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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за во
дите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74
и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г.,
бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г.,
бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от
2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и
59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12,
32, 35, 47 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. водовземните съоръжения за минерални
води – изключителна държавна собственост,
както и наблюдателните сондажи, изградени с
държавни средства.“
§ 2. В чл. 46а се правят следните изменения
и допълнения:
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ДЪРЖАВЕН

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага по
отношение на разрешителните за минерални
води – изключителна държавна собственост.“
§ 3. В чл. 47, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 4. Член 96а се отменя.
§ 5. В чл. 118г се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Вписването в регистрите по ал. 3 се
извършва при условия и по ред, определени в
наредбата по чл. 135, т. 2.“
§ 6. В чл. 151, ал. 2, т. 2 буква „ю“ се отменя.
§ 7. В чл. 183 т. 2а се отменя.
§ 8. В допълнителните разпоредби се създава § 2в:
„§ 2в. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.“
§ 9. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.;
попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 22 от 2007 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 144, ал. 2 думите „т. 1а, 6, 9“ се заменят с „т. 1а, 9“.
2. Създава се § 144а:
„§ 144а. (1) До приемането на наредбата по
чл. 135, т. 6 за определяне на зони за защита
на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, и на минералните води и
издаването на заповедите за определяне на
санитарно-охранителните зони по реда на
посочената наредба границите и режимите на
средния и външния пояс на учредените преди 28
януари 2000 г. санитарно-охранителни зони на
находищата на минерални води не се прилагат,
а границата на най-вътрешния пояс, когато
той е предназначен за защита на водовземно
съоръжение, се запазва.
(2) В най-вътрешния пояс на зоните и в
срока по ал. 1 не се разрешават дейности и
не се прилагат забрани и ограничения извън
установените по този закон.
(3) В териториите, определени като зони
за защита на водите във водните тела и като
санитарно-охранителни зони на водовземните
съоръжения за минерални води, се прилагат
мерките, определени с плановете за управление
на речните басейни.“
§ 10. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 28 ал. 8 се изменя така:
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„(8) Концесионните договори по започнали,
но неприключили до влизането в сила на този
закон процедури за предоставяне на концесии
за добив на минерални води, се сключват в
съответствие с чл. 47, ал. 10.“
2. В § 29:
а) в ал. 1 думите „тримесечен срок“ се заменят със „срок до 6 месеца“;
б) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение първо: „В и К
системите и съоръженията, за които няма
документи за собственост и/или за тяхното
изграждане, се описват в списъците по вид,
местонахождения и балансова стойност.“;
бб) досегашното изречение първо става
изречение второ;
в) в ал. 4 думите „списъците по ал. 1“ се
заменят с „протоколите за разпределение по
ал. 3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Наредбата по чл. 135, т. 6 се приема
в срок до 31 март 2010 г.
§ 12. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 36, 70 и 105 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.)
се създава чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Не се допуска разполагане на
площадки за третиране на отпадъци на територията на пояс І на санитарно-охранителни
зони на водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди.
(2) Площадките за третиране на отпадъци
не могат да бъдат разположени в средния и
външния пояс (пояс ІІ и пояс ІІІ) на санитарно-охранителните зони на находищата на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако
със заповедите за учредяване на санитарноохранителните зони, издадени при условията и
по реда на Закона за водите и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, са въведени забрани и ограничения.“
§ 13. Параграф 8 влиза в сила от 1 януари
2007 г., § 9 и 12 влизат в сила от 11 август
2006 г., § 10, т. 1 влиза в сила от 23 юни 2009 г.,
а § 10, т. 2 влиза в сила от 24 септември 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12962

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 383
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност, приет от
ХLI Народно събрание на 25 ноември 2009 г.
Издаден в София на 30 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд
от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52,
59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г. и
бр. 12, 23 и 74 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 6:
„(6) Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или
дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено
юридическо лице, регистрирано за целите на
данък върху добавената стойност, са данъчно
задължени лица за всички получени услуги.“
§ 2. В чл. 4 думите „чл. 3“ се заменят с
„чл. 3, ал. 1 – 5“.
§ 3. В чл. 6, ал. 4, т. 1 след думите „представително облекло“ се добавя „и на лични
предпазни средства“.
§ 4. В чл. 18 навсякъде думите „доставка
на стоки“ се заменят с „доставка на стоки,
ресторантьорски и кетъринг услуги“.
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Мястото на изпълнение при
доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където
доставчикът е установил своята независима
икономическа дейност. Когато тези услуги се
предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където
доставчикът е установил своята независима
икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен
обект, мястото на изпълнение на доставката е
мястото на постоянния адрес или обичайното
пребиваване на доставчика.
(2) Мястото на изпълнение при доставка на
услуга, когато получателят е данъчно задължено
лице, е мястото, където получателят е установил
независимата си икономическа дейност. Когато
тези услуги се предоставят на постоянен обект,
който се намира на място, различно от мястото,
където получателят е установил независимата
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си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен
обект, мястото на изпълнение на доставката е
мястото на постоянния адрес или обичайното
пребиваване на получателя.
(3) Когато получателят по ал. 2 използва
услугите изключително само за лични нужди
или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя
по реда на ал. 1.
(4) Мястото на изпълнение при доставка
на услуга е:
1. мястото, където се намира недвижимият
имот, когато услугата е свързана с недвижим
имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на
експертни услуги или услуги на посредници,
свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на
строителните работи, свързани с недвижимия
имот, като архитектурни, инженерни, надзорни
и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни
паркове, ваканционни лагери и други подобни;
2. мястото, където се извършва пътническият
транспорт, пропорционално на реализирания
пробег;
3. мястото, където фактически се извършва
услугата при услугите, свързани с културни,
артистични, спортни, научни, образователни,
развлекателни или подобни мероприятия (като
например панаири и изложби), включително
дейността по организирането им;
4. мястото, където фактически се извършва
услугата, предоставена на данъчно незадължено
лице, при:
а) услуги, свързани с транспортна обработка
на стоки;
б) услуги по оценка, експертиза или работа
по движима вещ;
5. мястото, където услугите се извършват
физически – при доставка на ресторантьорски
и кетъринг услуги.
(5) Мястото на изпълнение при доставка на
услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно
пребиваване, когато са налице едновременно
следните условия:
1. получателят е данъчно незадължено лице,
което е установено или има постоянен адрес
или обичайно пребиваване извън Общността;
2. доставяните услуги са:
а) предоставяне или прехвърляне на права
върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право
на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху
програмен продукт, различен от стандартен
софтуер;
б) рекламни услуги;
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в) услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители,
юристи и други подобни услуги, включително
услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер;
г) обработка на данни или предоставяне на
информация;
д) банкови, финансови, осигурителни, застрахователни и презастрахователни услуги с
изключение на отдаването под наем на сейфове;
е) осигуряване на персонал;
ж) отдаване под наем на движими вещи с
изключение на всички видове превозни средства;
з) електронни съобщителни услуги;
и) услуги по разпространение на радио и
телевизия;
к) услуги, извършвани по електронен път;
л) услуги по осигуряване на достъп, транспорт или пренос по разпределителни системи
на природен газ или на електрическа енергия
и доставката на други услуги, пряко свързани
с тях;
м) поемане на задължение за неизвършване
на действия или неупражняване на права по
букви „а“ – „л“;
н) посреднически услуги, извършени от лице,
действащо от името и за сметка на друго лице,
във връзка с услугите по букви „а“ – „м“.
(6) Мястото на изпълнение при предоставяне
на електронни съобщителни услуги и услуги
по разпространение на радио и телевизия е
на територията на страната, когато са налице
едновременно следните условия:
1. получател по тези доставки е данъчно
незадължено лице, което е установено, има
постоянен адрес или обичайно пребиваване на
територията на страната;
2. доставчик е данъчно задължено лице със
седалище или постоянен обект, откъдето то
извършва своята икономическа дейност, извън
Общността, а когато няма такова седалище или
обект – мястото на постоянния му адрес или
обичайното му пребиваване са извън Общността;
3. услугата се използва ефективно на територията на страната.
(7) Мястото на изпълнение на доставка на
услуги, извършвани по електронен път, е на
територията на страната, когато са налице
едновременно следните условия:
1. получател по тези доставки е данъчно
незадължено лице, което е установено, има
постоянен адрес или обичайно пребивава на
територията на страната;
2. доставчик е данъчно задължено лице,
чието седалище или постоянен обект е извън
Общността, а когато няма такова седалище
или обект – мястото на постоянния му адрес
или обичайното му пребиваване са извън територията на Общността.“
§ 6. Член 22 се изменя така:
„Място на изпълнение при доставка на услуга
по транспорт на стоки
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Чл. 22. (1) Мястото на изпълнение при
доставка на услуга по транспорт на стоки в
рамките на Общността, предоставена на данъчно незадължено лице, е на територията на
държавата членка, където транспортът започва.
(2) Мястото на изпълнение при доставка на
услуга по транспорт на стоки извън Общността,
предоставена на данъчно незадължено лице, е
мястото, където се осъществява транспортът,
пропорционално на реализирания пробег.
(3) Мястото на изпълнение при доставка
на услуга по транспорт на стоки в рамките на
Общността или извън нея, предоставена на
данъчно задължено лице, се определя по реда
на чл. 21, ал. 2 и 3.
(4) За целите на закона спедиторските,
куриерските и пощенските услуги, различни
от услугите по чл. 49, оказвани във връзка с
транспорт на стоки в рамките на Общността
или извън нея, се приравняват на услуги по
транспорт на стоки в Общността, съответно по
транспорт на стоки извън Общността.
(5) Спедиторска услуга по ал. 4 е услуга по
организиране, осъществяване или обслужване
на транспорт на стоки в рамките на Общността
или извън нея и включените в него дейности
по транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане.
(6) Когато спедитор действа при условията
на спедиционен договор и оказва спедиторска
услуга във връзка с доставка на услуги по
транспорт на стоки в рамките на Общността
или извън нея, разпоредбата на чл. 127 не се
прилага.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Място на изпълнение при доставка на услуга
по предоставяне под наем на всички видове
превозни средства
Чл. 23. (1) Мястото на изпълнение при
доставка на услуга по краткосрочно отдаване
под наем/краткострочно предоставяне за ползване на превозни средства е мястото, където
превозните средства фактически се предават
на разположение на получателя.
(2) Краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване по ал. 1
е непрекъснатото държане или ползване на
превозното средство в продължение на не повече от 30 дни, а по отношение на плавателни
съдове – не повече от 90 дни.
