протокол
№ 29, изм. и доп. с Решение № 89 от 24.04.2008 г.
по протокол № 9, а именно – чл. 4, изр. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 6, чл. 9, ал. 1 в частта „и на обществения
ред“, чл. 9, ал. 2 – относно думите „сигурността“
и „спокойствието“, чл. 15, ал. 2, т. 3 в частта
„прилежащия му паркинг и спокойствието на
живущите в близост“, чл. 25, 26, 27, 28, 30, чл. 33,
ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 39, ал. 1. Образувано е
адм. д. № 675/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 27.10.2017 г. от 9,30 ч.
6936
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, на разпоредбата на чл. 72,
ал. 5 от Наредба № 6 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Бяла Слатина, по което е
образувано адм. дело № 542/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
7.11.2017 от 11 ч.
6937
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по протест, подаден от прокурор
при Окръжната прокуратура – Габрово, против
разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Севлиево, приета
с Решение № 256 от 16.12.2014 г. на ОбС – гр. Севлиево, като се иска неговата отмяна като незаконосъобразен, издаден в нарушение на материалния
закон, е образувано адм.д. № 234/2017 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 1.11.2017 г. от 10,15 ч.
6966
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Габрово, против разпоредбите на
чл. 50 и чл. 75, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Габрово, приета с Решение
№ 23 от 17.03.2005 г. на ОбС – гр. Габрово, като
се иска тяхната отмяна като незаконосъобразни,
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издадени в нарушение на материалния закон. Във
връзка с това е образувано адм.д. № 233/2017 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 1.11.2017 г. от 10 ч.
6967
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Габрово, против разпоредбите на
чл. 40 и чл. 59, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Дряново, приета с Решение
№ 39 от 30.01.2013 г. на ОбС – гр. Дряново, като
се иска тяхната отмяна като незаконосъобразни,
издадени в нарушение на материалния закон, и
е образувано адм.д. № 241/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово. Делото е насрочено за 1.11.2017 г. от 10,30 ч.
6968
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 329/2017 г. по жалба на
„Агро-ММ“ – ЕООД, ЕИК 124645028, с искане
за обявяване на нищожността на Решение № 49
по протокол № 5 от 22.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Балчик, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ е
одобрен ПУП – ПРЗ в частта относно проектираните УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ
и УПИ Х, всичките в новосъздадения кв. 35 по
плана на с. Дропла, община Балчик, отредени
за „Пп – предимно производствена зона“, в т. ч.
и ПЗ за УПИ VІ и УПИ Х в нов кв. 35 по плана
на с. Дропла, община Балчик, съгласно приложените графични и текстови части на проекта.
Заинтересуваните лица могат в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване да подадат заявление в изискуемите съгласно чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ
форма и съдържание, за да бъдат конституирани
като ответници по делото. Делото е насрочено
за 23.10.2017 г. от 14 ч.
6934
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК обявява,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Кюстендил, с който се оспорва
Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища на територията на община Дупница. Предмет на оспорване е
чл. 50, ал. 1 от наредбата, който е в противоречие
с разпоредбите на материалния закон – чл. 7,
чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, и като такъв е противозаконен. По
протеста е образувано адм. дело № 243/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил.
Делото е насрочено за 3.11.2017 г. от 11 ч.
6877
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който се
оспорва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
и администрирането им на територията на община Дупница. Предмет на оспорване е т. 44 от
Тарифата (Списък с видове услуги и цени за тях)
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към наредбата, която е в противоречие с разпоредбите на материалния закон – чл. 22, ал. 3 от
Закона за автомобилните превози във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове,
и като такава е противозаконна. По протеста е
образувано адм. дело № 244/2017 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил. Делото е
насрочено за 3.11.2017 г. от 11 ч.
6878
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2574 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по жалба на Паско Тошев Запрянов срещу чл. 31,
т. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой и
паркиране на пътни транспортни превозни средства на територията на гр. Пловдив. Ответник
по жалбата е Общинският съвет – гр. Пловдив.
Делото е насрочено за 30.10.2017 г. от 10 ч.
6876
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от „Чифлик Холидей“ – ООД, с която се оспорва Решение № 555 от 28.07.2016 г. на Столичния
общински съвет в частта му относно ПРЗ на УПИ
VІ – за озеленяване, с режим на „Тго“ – ІХ – за
озеленяване, с режим на „Тго“ от кв. 57, по което
е образувано адм.д. № 4102/2017 г., насрочено за
3.10.2017 г. от 11 ч. Заинтересованите лица могат да
подадат молба за конституирането като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6969
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
разпоредбите на чл. 46а, т. 1, т. 2, т. 2.1, т. 2.2,
т. 2.2.1 и т. 2.2.2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Стара Загора,
по което е образувано адм. д. № 446/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 26.10.2017 г. от 14,30 ч.
6875
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорва Наредбата
за управление на общинска пътна мрежа и улици
в община Ивайловград, приета с Решение № 111
от 2004 г. на ОбС – Ивайловград, протокол № 10
от 28.12.2004 г. от заседание на ОбС – Ивайлов
град, по което е образувано адм. д. № 970/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 8.11.2017 г. от 11,30 ч.
6960
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Варненският районен съд, ХLIX състав, призовава Джералд Тери Фелдман, ЛНЧ 1938091300,
с неизвестен а дрес, като ответник по г р.д.
№ 7858/2017 г. по описа на Варненския районен съд,
ХLIX състав, заведено от „Енерго – ПРО – продажби“ – АД, ЕИК 103533691, с правно основание
на иска чл. 124 ГПК във връзка с чл. 79 и чл. 86
ЗЗД да се яви в РС – Варна, в канцеларията на
деловодството на 49-и състав в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по чл. 131 ГПК. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6932
Пещерският районен съд призовава Нина
Карла Абел Да Силва Кумбе Джимова с последен
известен адрес: област Пазарджик, гр. Пещера,
ул. Йордан Ковачев № 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.11.2017 г. в 11 ч. като
ответница по гр.д. № 855/2017 г., заведено от Красимир Я. Джимов по чл. 49 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
6883

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация на основание чл. 18,
ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във връзка
с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 21.11.2017 г. в 16,30 ч. в Голямата
конферентна зала на Университета за национално
и световно стопанство, София 1700, Студентски
град „Христо Ботев“, бул. 8 декември, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на БСА за работата
през изминалата година; 2. избор на председател
на БСА; 3. освобождаване на членове на УС на
БСА и избор на нови; 4. разни.
6961
29. – Управителният съвет на сдружение „Американски университет в България“, Благоевград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.10.2017 г. в 9 ч. в Благоевград, в сградата
на АУБ, при следния дневен ред: 1. приемане
на одитираните финансови отчети за финансова
година 2016 – 2017 г.; 2. приемане на планове за
финансовата дейност и развитието; 3. приемане на
решения и политики за академичната дейност; 4.
приемане на вътрешни политики и правилници;
5. приемане на дарения и субсидии; 6. приемане
на решения за извършване на разпоредителни
сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна
в състава на настоятелството, съвета на директорите и изпълнителната комисия; 8. промяна в
устава на сдружението; 9. разни.
7111
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