(3) Не е налице краткосрочно отдаване/
предоставяне в следните случаи:
1. когато е уговорено автоматично продължаване на държането/ползването при непредприемане на ново действие от страна на една
от страните;
2. когато най-малко два срочни договора със
срок до 30, съответно до 90 дни за плавателните
съдове, следват един след друг, без прекъсване
или с прекъсване до два дни, във връзка със
същите превозни средства и надхвърлят заедно
максималния период от 30/90 дни; това не се
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прилага, когато продължаването се дължи на
ясно установени обстоятелства извън контрола
на страните по доставката;
3. когато уговореният срок е над 30, съответно над 90 дни за плавателните съдове,
но той бъде прекратен предсрочно по ясно
установени обстоятелства извън контрола на
страните по доставката и в резултат на това
действителната му продължителност съответства
на краткосрочно наемане.“
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Място на изпълнение на посреднически
услуги
Чл. 24. Мястото на изпълнение при доставка
на услуга, оказвана от посредник, действащ от
името и за сметка на друго лице, предоставена
на данъчно незадължено лице, е мястото, където е основната доставка, във връзка с която
е оказано посредничеството.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага при доставки с
непрекъснато изпълнение с продължителност
за период, по-дълъг от една година, за които
не е налице дължимост за плащане за период,
по-дълъг от една година. За такива доставки се
счита, че данъчното събитие настъпва в края на
всяка календарна година, като за календарната
година на прекратяване на доставките данъчното
събитие настъпва на датата на прекратяване
на доставките.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7 думата „доставката“ се заменя с
„всяка от доставките“, а думата „предоставяната“
се заменя с „получаваната“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) При доставки по чл. 25, ал. 5 данъчната
основа се определя пропорционално на броя на
месеците, включени в съответната календарна
година, спрямо общия брой на месеците на
изпълнение на доставката, включително месеца
на прекратяване на доставките.“
§ 11. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Облагаема доставка с нулева ставка е:
1. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна,
напитки, вода и други провизии, предназначени
за потребление на борда на въздухоплавателни
средства, използвани от авиационен оператор,
извършващ предимно международни рейсове;
2. доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали,
храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:
а) плавателни съдове, използвани за превоз
на стоки или пътници в открито море;
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б) плавателни съдове, използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни
дейности в открито море;
в) плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море;
г) плавателни съдове с военно предназначение съгласно определението в подпозиция
89.01 на Общата митническа тарифа, напускащи
страната с направление към чужди пристанища
или пристани;
д) плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с изключение на зареждането
им с провизии;
3. доставката на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията,
трансформацията, сглобяването, оборудването,
съоръжаването, превоза и унищожаването на
плавателни съдове и въздухоплавателни средства
с изключение на тези по т. 2, буква „в“; това
не се отнася за въздухоплавателни средства, с
изключение на тези по т. 1, и за плавателни
съдове, използвани за спортни и развлекателни
цели или за лични нужди;
4. отдаването под наем на:
а) плавателни съдове, използвани за превоз
на стоки или пътници, за търговски, промишлени или риболовни дейности в открито
море; това не се отнася за плавателни съдове,
използвани за спортни и развлекателни цели
или за лични нужди;
б) въздухоплавателни средства, използвани
от авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове;
5. обработката на:
а) плавателни съдове, използвани за превоз
на стоки или пътници, за търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море,
с изключение на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за
лични нужди;
б) въздухоплавателни средства, използвани
от авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове;
6. доставката на услуги, свързани с транспортната обработка на пътници или стоки,
включително на транспортни контейнери,
превозвани със:
а) плавателни съдове, използвани за превоз
на стоки или пътници, за търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море,
с изключение на плавателни съдове, използвани за спортни и развлекателни цели или за
лични нужди;
б) въздухоплавателни средства, използвани
от авиационен оператор, извършващ предимно
международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във
връзка с международен транспорт;
7. доставката на плавателни съдове и въздухоплавателни средства с изключение на тези
за спортни и развлекателни цели или за лични
нужди;
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8. доставката на услуги, за които се събират такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за
гражданското въздухоплаване, предоставяни
от летищен оператор-концесионер във връзка
с въздухоплавателни средства в международен
рейс, включително в Общността;
9. доставката на услуги по глава девета от
Кодекса на търговското корабоплаване, оказвани на плавателни съдове; това не се отнася
за плавателни съдове, които се използват за
спортни и развлекателни цели или за лични
нужди;
10. доставката на услуги по спасяване на
човешки живот и имущество на море.“
§ 12. В чл. 44, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 13. В чл. 52, ал. 3 думите „чл. 22, 23 и
24“ се заменят с „чл. 21, ал. 2“.
§ 14. В чл. 58, ал. 1, т. 12 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) внасят стоки на обща стойност не повече
от 30 лева;“.
2. Създава се нова буква „б“:
„б) получават малки пратки на стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна
или територия от физическо лице на друго
физическо лице в страната, без последното
да е заплащало за тях, на обща стойност до
левовата равностойност на 45 евро.“
§ 15. В чл. 64, ал. 4 думите „чл. 22, 23 и
24“ се заменят с „чл. 21, ал. 2“.
§ 16. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „облекло“ се добавя „и личните предпазни средства“, а думата
„предоставяно“ се заменя с „предоставяни“.
2. В ал. 4 след думите „на основание“ се
добавя „чл. 97а“ и се поставя запетая.
§ 17. В чл. 72, ал. 1 думите „три данъчни
периода“ се заменят с „12 данъчни периода“.
§ 18. В чл. 76 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на чл. 111, ал. 2, т. 5 регистрираното лице има право на приспадане на
данъчен кредит за закупените или придобитите
по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството след датата
на дерегистрацията му, които са налични към
датата на последващата му регистрация. Правото
на данъчен кредит възниква при условията на
чл. 74, ал. 2.“
§ 19. В чл. 82 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на
изпълнение на територията на страната и е
облагаема, данъкът е изискуем от получателя
по доставката при:
1. доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия – когато получателят е регистрирано по
този закон лице;
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2. доставка на стоки, които се монтират
или инсталират от или за сметка на доставчика – когато получателят е регистрирано по
този закон лице и доставчикът е установен на
територията на друга държава членка;
3. доставка на услуги – когато получателят е
данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.“
§ 20. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят
с „ал. 1 и 2“.
§ 21. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „три“ се заменя с „два“;
б) в т. 4 числото „45“ се заменя с „30“;
в) в т. 5 думата „трите“ се заменя с „двата“
и думата „три“ се заменя с „два“;
г) в т. 6 думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 2 думата „трите“ се заменя с „двата“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява
в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато лицето е извършило за
последните 12 месеца преди текущия месец
облагаеми доставки с нулева ставка на обща
стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми
доставки, включително доставките с нулева ставка. За целите на изречение първо на доставки
с нулева ставка се приравняват и доставките
на следните услуги с място на изпълнение на
територията на друга държава членка, по които
получател е лице, регистрирано за целите на
ДДС в друга държава членка: транспорт на
стоки в рамките на Общността и оказвани във
връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенки услуги, различни от услугите
по чл. 49; транспортна обработка на стоки;
услуги във връзка с транспорта, оказвани от
агенти, брокери и други посредници, действащи
от името и за сметка на друго лице, както и
услугите по оценка, експертиза и работа върху
движими вещи.“
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Данък, подлежащ на възстановяване,
невъзстановен без основание или невъзстановен
поради отпаднало основание (включително при
отмяна на акт) в предвидените в този закон
срокове по ал. 1, т. 4, ал. 3 и 4, се възстановява
заедно със законната лихва, считано от датата,
на която е следвало да бъде възстановен по
този закон, до окончателното му изплащане,
независимо от разпоредбата на ал. 8 и от спирането на данъчното производство.“
§ 22. В чл. 96, ал. 8 думите „не може да се
регистрира“ се заменят с „органът по приходите
може да откаже да регистрира“.
§ 23. Създава се чл. 97а:
„Задължение за регистрация при доставки
на услуги, данъкът за които е изискуем от
получателя
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Чл. 97а. (1) На регистрация по този закон
подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3,
ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на
изпълнение на територията на страната, които
са облагаеми и за които данъкът е изискуем
от получателя по чл. 82, ал. 2.
(2) На регистрация по закона подлежи всяко
данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6,
установено на територията на страната, което
предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на
изпълнение на територията на друга държава
членка.
(3) Данъчно задължено лице, регистрирано
на основание ал. 1, се смята за регистрирано
и по ал. 2 и обратното.
(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по
този закон не по-късно от 7 дни преди датата,
на която данъкът за доставката става изискуем
(авансово плащане или данъчно събитие), като
данъчната основа на получената услуга подлежи
на облагане с данък.
(5) Лице, което е регистрирано на основание
на този член и за което възникнат основания
за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98
и 99 или за регистрация по избор по чл. 100,
ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете
за задължителна регистрация или регистрация
по избор.“
§ 24. В чл. 101 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случай че лицето не е заявило за
вписване електронен адрес за кореспонденция
пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв
адрес. При промяна на електронния адрес
лицето в 7-дневен срок уведомява приходната
администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията
по вписванията.“
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Независимо от ал. 6 и 7 регистрацията
по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа
по приходите в тридневен срок от подаване на
заявлението за регистрация.“
§ 25. В чл. 108, ал. 1 се създава т. 4:
„4. за лице, регистрирано на основание
чл. 97а, когато към датата на подаване на
заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация.“
§ 26. В чл. 111 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един
данъчен период.“
2. В ал. 4 думата „трите“ се заменя с „двата“.
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§ 27. В чл. 113, ал. 9 след думите „на основание“ се добавя „чл. 97а, ал. 1 и 2“ и се
поставя запетая.
§ 28. В чл. 114, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 29. В чл. 117, ал. 2, т. 7 след думата
„начисляване“ се добавя „или неначисляване“.
§ 30. В чл. 118 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Фискалните устройства задължително
имат техническа възможност за установяване на
дистанционна връзка с Националната агенция
за приходите. Техническите изисквания, редът и
начинът за изграждането и осъществяването на
дистанционната връзка се уреждат с наредбата
по ал. 4, като се съгласуват с Българския институт по метрология и с Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „за издаване“ се заменят със „за установяване на дистанционна връзка с Националната
агенция за приходите и за издаване“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 31. В чл. 124, ал. 4 думите „третия данъчен
период“ се заменят с „дванадесетия данъчен
период“.
§ 32. В чл. 125 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистрираното лице, което е извършило
за данъчния период вътреобщностни доставки,
доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с
място на изпълнение на територията на друга
държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за
тези доставки за съответния данъчен период.“
2. Създава се ал. 10:
„(10) В случаите по чл. 111, ал. 2, т. 5
регистрираното лице подава една справка–
декларация за данъчния период, включваща
доставките, извършени от лицето до датата
на дерегистрацията, включително доставките,
извършени след датата на последващата регистрация.“
§ 33. В чл. 133 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато лице по ал. 1 и 2 е установено
в друга държава членка или в трета страна,
с която страната ни има правни инструменти
за взаимопомощ, регистрацията се извършва
по общия ред. Чуждестранното лице може да
посочи акредитиран представител, като в тези
случаи ал. 4 не се прилага.
(7) Органът по приходите може да регистрира
по реда на чл. 102 и лице, което отговаря на
условията на ал. 1 и 2, включително когато е
подало в срок заявление за регистрация, но не
е определило акредитиран представител.“
§ 34. В чл. 134, ал. 3 думите „се прекратява“
се заменят с „може да се прекрати“.
§ 35. В чл. 135, ал. 3 накрая се добавя „освен
в случаите по чл. 133, ал. 6“.
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§ 36. В чл. 143 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат
за доставка, извършена от дилър, на стоки
втора употреба, произведения на изкуството,
предмети за колекции, антикварни предмети,
доставени му на територията на страната или
от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на
доставката е стока, освободена по чл. 50, или
от регистрирани за целите на ДДС лица в друга
държава членка, освободени от данък съгласно
законодателството на съответната държава на
аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не
е регистрирано по този закон, или от данъчно
задължено лице от държава членка, което не е
регистрирано за целите на ДДС, когато предмет
на доставката са стоки, които са дълготрайни
активи по смисъла на съответното счетоводно
законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на
облагане на маржа на цената.“
§ 37. В чл. 147 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 38. В чл. 151, ал. 3 думите „и не може
да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от данъчната основа
при внос“ се заличават.
§ 39. В чл. 163а, ал. 3 думите „ал. 5 и 6“
се заменят с „ал. 6 и 7“.
§ 40. В чл. 173 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели
са лицата по чл. 172, ал. 2. За прилагането на
нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с документи, определени с правилника
за прилагане на закона.
(5) Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение
на територията на страната на стойност над
400 лв., по които получатели са институциите
на Европейските общности. За прилагането
на нулевата ставка доставчикът е длъжен да
разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните
институции на Европейските общности.“
§ 41. В чл. 175, ал. 2 думите „чл. 118, ал. 3“
се заменят с „чл. 118, ал. 4“.
§ 42. В чл. 176 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „данъчни задължения“ се
заменят с „публични задължения, събирани от
Националната агенция за приходите“.
2. Създава се т. 5:
„5. не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от
възникване на задължението за уведомяване.“
§ 43. В чл. 176а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „отказва“ се заменя с
„може да откаже“.
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2. В ал. 3 думата „прекратява“ се заменя с
„може да прекрати“.
§ 44. В чл. 185 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, което не издаде фискална касова
бележка (фискален бон), се наказва с глоба – за
физическите лица, които не са търговци, в
размер от 100 до 500 лв., или с имуществена
санкция – за юридическите лица и едноличните
търговци, в размер от 500 до 2000 лв.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лице, което наруши реда и начина за
одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните
устройства или не изпълнява изискванията за
дистанционна връзка с Националната агенция за
приходите, се наказва с глоба – за физическите
лица, които не са търговци, в размер от 300
до 1000 лв., или с имуществена санкция – за
юридическите лица и едноличните търговци,
в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се
налагат санкциите по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При повторно нарушение по ал. 1
размерът на глобата е от 200 до 1000 лв., а на
имуществената санкция – от 1000 до 4000 лв.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) При повторно нарушение по ал. 2
размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на
имуществената санкция – от 6000 до 20 000 лв.
Когато нарушението не води до неотразяване
на приходи, се прилагат санкциите по ал. 4.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 45. В чл. 186, ал. 1, т. 1 се създава буква „г“:
„г) подаване на данни по дистанционна
връзка с Националната агенция за приходите.“
§ 46. В чл. 187, ал. 4 се създава изречение
трето: „При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането
на един месец от запечатването му.“
§ 47. В чл. 189, ал. 1 думите „чл. 91,
ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 91, ал. 1 и 2“.
§ 48. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 11 се създава изречение второ: „Не
се смята за установено на територията на
страната чуждестранно лице, което има обект
на територията на страната, който не взема
участие в извършването на доставката.“;
б) точка 18 се изменя така:
„18. „Лек автомобил“ е автомобил, в който
броят на местата за сядане без мястото на
водача не превишава 5. Не е лек автомобил
автомобил, който е предназначен за превоз на
товари, или лек автомобил, който има трайно
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вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от
регистрираното лице. При определяне броя
на местата за сядане по изречение първо се
вземат предвид само седалките, монтирани от
производителя.“;
в) точка 49 се изменя така:
„49. „Превозните средства по чл. 23“ са моторни или немоторни, както и другото оборудване и устройства, проектирани да транспортират
стоки или хора от едно място на друго, които
могат да бъдат дърпани, теглени или бутани
от превозни средства и които обикновено са
проектирани и са годни да бъдат използвани за
транспортиране на стоки или хора. Превозни
средства са и:
а) ремаркета, полуремаркета и железопътните вагони;
б) моторни и немоторни наземни превозни
средства, като мотоциклети, велосипеди, велосипеди на три колела, каравани, с изключение
на каравани, които са неподвижно застопорени
за земята;
в) самоходни и несамоходни плавателни
съдове;
г) моторни и безмоторни въздухоплавателни
средства;
д) превозни средства, проектирани за транспортиране на болни или ранени лица;
е) земеделски трактори и друга самоходна
земеделска и горска техника;
ж) военни превозни средства, които не са
бойни, и превозни средства за целите на ра
зузнаването или гражданската отбрана;
з) механично и електронно придвижвани
инвалидни колички.
Контейнерите не са превозно средство по
смисъла на чл. 23.“;
г) точка 50 се отменя;
д) създават се т. 61, 62 и 63:
„61. „Кетъринг услуги“ са съвкупност от
характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на
храна и/или напитки е само един компонент.
Преобладаващите главно услуги са същите като
ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.
62. „Ресторантьорски услуги“ са услугите,
които се състоят от доставка в помещенията
на доставчика на приготвена или неприготвена
храна и/или напитки за човешка консумация,
следвани от достатъчно подпомагащи услуги,
които позволяват незабавното им консумиране.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски
услуги:
а) обикновената доставка на приготвена
или неприготвена храна (например доставка
за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други
подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от
ресторанти;
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в) доставката, състояща се в приготвяне
и доставка на храна и/или напитки без друга
подпомагаща услуга.
63. „Трета страна, с която страната ни има
правни инструменти за взаимопомощ“ е трета
страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, сходна по обхват
с тази, предвидена в Директива 76/308/ЕИО
на Съвета от 15 март 1976 г. за взаимопомощ
за възстановяване на вземания във връзка с
определени налози, митнически сборове, данъци
и други мерки и Регламент (ЕО) № 1798/2003
на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на
данъка върху добавената стойност.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12
февруари 2008 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги (OB, L 44 /11 от 20 февруари
2008 г.).
2. Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16
декември 2008 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка
върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните
сделки (OB, L 14 /7 от 20 януари 2009 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. Правото на приспадане на данъчен
кредит, възникнало до 1 януари 2010 г., което
не е упражнено към датата на влизане в сила
на този закон и за упражняването на което не
са изтекли трите данъчни периода, следващи
данъчния период, през който е възникнало това
право, може да се упражни в някои от дванадесетте данъчни периода, следващи данъчния
период, през който е възникнало това право.
§ 50. (1) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2009 г., включително за
доставка на стока или услуга, за която с този
закон е променено данъчното третиране по
отношение на размера на ставката, мястото
на изпълнение на доставката, приравняване на
доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 и за
която данъчното събитие възниква след тази
дата, доставчикът документира доставката чрез
издаване на фактура, в която посочва цялата
данъчна основа на доставката. За доставката
се прилага данъчният режим към датата на
възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
(2) За доставките на услуги по процесуално
представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни
производства, когато са доставки с периодично
или поетапно изпълнение, се прилага данъчният режим към датата на съответното данъчно
събитие, определено по реда на чл. 25, ал. 4.
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(3) Когато е направено авансово плащане до
31 декември 2009 г., включително за доставка на
стока или услуга, данъчното събитие за която
възниква след тази дата и данъкът за доставката
е изискуем от получателя по реда на закона,
регистрираното лице получател е длъжно да
начисли данък върху цялата данъчна основа
на доставката, включително за направеното
авансово плащане.
§ 51. (1) Ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4
и 5 не се прилага за правото на приспадане
на данъчен кредит, което е било налице и е
възникнало до 31 декември 2009 г. включително, за леки автомобили, на които броят на
монтираните от производителя места за сядане
без мястото на водача не превишава 5.
(2) По договори за лизинг, в които не е уговорено задължение, а само възможност (опция)
за прехвърляне на правото на собственост за
леки автомобили по ал. 1, право на приспадане
на данъчен кредит по лизинговите вноски ще
възниква и след 1 януари 2010 г., при условие че до 31 декември 2009 г. включително е
възникнало право на приспадане на данъчен
кредит поне за една лизингова вноска.
(3) За стоките и услугите по чл. 70, ал. 1,
т. 5, свързани с леките автомобили по ал. 2,
след 1 януари 2010 г. не възниква право на
приспадане на данъчен кредит.
§ 52. (1) Лицата по чл. 97а, ал. 1, направили авансово плащане до 31 декември 2009 г.,
включително за доставка на услуга, данъчното
събитие за която възниква след тази дата и
данъкът за която е изискуем от получателя по
реда на закона, подават заявление за регистрация по реда на чл. 97а в 20-дневен срок от
влизането в сила на този закон. На датата на
възникване на данъчното събитие на доставката възниква задължение за регистрираното
лице получател да начисли данък върху цялата
данъчна основа на доставката, включително за
направеното авансово плащане. В случаите, при
които данъчното събитие за доставката възниква
преди датата на регистрация по закона, данъкът
за получената услуга се начислява в 15-дневен
срок от датата на регистрация по закона.
(2) Лицата по чл. 97а, ал. 2, получили
авансово плащане до 31 декември 2009 г.
включително за доставка на услуга с място на
изпълнение на територията на друга държава
членка, данъчното събитие за която възниква след тази дата, се регистрират по реда на
чл. 97а в 7-дневен срок от влизането в сила на
този закон. За доставката се прилага данъчният
режим към датата на възникване на данъчното
събитие на доставката по закона.
§ 53. Двумесечният срок по чл. 92 се прилага за данък за възстановяване, отнасящ се за
данъчни периоди след 1 януари 2010 г.
§ 54. Данъчно задължено лице, което не е
установено на територията на страната, но е
регистрирано на основание чл. 133, може да
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подаде заявление за дерегистрация по избор по
чл. 108, независимо от облагаемия си оборот
за последните 12 последователни месеца преди
текущия, когато през същия период лицето
е извършвало само доставки, за които след
31 декември 2009 г. данъкът е изискуем от
получателя по доставката по чл. 82.
§ 55. Регистрираните към датата на влизане
в сила на този закон лица са длъжни да посочат електронен адрес за кореспонденция по
чл. 101, ал. 5 в тримесечен срок от влизането
му в сила.
§ 56. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 в съответствие с него.
(2) Министърът на финансите определя срок,
в който лицата, задължени да използват фискални устройства, следва да приведат дейността си
по осъществяване на дистанционната връзка в
съответствие с изискванията на наредбата по
ал. 1. Министърът може да определи различен
срок за определени групи лица, който не може
да бъде по-кратък от 6 месеца и по-дълъг от
две години от влизането в сила на наредбата
по ал. 1.
§ 57. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 384
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, приет от
ХLI Народно събрание на 25 ноември 2009 г.
Издаден в София на 30 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от
1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34, 102 и 109 от
2000 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и
112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г.,
бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36
и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70
и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19 и 41 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични
изпълнители.“
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§ 2. В чл. 10, ал. 4 числото „2520“ се заменя
с „1680“.
§ 3. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) За жилищните и нежилищните имоти,
върху които имат право на собственост, съответно им е учредено ограничено вещно право
на ползване, предприятията подават декларации
по реда и в сроковете по чл. 14.“
§ 4. В чл. 19 се създава ал. 4:
„(4) Алинея 3, изречение първо не се прилага
за нежилищните имоти, които са собственост на
предприятията или върху които им е учредено
ограничено вещно право на ползване.“
§ 5. В чл. 21, ал. 1 думите „отчетната им
стойност“ се заменят с „по-високата между
отчетната им стойност и данъчната оценка
съгласно приложение № 2“.
§ 6. В чл. 22 думите „от 0,5 до 2 на хиляда“
се заменят с „от 0,1 до 2,5 на хиляда“.
§ 7. В чл. 24, ал. 1 т. 14 се отменя.
§ 8. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Данък при безвъзмездно придобиване
на имущества се дължи и при придобиване на
недвижими имоти и ограничени вещни права
върху тях по давност.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
§ 9. В чл. 46, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „а при придобиване по
давност – към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който
подлежи на вписване.“
§ 10. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „буква „б“ се заменят
с „т. 1“.
2. В ал. 2 думите „от 1,3 до 2,6 на сто“ се
заменят с „от 0,1 до 3 на сто“.
§ 11. В чл. 49, ал. 2 накрая се поставя
запетая и се добавя „а в случаите по чл. 44,
ал. 3 – към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който
подлежи на вписване.“
§ 12. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се отменя.
2. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„При прекратяване на регистрация на превозно
средство данъчно задълженото лице представя
документ от компетентен орган.“
§ 13. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:
„(4) За превозните средства, на които е
прекратена регистрацията, данък не се дължи
от месеца, следващ месеца на прекратяване
на регистрацията за движение. За излезлите от
употреба моторни превозни средства, за които
в нормативен акт е предвидено задължение за
предаване за разкомплектуване, данък не се
дължи след прекратяване на регистрацията им
за движение и представяне на удостоверение
за предаване за разкомплектуване.“
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§ 14. В чл. 60 ал. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 61л се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността
приобретателят дължи данък от тримесечието,
следващо тримесечието на прехвърлянето, а
прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени
в т. 1 и 2 на приложение № 4.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 16. В чл. 61н, ал. 3 се създава изречение
второ: „При прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец декларация се подава и от
прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен
срок от датата на прехвърлянето.“
§ 17. В чл. 61о се създава ал. 4:
„(4) Приема се, че дейността не се извършва
от постоянно място, когато промяната през
годината на местонахождението на обекта, от
който се извършва дейността, води до промяна
в размера на данъка.“
§ 18. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:
„(1) Таксата се заплаща от лицата по чл. 11.“
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 4 и 18 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти
и данъка при придобиване на имущества за
2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай че в този
срок не са определени нови размери, за 2010 г.
се прилагат размерите на данъците, действащи
към 31 декември 2009 г.
(2) До определяне на размерите по ал. 1
данъкът при придобиване на имущества по
чл. 44 се определя въз основа на размерите,
действащи към 31 декември 2009 г.
(3) За 2010 г. първата вноска на данъка
по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март до
30 април. На предплатилите пълния размер на
данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.
§ 21. За притежаваните нежилищни имоти
и за нежилищните имоти, върху които им е
учредено ограничено вещно право на ползване,
предприятията подават декларации по чл. 14 в
срок до 30 юни 2010 г.
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.
с изключение на § 5, който влиза в сила от
1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 385
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, приет от ХLI Народно събрание на
25 ноември 2009 г.
Издаден в София на 1 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за да
нъците върху доходите на физическите лица
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64
и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и
бр. 25, 32, 35, 41 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „независимо
от датата на придобиване на имота“ се заменят
с „ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали
повече от три години“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както
и полученото имущество с възстановено право
на собственост по реда на нормативен акт.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се определя данък към датата на
придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в
търговски дружества.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 4“.
§ 2. В чл. 22, ал. 1, т. 3 след думите „Център
„Фонд за лечение на деца“ се поставя запетая
и се добавя „Център „Фонд за асистирана
репродукция“ и/или Център „Фонд за трансплантация“.
§ 3. Член 22а се отменя.
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „ТЕЛК/НЕЛК“ се заменят
с „ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 5. В чл. 24, ал. 2, т. 8 думите „чл. 82,
ал. 3“ се заменят с „чл. 82, ал. 5“.
§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Годишната данъчна основа по ал. 1 на
самоосигуряващи се лица, придобили доходи
от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква
„и“ от допълнителните разпоредби, се намалява
и с осигурителните вноски, които самоосигу-
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ряващото се лице е задължено да прави за
данъчната година за своя сметка по реда на
Кодекса за социално осигуряване и Закона за
здравното осигуряване.
(3) Годишната данъчна основа за доходите,
придобити като морско лице, е 10 на сто от
определената по ал. 1 годишна данъчна основа.“
§ 7. В чл. 26, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. с 60 на сто за доходи от дейността на
физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители,
за производство на непреработени продукти от
селско стопанство, с изключение на доходите
от производство на декоративна растителност;“.
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея буква
„а“ се изменя така:
„а) доходи от дейността на физическите
лица за производство на преработени или
непреработени продукти от селско стопанство
(включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство
(включително от събиране на диворастящи
билки, гъби и плодове), от ловно стопанство
и от рибно стопанство;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3
§ 9. В чл. 33, ал. 6 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната
на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13,
ал. 1 към датата на вписване на вноската в
търговския регистър;“.
2. Създава се т. 9:
„9. документално доказаната цена на придобиване на имуществото – предмет на непарична вноска в търговско дружество – в
случаите на продажба или замяна на акции
и дялове, получени за направени непарични
вноски в търговско дружество, с изключение
на случаите по т. 5.“
§ 10. Създава се чл. 37а:
„Преизчисляване на окончателен данък по
чл. 37
Чл. 37а. (1) Чуждестранно физическо лице,
което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, има
право да избере да преизчисли окончателния
данък за доходите по чл. 37. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния
данък, преизчислението се извършва за всички
придобити от лицето доходи през годината,
подлежащи на облагане с окончателен данък
по чл. 37.
(2) Когато чуждестранното лице избере да
преизчисли окончателния данък за доходите
по чл. 37, преизчисленият данък е равен на
данъка върху общата годишна данъчна основа
или на данъка върху годишната данъчна ос-
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нова по чл. 28, който би бил дължим за тези
доходи, в случай че те са придобити от местно
физическо лице. Когато чуждестранното лице
е извършило разходи, свързани с доходите по
изречение първо, за които би бил дължим
данък върху разходите по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане, в случай
че те са били извършени от местно физическо
лице, с този данък се увеличава сумата на
преизчисления данък.
(3) Когато размерът на внесения окончателен данък за доходите по чл. 37 превишава
размера на преизчисления данък по ал. 2 за
същите доходи, разликата подлежи на възстановяване до размера на окончателния данък
по чл. 37, който чуждестранното лице не може
да приспадне от дължимия данък върху тези
доходи в държавата, където лицето е местно
за данъчни цели.
(4) Изборът за преизчисляване на окончателния данък по чл. 37 се упражнява чрез подаване
на годишната данъчна декларация по чл. 50.
В данъчната декларация се включват и всички
други доходи, подлежащи на деклариране от
чуждестранното физическо лице.
(5) Възстановяването на данък по ал. 3 се
извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат в случаите,
когато чуждестранното лице е местно лице за
данъчни цели на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, която не е държава – членка на
Европейския съюз, с която Република България:
1. няма влязла в сила спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане, или
2. има влязла в сила спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане, в която не е
предвидено:
a) обмен на информация, или
б) сътрудничество при събирането на данъци.“
§ 11. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или за задължително осигуряване в чужбина“ и се създава
изречение второ: „Месечната данъчна основа
на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „и“
от допълнителните разпоредби се определя,
като облагаемият доход по чл. 24, начислен
за съответния месец, се намалява с авансово
внесените чрез дружеството осигурителни
вноски, които самоосигуряващото се лице е
задължено да прави за своя сметка по реда на
Кодекса за социално осигуряване и Закона за
здравното осигуряване.“
2. В ал. 4 накрая се добавя „а за доходите,
придобити като морско лице – по данъчна
ставка 1 на сто“.
§ 12. В чл. 43, ал. 9 думите „ТЕЛК/НЕЛК“
се заменят с „ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК“.
§ 13. В чл. 48 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Данъкът върху годишната данъчна
основа за доходите от стопанска дейност като
едноличен търговец се преотстъпва в размер до
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60 на сто на лица, регистрирани като земеделски
производители, за годишната данъчна основа
от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при
условията за преотстъпване на корпоративен
данък по чл. 189б от Закона за корпоративното
подоходно облагане.
(7) Преотстъпването на данък по ал. 6,
представляващо държавна помощ за земеделски
производители, не може да се ползва от лице,
което е предприятие в затруднение.“
§ 14. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „годишната данъчна
основа“ се добавя „по чл. 25, ал. 1 и 3“.
2. В ал. 3 след думите „по чл. 25“ се добавя
„ал. 1 и 3“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък по реда на
предходните алинеи не се включват доходите
от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква
„и“ от допълнителните разпоредби.“
§ 15. Член 51 се изменя така:
„Подаване на годишен отчет за дейността
Чл. 51. (1) Лицата, извършващи стопанска
дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация
представят и годишен отчет за дейността.
(2) Годишен отчет за дейността не подават
лицата по ал. 1, за които са изпълнени едновременно следните условия:
1. не са извършвали дейност през данъчната
година;
2. не са отчели за данъчната година приходи
или разходи съгласно счетоводното законодателство.“
§ 16. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „когато работодателят по
основното трудово правоотношение“ се заменят
с „когато към 31 декември на данъчната година лицето има само един работодател и той“;
б) в т. 2 думите „с изключение на посочените
в чл. 13, ал. 3“ се заличават;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 37а.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Независимо от обстоятелствата по ал. 1
местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите
по чл. 50, ал. 1, т. 5 и ал. 3.“
§ 17. В чл. 54, ал. 1 думите „местното физическо“ се заменят с „физическото“.
§ 18. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в
изречение първо думата „платен“ се заменя с
„внесен“, а в изречение второ след думата „подадена“ се добавя „или подлежи на подаване“.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) По искане на чуждестранното лице
удостоверението за внесен данък върху общата
годишна данъчна основа и/или за внесен данък
върху годишната данъчна основа по чл. 28 се
издава поотделно за отделните видове доходи
по чл. 8 освен в случаите, когато доходът е
реализиран чрез определена база.“
§ 19. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи по чл. 37, ал. 1,
т. 1 – 9 и чл. 38, придобити от чуждестранни
физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за
приходите, в която подлежи на внасяне данъкът
за дохода на лицето.“
§ 20. В чл. 68 се създава ал. 4:
„(4) Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи по чл. 37, ал. 1,
т. 10 – 12 и чл. 38, придобити от чуждестранни
физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за
приходите, в която подлежи на внасяне данъкът
за дохода на лицето.“
§ 21. В чл. 73, ал. 4 се създава изречение
второ: „При прекратяване с ликвидация или с
обявяване в несъстоятелност на предприятие
справката по ал. 1 се предоставя в сроковете
и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното
подоходно облагане.“
§ 22. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Лице, което не изпълни задължението си по чл. 51, ал. 1 за представяне на
годишен отчет за дейността или не го представи
в срок, се наказва с глоба или с имуществена
санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи
на по-тежко наказание.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер
до 1000 лв.“
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 21 думите „Непреработена растителна и животинска продукция“ се заменят с
„Непреработен продукт от селско стопанство“.
2. В т. 26 се създава буква „и”:
„и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници
и член-кооператори, както и с акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за полагане на
личен труд в дружествата и кооперациите, в
които те са съдружници, член-кооператори или
акционери.“
3. Създават се т. 52, 53 и 54:
„52. „Основно трудово правоотношение“ е
трудовото правоотношение по т. 26, което е
възникнало първо по време.
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53. „Годишен отчет за дейността“ е отчетът
по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.
54. „Морско лице“ е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като
член на екипажа на морски кораб, вписан в
регистъра на корабите на държава – членка на
Европейския съюз, независимо дали се намира
на брега или на борда на кораба, притежаващо
свидетелство за правоспособност и свидетелство
за допълнителна и/или специална подготовка,
придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1
от Кодекса на търговското корабоплаване.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Когато доход по § 1, т. 26, буква „и“
от допълнителните разпоредби е начислен, но
неизплатен до 31 декември 2009 г., размерът
на дължимия авансов данък се определя по
реда на чл. 42 на базата на месечната данъчна
основа, определена от изплатения през съответния месец доход.
§ 25. Член 51 се прилага и по отношение
на годишния отчет за дейността за 2009 г. Годишни финансови отчети за 2009 г. и одиторски
доклади към тях не се подават в Националната
агенция за приходите.
§ 26. Преотстъпването на данък по чл. 48,
ал. 6 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за
съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската
комисия постанови положително решение до
31 март 2011 г., преотстъпването може да се
приложи и за 2010 г. Преотстъпване на авансови
вноски за данъка на земеделските производители не се допуска до датата на положителното
решение на Европейската комисия.
§ 27. Администратор на държавната помощ
по чл. 48, ал. 6 е министърът на земеделието и храните. Министърът на земеделието и
храните уведомява Европейската комисия по
реда и процедурите, установени в Закона за
държавните помощи.
§ 28. Данъкът върху годишната данъчна
основа за доходите от стопанска дейност като
едноличен търговец се преотстъпва по реда
на чл. 48, ал. 6 в срок до 31 декември 2013 г.
§ 29. Авансовият данък за доходи от трудови
правоотношения на морски лица, начислени
след 31 декември 2009 г. за предходни данъчни
години, се определя по реда на чл. 42, ал. 4,
в сила към датата на начисляване на дохода.
§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 25 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13105
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УКАЗ № 386
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане, приет от
ХLI Народно събрание на 26 ноември 2009 г.
Издаден в София на 1 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110
от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г. и бр. 32 и
35 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 накрая се добавя „или от
разпореждане с имущество на такова място на
стопанска дейност“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 2 след думите „място
на стопанска дейност“ се поставя запетая и се
добавя „извършват разпореждане с имущество
на такова място на стопанска дейност“.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „и доходите“ се
заменят с „или от разпореждане с имущество
на такова място на стопанска дейност, както
и за доходите“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1 думите „Печалбата и
доходите“ се заменят с „Печалбите“.
§ 5. В чл. 15 думите „данъчния финансов
резултат“ и „данъчният финансов резултат“ се
заменят с „данъчната основа“.
§ 6. В чл. 16, ал. 1 навсякъде думите „данъчният финансов резултат“ се заменят с „данъчната основа“, а думите „който би се получил“
се заменят с „която би се получила“.
§ 7. В чл. 22 т. 3 се изменя така:
„3. други суми в случаите, предвидени в
този закон.“
§ 8. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след думите „чл. 26“
се добавя „т. 3, 4, 5, 8 и 10“.
§ 9. В чл. 31, ал. 2 след думите „дарения в“
се добавя „общ“, а накрая се поставя запетая и
се добавя „Център „Фонд за асистирана репродукция“ и Център „Фонд за трансплантация“.
§ 10. Създава се чл. 32а:
„Данъчно третиране на приходи и разходи,
печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие
Чл. 32а. Не се признават за данъчни цели
счетоводните приходи и разходи, печалби и
загуби, отчетени от контролиращ съдружник в
съвместно контролирано предприятие в резултат
на прилагане на метода на пропорционална
консолидация, когато съвместно контролираното предприятие е данъчно задължено лице.“
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§ 11. В глава девета се създава чл. 47а:
„Данъчно третиране при разпределяне на
дивиденти от инвестиции, отчитани по метода
на собствения капитал
Чл. 47а. (1) При определяне на данъчния
финансов резултат на акционери или съдружници счетоводният им финансов резултат се
намалява с разпределените дивиденти от местни
юридически лица или от чуждестранни лица,
които са местни лица за данъчни цели на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
когато инвестицията се отчита по метода на
собствения капитал.
(2) При финансовите институции намалението по ал. 1 е с разпределените дивиденти през
годината. Намалението се извършва в годината
на признаване на разпределените дивиденти
в годишния финансов отчет на финансовата
институция.
(3) При данъчно задължените лица, които
не са финансови институции, намалението по
ал. 1 е с разпределените дивиденти за периода
от придобиване до отписване на инвестицията. Намалението се извършва в годината на
отписване на инвестицията.
(4) Алинеи 1 – 3 не се прилагат за:
1. дивиденти, разпределени от печалби,
които са реализирани преди придобиване на
инвестицията;
2. дивиденти, разпределени от лицензирани
дружества със специална инвестиционна цел
по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
3. дивиденти, представляващи скрито разпределяне на печалба.“
§ 12. В глава девета се създава чл. 47б:
„Прехвърляне на място на стопанска дейност
Чл. 47б. (1) При определяне на данъчния
финансов резултат на място на стопанска
дейност счетоводният му финансов резултат
се увеличава с печалбата и се намалява със
загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност. Данъчните временни разлики,
свързани с активите и пасивите на мястото на
стопанска дейност, се признават за данъчни
цели в годината на прехвърляне на мястото
на стопанска дейност по общия ред на закона.
При определяне на данъчния финансов резултат
на мястото на стопанска дейност се прилага
чл. 66, ал. 1 и 2.
(2) Печалбата и загубата за целите на ал. 1
се определя като разлика между продажната
цена на мястото на стопанска дейност и счетоводната стойност на активите, намалена
със счетоводната стойност на пасивите на
мястото на стопанска дейност към датата на
прехвърлянето.
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(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато печалбата и загубата от прехвърляне на мястото на
стопанска дейност е участвала при формиране
на счетоводния финансов резултат на мястото
на стопанска дейност.“
§ 13. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) С годишната данъчна декларация се
подава и годишният отчет за дейността.
(4) Годишен отчет за дейността не подават
данъчно задължените лица, които едновременно
са изпълнили следните условия:
1. не са извършвали дейност през годината;
2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.“
2. В ал. 5 думите „годишния си финансов
отчет“ се заменят с „годишен отчет за дейността“.
§ 14. В чл. 96 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и пасиви“.
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Когато приходи и разходи от последващи оценки на финансови активи и пасиви
не са били признати за данъчни цели през
предходен период, те се признават за данъчни
цели по общия ред на закона. По отношение
на тези активи и пасиви не се прилага ал. 1,
изречение второ.“
§ 15. В чл. 161 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Последният данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
обхваща времето от 1 януари на годината, в
която е извършено прекратяването, до датата
на прекратяването.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 16. В чл. 162 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Данъчната декларация за последния
данъчен период, определен по чл. 161, ал. 4,
се подава на датата на прекратяването.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 17. В чл. 163 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 161, ал. 4 дължимият корпоративен данък за последния данъчен
период се внася до датата на прекратяване.
Данъкът е окончателен.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, датата на
заличаването при несъстоятелността, датата
на прекратяването на дейността на място на
стопанска дейност или датата на прекратяването на неперсонифицирано дружество или
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осигурителна каса е преди 31 март и корпоративният данък за предходната година не
е внесен, данъчно задълженото лице внася
корпоративния данък за предходната година в
сроковете по ал. 1 – 4.“
§ 18. Член 179 се отменя.
§ 19. Член 180 се отменя.
§ 20. В чл. 182 се създава ал. 5:
„(5) Данъчно облекчение, представляващо
държавна помощ за земеделски производители,
не се прилага по отношение на предприятия
в затруднение.“
§ 21. В чл. 183 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят
с „по ал. 1“.
§ 22. Член 186 се отменя.
§ 23. В чл. 188, ал. 3 думите „и намалението
на данъка по чл. 186“ се заличават, а думата
„натрупват“ се заменя с „натрупва“.
§ 24. Член 189а се отменя.
§ 25. Създава се чл.189б:
„Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители
Чл. 189б. (1) Корпоративният данък се
преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно
задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба
от дейност по производство на непреработена
растителна и животинска продукция.
(2) Корпоративният данък се преотстъпва,
когато са изпълнени едновременно следните
условия:
1. преотстъпеният данък се инвестира в нови
сгради и нова земеделска техника, необходими
за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в
срок до края на годината, следваща годината,
за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при
несвързани лица;
3. дейността по ал. 1 трябва да продължи
да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това
обстоятелство се декларира всяка година до
изтичане на тригодишния срок с годишните
данъчни декларации;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите
по т. 1.
(3) Преотстъпването не е допустимо, когато
преотстъпеният данък се инвестира в сгради и
земеделска техника, които заместват съществуващи.
(4) Корпоративен данък не се преотстъпва, когато лицето е получило други помощи
по смисъла на чл. 87, § 1 от Договора за
създаване на Европейската общност, както и
минимална помощ по смисъла на Регламент
(ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88
от Договора за създаване на Европейската
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общност към помощите de minimis в сектора
на производството на селскостопански продукти
за активите по ал. 2, т. 1.“
§ 26. В чл. 194, ал. 3, т. 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „с изключение на случаите
на скрито разпределение на печалба“.
§ 27. Създава се чл. 202а:
„Преизчисляване на данък при източника
Чл. 202а. (1) Чуждестранно юридическо
лице, което е местно лице за данъчни цели на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
има право да избере да преизчисли данъка при
източника за доходите по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8.
Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника, преизчислението
се извършва за всички реализирани от него
доходи по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 през годината.
(2) Когато чуждестранното лице избере да
преизчисли данъка при източника за реализираните от него доходи, преизчисленият данък
е равен на корпоративния данък, който би бил
дължим за тези доходи, ако те са реализирани
от местно юридическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани
с доходите по изречение първо, за които би
бил дължим данък върху разходите, ако те бяха
извършени от местно юридическо лице, с този
данък се увеличава сумата на преизчисления
данък.
(3) Когато размерът на внесения данък при
източника по чл. 195, ал. 1 превишава размерa
на преизчисления данък по ал. 2, разликата
подлежи на възстановяване до размера на
данъка при източника по чл. 195, ал. 1, който
чуждестранното лице не може да приспадне
от дължимия данък в държавата, където то е
местно лице.
(4) Изборът за преизчисляване на данъка
при източника се упражнява чрез подаване
на годишна данъчна декларация по образец.
Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в Териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите – София,
в срок до 31 декември на годината, следваща
годината на начисляване на доходите.
(5) Възстановяването на данък по ал. 3 се
извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.
(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат, когато
чуждестранното лице е местно лице за данъчни
цели на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
която не е държава – членка на Европейския
съюз, с която Република България:
1. няма влязла в сила спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане, или
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2. има влязла в сила спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане, в която не е
предвидено:
a) обмен на информация, или
б) сътрудничество при събирането на данъци.“
§ 28. В чл. 219 се създава ал. 4:
„(4) Данъчно задължените лица по тази глава
подават годишен отчет за дейността в срок до
31 март на следващата година в Териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите
по регистрация на данъчно задълженото лице.“
§ 29. Член 223 се изменя така:
„Данъчна ставка
Чл. 223. Данъчната ставка на данъка върху
хазартната дейност по този раздел е 15 на сто.“
§ 30. В чл. 226, ал. 1 числото „10“ се заменя с „12“.
§ 31. Член 230 се изменя така:
„Данъчна ставка
Чл. 230. Данъчната ставка на данъка върху
хазартната дейност по този раздел е 15 на сто.“
§ 32. Член 238 се изменя така:
„Данъчна ставка
Чл. 238. Данъчната ставка на данъка по
този раздел е 15 на сто.“
§ 33. В чл. 245 ал. 1 се изменя така:
„(1) Размерите на данъка върху хазартната
дейност по този раздел се определят, както
следва:
1. за хазартен игрален автомат, съответно
всяко игрално място от него – 500 лв. на
тримесечие;
2. за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне
или кучета – 500 лв. на тримесечие за всяко
съоръжение;
3. за рулетка в казино за игрална маса –
22 000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
4. за друго игрално съоръжение в казино – 5000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение.“
§ 34. В чл. 247, ал. 3 думите „и до контролния орган по хазарта“ се заличават.
§ 35. В чл. 252 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С годишната данъчна декларация се
подава и годишен отчет за дейността.“
§ 36. В чл. 259 се създава ал. 3:
„(3) С годишната данъчна декларация се
подава и годишен отчет за дейността.“
§ 37. Член 276 се изменя така:
„Чл. 276. Данъчно задължено лице, което
не изпълни задълженията си по чл. 92, ал. 3,
чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3,
се наказва с имуществена санкция в размер от
500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – в
размер от 1500 до 5000 лв.“
§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 буква „а“ се изменя така:
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„а) сумите, несвързани с осъществяваната от
данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени,
изплатени или разпределени под каквато и да
е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на
дивидентите по т. 4, букви „а“ и „б“;“.
2. В т. 8 се създава изречение трето: „Промишлено, търговско или научно оборудване“
са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за
производство, средства за оказване на услуги
и други, които предприятието използва в стопанската си дейност.“
3. Точка 27 се изменя така:
„27. Непреработена растителна и животинска продукция“ е всеки първичен продукт,
получен от растенията и животните, който не
е подлаган на никаква технологична обработка
или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава,
и е посочен в Приложение І на Договора за
създаване на Европейската общност.“
4. Създават се т. 56 – 60:
„56. „Годишен отчет за дейността“ е този по
чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.
57. „Счетоводни приходи, счетоводни разходи, счетоводен финансов резултат, активи,
пасиви и собствен капитал на чуждестранно лице
от държава – членка на Европейския съюз, или
от друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
осъществяващо стопанска дейност в страната
чрез място на стопанска дейност единствено
при условията на свободно предоставяне на
услуги“ са тези по смисъла на международните
счетоводни стандарти, приложими в страната
за съответната година.
58. „Счетоводни приходи, счетоводни разходи, счетоводен финансов резултат, активи,
пасиви и собствен капитал на чуждестранно
юридическо лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство“ за целите на определяне
на корпоративния данък по чл. 202а, ал. 2 са
тези по смисъла на международните счетоводни
стандарти, приложими в страната за съответната година.
59. „Разпореждане с имущество на място на
стопанска дейност“ е налице и в случаите на
прехвърляне на мястото на стопанска дейност
самостоятелно или заедно с цялото предприятие.
60. „Земеделска техника“ за целите на
чл. 189б са самоходните, несамоходните и
стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Параграфи 13, 28, 35 и 36 от този закон
се прилагат и по отношение на годишния отчет
за дейността за 2009 г. Годишни финансови
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отчети за 2009 г. и одиторски доклади към
тях не се подават в Националната агенция за
приходите.
§ 40. Намалението на корпоративния данък по отменения чл. 186 се натрупва с друга
държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или получила разрешение
по чл. 9 от Закона за държавните помощи за
придобитите дълготрайни материални и нематериални активи, до максимално допустимия
интензитет на помощта, определен с Карта на
националната регионална държавна помощ.
§ 41. Данъчното облекчение по чл. 189б се
прилага след постановяване на положително
решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните
помощи. При условие, че Европейската комисия
постанови положително решение до 31 март
2011 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2010 г. Преотстъпване на авансови
вноски за корпоративен данък на земеделските
производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.
§ 42. Администратор на държавната помощ
по чл.189б е министърът на земеделието и храните. Министърът на земеделието и храните
уведомява Европейската комисия по реда и
процедурите, установени в Закона за държавните помощи.
§ 43. Корпоративният данък се преотстъпва
по реда на чл. 189б в срок до 31 декември 2013 г.
§ 44. В Закона за счетоводството (обн., ДВ,
бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63,
105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 50,
69 и 106 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „чуждестранните
лица, осъществяващи стопанска дейност на
територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства“
се заменят с „търговските представителства и
чуждестранните лица, осъществяващи стопанска
дейност на територията на страната чрез място
на стопанска дейност, с изключение на случаите,
когато стопанската дейност се осъществява от
чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията
на свободно предоставяне на услуги“.
2. В чл. 37а се създават ал. 3 и 4:
„(3) Не се съставя консолидиран финансов
отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие
майка, което има само дъщерни предприятия,
които са несъществени за целите на чл. 23,
ал. 2, разглеждани едновременно индивидуално
и като цяло.
(4) Дъщерно предприятие може да не се
включва в консолидирания финансов отчет, когато то е несъществено за целите на чл. 23, ал. 2.
Когато две или повече дъщерни предприятия
отговарят на изискването на изречение първо,
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те се включват в консолидирания финансов
отчет, ако като цяло не са несъществени за
целите на чл. 23, ал. 2.“
3. В чл. 37г т. 3 се изменя така:
„3. консолидираният финансов отчет на предприятието майка от третата страна е одитиран
от едно или повече лица с правоспособност да
одитират финансови отчети, придобита съгласно
националното законодателство на предприятието майка от третата страна;“.
4. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 6 думите „Международните
стандарти за финансови отчети“ се заменят
с „Международните стандарти за финансово
отчитане“;
б) в § 1а се създава т. 3:
„3. Директива 2009/49/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за
изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО
и 83/349/ЕИО относно определени изисквания
за оповестяване за средни по размер дружества
и задължението за изготвяне на консолидирани
счетоводни отчети (ОВ, L 164/42 от 26 юни
2009 г.).“
§ 45. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 82 от
2009 г.) в чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Чуждестранните лица от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, осъществяващи
стопанска дейност в страната единствено при
условията на свободно предоставяне на услуги,
не се вписват в регистър БУЛСТАТ.“
§ 46. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г. и бр. 12, 32 и 42 от
2009 г.) в чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Националният статистически институт
обработва годишните отчети за дейността на
лицата, задължени да ги предоставят съгласно
Закона за корпоративното подоходно облагане
и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и предоставя данните от тях за
целите на Националната агенция за приходите.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
цифрата „4“ се заменя с „5“.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 47. В Закона за статистиката (обн., ДВ,
бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45
и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88
от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г. и
бр. 42 от 2009 г.) в чл. 20 ал. 5 се изменя така:
„(5) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните по ал. 1 – 3 се определят в
статистически формуляри по образци, утвърдени
със заповед на председателя на Националния статистически институт, а на данните по
ал. 4 – със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт
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и изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите, които се обнародват в
„Държавен вестник“.“
§ 48. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г. и бр. 67
от 2008 г.) в чл. 18, ал. 1, т. 1 думите „Международните стандарти за финансови отчети“
се заменят с „Международните стандарти за
финансово отчитане“.
§ 49. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 24
и 93 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 10 думите „Международните стандарти за финансови отчети“
се заменят с „Международните стандарти за
финансово отчитане“.
§ 50. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 253 ал. 1 се изменя така:
„(1) Приходите на фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване, както и
аналогични приходи, пряко свързани с доброволно пенсионно осигуряване, осъществявано
от лица, регистрирани по законодателството на
друга държава членка, които могат в съответствие с това законодателство да осъществяват
дейност по доброволно пенсионно осигуряване,
не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.“
2. В чл. 310 ал. 1 се изменя така:
„(1) Приходите на фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица
и/или за професионална квалификация, както
и аналогични приходи, пряко свързани с доброволно осигуряване за безработица и/или за
професионална квалификация, осъществявано
от лица, регистрирани по законодателството на
друга държава членка, които могат в съответствие с това законодателство да осъществяват
дейност по доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация,
не се облагат с данък по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.“
§ 51. Законът влиза в сила от 1 януари
2010 г. с изключение на § 10, 11 и 14, които
влизат в сила от 1 януари 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13107
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УКАЗ № 387
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове, приет от
ХLI Народно събрание на 27 ноември 2009 г.
Издаден в София на 1 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акци
зите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53,
108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г. и
бр. 6, 24 и 44 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 3 се изменя така:
„3. лица, които в нарушение на този закон
са произвели или участвали в производството
на акцизни стоки, държат или са участвали
в държането на акцизни стоки, разпореждат
се или са се разпоредили с акцизни стоки, за
които не е бил заплатен акциз или акцизът е
бил заплатен частично;“;
б) в т. 6 думите „по т. 5, когато задължен
за заплащането на акциза е данъчният представител“ се заменят с „когато лицата по т. 5
са изпълнили задълженията си по този закон“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато няколко данъчнозадължени лица
са отговорни за заплащането на акциза, те са
солидарно отговорни.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 след думите „е обект за дестилиране“
се добавя „с обща вместимост на съдовете до
1000 литра включително“.
2. В т. 25:
а) в буква „а“:
аа) в подбуква „дд“ накрая думите „и Гибралтар“ се заличават;
бб) създава се подбуква „жж“:
„жж) за Република Финландия: Оландските
острови;“;
б) в буква „б“ се създава подбуква „дд“:
„дд) суверенните бази на Обединеното
кралство Акротири и Декелия се третират като
движения с начало във или предназначени за
Кипър;“.
3. В т. 28 думите „не е лицензиран складодържател, но“ се заличават.
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4. В т. 29, изречение първо думите „не е
лицензиран складодържател, но“ се заличават,
думата „конкретно“ се заменя с „еднократно
определено“ и след думата „стоки“ се добавя
„в рамките на двумесечен период“.
5. Създава се т. 29а:
„29а. „Регистриран изпращач“ е лице – вносител на акцизни стоки, което при определени
условия има право да изпраща акцизни стоки,
които са допуснати за свободно обращение
едновременно с поставянето им под режим
отложено плащане на акциз, предназначени за
друга държава членка. Регистрираният изпращач
не може да складира или да получава акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз.“
6. Създават се т. 39 – 44:
„39. „Пазарна цена“ е сумата без данъка
върху добавената стойност и акциза, която би
била платена при същите условия за идентична
или сходна стока по сделка между лица, които
не са свързани.
40. „Компютърна система“ е система за
компютризиране на движението и контрола
на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение
№ 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране
на движението и контрола на акцизни стоки.
41. „Доставка на акцизни стоки“ е еднократно
движение на определено количество акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз.
42. „Изпращач“ е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който
изпраща акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз.
43. „Получател“ е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1,
т. 1 и 3, които са посочени като получател в
електронния административен документ при
движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
44. „Регистриран електронен административен документ“ е електронен административен
документ, на който митническите органи са
определили уникален административен референтен код.“
§ 3. В чл. 9, т. 1 думите „на Република
България“ се заличават.
§ 4. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбите на глава четвърта се
прилагат на територията на страната и за
енергийни продукти, за които има определена
акцизна ставка.“
§ 5. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „както и извеждането на акцизни стоки от специализиран малък
обект за дестилиране и обект за винопроизводство на малък винопроизводител“.
2. Точка 7 се отменя.
3. Създава се т. 12а:
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„12а. обратното въвеждане на акцизни стоки на територията на страната, изпратени от
регистриран изпращач;“.
4. Създават се т. 21 и 22:
„21. производството, държането или разпореждането на акцизни стоки, за които в
нарушение на този закон не е заплатен акциз
или акцизът е заплатен частично;
22. получаването на акцизни стоки от лицата
по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.“
§ 6. В чл. 21 се създава ал. 6:
„(6) Не се дължи акциз при унищожаване
под контрола на митническите органи на произведени акцизни стоки в случаите по чл. 60а.“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „от 2710 19 81 до 2710
19 99“ се заличават.
2. В ал. 3 накрая се добавя: „като освобождаването на енергийните продукти за плавателните средства по ал. 1, т. 1 се прилага и при
условие че горивата са маркирани. Маркирането се извършва само в данъчен склад при
условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Действието на удостоверението по
ал. 4 се прекратява с решение на началника
на компетентната митница, което подлежи на
предварително изпълнение, освен ако съдът
разпореди друго. Прекратяването се извършва при условия, определени с правилника за
прилагане на закона.
(8) Решението по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 8. В чл. 24а, ал. 5 се създава изречение
второ: „При констатиране на непълноти или нередовности в подадените документи началникът
на компетентната митница определя 14-дневен
срок за отстраняването им, до изтичането на
който срокът за произнасяне по изречение
първо спира да тече.“
§ 9. В чл. 25, ал. 1 в текста преди т. 1
преди думата „Лицензираните“ се добавя „До
освобождаване за потребление на акцизните
стоки“, а думите „или платеният акциз се възстановява“ се заличават.
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 навсякъде думите „регионалната
митническа дирекция“ се заменят с „Агенция
„Митници“.
2. Създава се ал. 11:
„(11) В случаите по ал. 9 и 10 акцизът се
възстановява в 30-дневен срок от датата на издаването от митническите органи на протокол
за констатираната автентичност на бандеролите.
Протоколът за констатирана автентичност се
издава не по-късно от 60 дни от подаване на
искането за възстановяване.“
§ 11. В чл. 28 т. 7 се изменя така:
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„7. за тежкото гориво, втечнения нефтен
газ (LPG), смазочните масла, включени в код
по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, и другите
смазочни масла, включени в код по КН 2710
19 99 – количеството, измерено в тонове;“.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данъчната основа за облагане с акциз
за тютюна за пушене (за лула и цигари) е
количеството тютюн за пушене, измерено в
килограми.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „и 2“ се заличават;
б) в т. 2 думите „и 7“ се заличават;
в) в т. 5 думите „и 2“ се заличават.
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „565 лв.“ се заменят с
„600 лв.“;
б) в т. 7 думите „и биоетанол с код по КН
2207 20 00“ се заличават, а думите „които отговарят“ се заменят с „който отговаря“;
в) създава се т. 10:
„10. за тежки корабни горива с кодове по
КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 – 600 лв. за
1000 кг.“
2. Алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.
3. В ал. 7 и 8 думите „и 2“ се заличават.
§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 1:
„1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41
до 2710 19 49 – 50 лв. за 1000 литра;“.
2. В т. 2 след думите „до 2710 19 69“ се поставя запетая и се добавя „други тежки масла,
различни от смазочните, включени в код по
КН 2710 19 99“, а думите „30 лв.“ се заменят
с „50 лв.“.
3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) За целите на прилагане на ставките по
ал. 1 освободените за потребление акцизни
стоки се придружават от документ по образец,
определен с правилника за прилагане на закона.
(4) Ставките по ал. 1 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните
стоки за потребление, разполага с документа
по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с
изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в
бутилки за отопление, извеждани от данъчен
склад до обект за размяна на бутилки.
(5) Лицето, което е освободило акцизните
стоки за потребление, е задължено за разликата
между съответната ставка по чл. 32, ал. 1 и
ставката по ал. 1, с изключение на случаите,
когато до датата на подаване на акцизната
декларация за данъчния период лицето е получило документа по ал. 4.
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(6) Когато документът по ал. 4 се получи
след срока по ал. 5, лицето коригира размера
на дължимия акциз по ред и начин, определени
с правилника за прилагане на закона.“
§ 15. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Акцизната ставка за смазочни
масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19
93 и други смазочни масла, включени в код по
КН 2710 19 99, е 0 лв. за 1000 литра.
(2) В случаите, когато лица въвеждат на
територията на страната стоките по ал. 1, се
прилагат разпоредбите на чл. 76в, ал. 4, т. 1,
2, 3 и 5 и ал. 5.
(3) Ставката по ал. 1 се прилага само в
случаите, когато стоките са в потребителски
опаковки до 210 литра, предназначени за реализация на територията на страната и/или ще
се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59.“
§ 16. В чл. 34 след думите „Ставките за“ се
добавя „газьол и“.
§ 17. В чл. 34а, ал. 1 думите „1,40 лв.“ се
заменят с „2,00 лв.“.
§ 18. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и цигари) е 100 лв. за килограм.“
§ 19. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите
е, както следва:
1. на специфичния акциз – 101 лв. на 1000
къса;
2. на пропорционалния акциз – 23 на сто
от продажната цена.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва
да е по-малък от 148 лв. за 1000 къса.“
§ 20. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и чл. 57в“ се заменят с
„чл. 57в и чл. 58в“.
2. Създава се т. 4:
„4. лицата по чл. 60а, ал. 2 – на датата, на
която приключва тестването или изпитването.“
§ 21. В чл. 44, ал. 1 се създава т. 7:
„7. в случаите по чл. 60а – в 14-дневен срок
от издаването на акцизния данъчен документ
по сметката на компетентното митническо
учреждение по местонахождение на обекта,
освен когато акцизните стоки са унищожени
под контрола на митническите органи.“
§ 22. В чл. 47, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 5 накрая се добавя „с изключение на
случаите, когато административнонаказателното
производство е приключило със сключването
на споразумение“.
2. В т. 7 накрая се добавя „където ще се
получават и разтоварват акцизните стоки.“
3. Създават се т. 9 и 10:
„9. самостоятелно и за своя сметка осигурява
интернет достъп на митническите органи до
пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 8;
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10. използва средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона
за измерванията и нормативните актове по
прилагането им.“
§ 23. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „стоки“ се добавя „с
кодовете по КН“;
б) в т. 8 накрая се добавя „/електронни
административни документи“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя
„оригинал или нотариално заверено копие в
случаите, когато лицето не е пререгистрирано
по реда на Закона за търговския регистър“;
б) в т. 9 накрая се добавя „с обозначени местоположение и предназначение на помещенията,
съоръженията и съдовете с техния обем, както
и местоположение на измервателните уреди“;
в) създават се т. 17 и 18:
„17. годишни прогнозни количества на
основните суровини, които се използват при
производството на акцизните стоки, и разходни
норми за получаване на краен продукт;
18. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие по смисъла на Закона за
независимия финансов одит, в случай че лицето
осъществява дейност повече от една година.“
§ 24. В чл. 51, ал. 1, т. 7 накрая се добавя
„с код по КН“.
§ 25. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „юридическото
лице“ се добавя „с изключение на преобразуване
чрез промяна на правната форма“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицензът се прекратява с решение на
директора на Агенция „Митници“, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако
съдът разпореди друго.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 26. В глава четвърта, раздел II се създава
чл. 55а:
„Чл. 55а. Редът и документите за регистрация на данъчни складове като независими
малки пивоварни се определят с правилника
за прилагане на закона.“
§ 27. В чл. 56, ал. 2, т. 4 след думата „стоки“
се добавя „с код по КН“.
§ 28. В чл. 57, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „в
случаите, когато лицето не е пререгистрирано
по реда на Закона за търговския регистър“.
§ 29. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „регистрирани“ се
заменя с „данъчните представители на регистрираните лица“.
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2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или трите имена и единен граждански номер (личен
номер на чужденец)“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 2, т. 1 за единния
граждански номер (личен номер на чужденец)
се предоставя при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.“
§ 30. В чл. 57б, ал. 5 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „копие“ се добавя „в
случаите, когато лицето не е пререгистрирано
по реда на Закона за търговския регистър“.
2. В т. 4 накрая се добавя „с код по КН“.
§ 31. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистриран търговец може да бъде
лице, което:
1. е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен
капитал не по-малко от 500 хил. лв.;
2. не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. няма ликвидни и изискуеми митнически
задължения, данъчни задължения и задължения
за задължителни осигурителни вноски;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;
6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и разтоварват
акцизните стоки;
7. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално
време на контрол на получените акцизни стоки;
8. самостоятелно и за своя сметка осигурява
интернет достъп на митническите органи до
пълната функционалност за преглед на автоматизираните системи за отчетност по т. 7;
9. използва средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона
за измерванията и нормативните актове по
прилагането им.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „седалище и
адрес на управление“ се заменят с „местонахождение на обекта, където ще се получават
и разтоварват акцизните стоки“;
б) в т. 1 накрая се добавя „в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на
Закона за търговския регистър“;
в) в т. 4 думите „обектите, в които“ се заменят с „обекта, в който“ и думите „тези обекти“
се заменят с „този обект“;
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г) в т. 5 накрая се добавя „с код по КН“;
д) в т. 7 след думата „подписват“ се добавя
„електронни административни документи/“;
е) създават се т. 9 – 15:
„9. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако лицата не
са български граждани – декларация;
10. декларация за обстоятелствата по ал. 1,
т. 3, буква „б“;
11. удостоверение за наличие или липса
на данъчни задължения и на задължения за
задължителни осигурителни вноски;
12. декларация за обстоятелствата по ал. 1,
т. 5;
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
14. план на помещението с обозначено
местоположение на съоръженията и съдовете
с техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
15. техническа документация за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта.“
§ 32. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Регистрацията се прекратява с решение
на началника на компетентната митница, което
подлежи на предварително изпълнение, освен
ако съдът разпореди друго.
(3) При промяна на обстоятелствата, които
подлежат на вписване в издаденото удостоверение, органът по ал. 1 издава решение, което е
неразделна част от издаденото удостоверение.
(4) Решенията по ал. 2 и 3 подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 33. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право да получава еднократно определено количество акцизни стоки под режим
отложено плащане на акциз от лицензиран
складодържател в друга държава членка има
лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху
добавената стойност, получило е разрешение
по реда на този раздел за всяка конкретна
доставка на акцизни стоки и което:
а) не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
б) се представлява от лица, които:
аа) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
бб) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
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2. няма ликвидни и изискуеми митнически
задължения, данъчни задължения и задължения
за задължителни осигурителни вноски;
3. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;
4. разполага със собствено или наето помещение, където ще се получават и разтоварват
акцизните стоки;
5. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално
време на контрол на получените акцизни стоки;
6. използва средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона
за измерванията и нормативните актове по
прилагането им.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „седалище и
адрес на управление“ се заменят с „местонахождение на обекта, където ще се получават
и разтоварват акцизните стоки“;
б) в т. 1 накрая се добавя „в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на
Закона за търговския регистър“;
в) в т. 5 накрая се добавя „с код по КН“;
г) в т. 8 след думата „подписват“ се добавя
„електронни административни документи/“;
д) създават се т. 9 – 15:
„9. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“,
а ако лицата не са български граждани – декларация;
10. декларация за обстоятелствата по ал. 1,
т. 1, буква „б“, подбуква „бб“;
11. удостоверение за наличие или липса
на данъчни задължения и на задължения за
задължителни осигурителни вноски;
12. декларация за обстоятелствата по ал. 1,
т. 3;
13. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
14. план на помещението с обозначено
местоположение на съоръженията и съдовете
с техния обем, както и местоположение на
измервателните уреди;
15. техническа документация за използваните
автоматизирани системи за отчетност в обекта.“
§ 34. В глава четвърта се създава раздел
IIIг с чл. 58в – 58з:
„Раздел IIIг
Регистриран изпращач
Чл. 58в. (1) Регистриран изпращач може да
бъде лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на друга
държава членка или на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, и е капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал
не по-малко от 500 хил. лв.;
2. не е в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
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а) не са осъждани за престъпление от общ
характер;
б) не са били членове на управителен или
контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. няма ликвидни и изискуеми митнически
задължения, данъчни задължения и задължения
за задължителни осигурителни вноски;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон.
(2) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, осъществяват
дейност като регистриран изпращач чрез клон
в Република България.
Чл. 58г. (1) За издаване на удостоверение
за регистриран изпращач се подава писмено
искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление,
което съдържа:
1. вида на акцизните стоки с код по КН,
които ще се изпращат;
2. средномесечно количество на изпращаните
акцизни стоки под режим отложено плащане
на акциз;
3. митническите учреждения, в които ще бъде
извършвано допускане за свободно обращение
на акцизните стоки;
4. вида на обезпечението, което ще бъде
предоставено;
5. списък с трите имена и единен граждански
номер на лицата, упълномощени да подписват
електронните административни документи/
придружителните административни документи
и спесимени на подписите.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето
не е пререгистрирано по реда на Търговския
регистър;
2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако
лицата не са български граждани – декларация;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в,
ал. 1, т. 3, буква „б“;
4. удостоверение за наличие или липса на
данъчни задължения и на задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 58в,
ал. 1, т. 5;
6. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;
7. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация.
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Чл. 58д. (1) Когато условията за регистрация
са изпълнени и подадените документи отговарят
на изискванията, органът по чл. 58г, ал. 1 се
произнася по искането в едномесечен срок от
датата на постъпването му.
(2) Когато представените документи по ал. 1
не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по
чл. 58г, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване
на искането уведомява заявителя и му определя
срок за отстраняване на нередовностите или
за предоставяне на допълнителна информация,
който започва да тече от деня на получаване
на уведомлението.
(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или
да предостави необходимата допълнителна
информация, като при неизпълнение на това
задължение органът по чл. 58г, ал. 1 отказва
регистрацията.
(4) В едномесечен срок от отстраняване на
нередовностите или от предоставяне на исканата
допълнителна информация органът по чл. 58г,
ал. 1 разглежда искането и приложените към
него документи и се произнася по него.
Чл. 58е. (1) В сроковете по чл. 58д началникът на компетентната митница издава
удостоверение за регистриран изпращач или
мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението за регистрация се връчва
на лицето след представяне на обезпечението
по чл. 81б.
(4) Правото на регистрирания изпращач да
изпраща акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз възниква от датата на връч
ване на удостоверението за регистрация.
Чл. 58ж. Регистрираният изпращач е длъжен да:
1. води отделна документална отчетност за
акцизните стоки под режим отложено плащане
на акциз;
2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за
регистрация в 14-дневен срок от настъпването є;
3. не допуска пълният размер на акциза,
който е възникнал или който би могъл да
възникне при прилагане на режима отложено
плащане на акциз, да надвиши размера на
предоставеното обезпечение.
Чл. 58з. (1) Органът по чл. 58г, ал. 1 прекратява регистрацията:
1. по молба на регистрираното лице;
2. при прекратяване или ликвидация на
регистрираното лице;
3. по своя инициатива, когато:
а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или
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б) регистрираният изпращач не представи
в определените срокове ново обезпечение,
изисквано в случаите, когато е определен нов
размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.
(2) Регистрацията се прекратява с решение
на началника на компетентната митница, което
подлежи на предварително изпълнение, освен
ако съдът разпореди друго.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 35. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството на алкохол, алкохолни
напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини
и материали, в резултат на което се получават
или опаковат акцизни стоки.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Производството на енергийни продукти
включва:
1. добива на нефт и природен газ;
2. преработката или рафинирането на нефт
или битумни минерали, природен газ и други
въглеводороди в газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти;
3. друга обработка или преработка, изискваща наличието на технологична инсталация за
получаване на енергийни продукти, за които
има определена акцизна ставка;
4. пълнене на втечнен нефтен газ (LPG) в
бутилки, предназначени за използване като
гориво за отопление;
5. опаковане и преопаковане на енергийни
продукти.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 36. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството по чл. 59 се извършва само в данъчен склад за производство и
складиране.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 37. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) Допуска се производство на
акцизни стоки извън данъчен склад в случаите,
когато това производство е свързано с тестване
или изпитване на машини, съоръжения или
инсталации.
(2) За целите на ал. 1 лицата, които ще извършват тестването или изпитването, предварително изпращат уведомление до компетентното
митническо учреждение по местонахождение
на обекта за осигуряване присъствието на
митнически служител.
(3) Тестването или изпитването по ал. 1
се извършва в присъствието на митнически
служител при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на закона.
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(4) За произведените в резултат на тестването или изпитването акцизни стоки се заплаща
дължимият акциз или те се унищожават под
контрола на митническите органи.“
§ 38. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Закона за измерванията
и нормативните актове по прилагането му“ се
заменят с „този закон, Закона за измерванията
и нормативните актове по прилагането им“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 39. В чл. 62 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с помощта
на средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията
и нормативните актове по прилагането им“.
2. В ал. 2 след думата „внасянето“ се добавя
„или въвеждането“.
§ 40. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „по начин“ се добавя
„от който да е видна обозначената върху него
информация и“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо
учреждение. В 30-дневен срок компетентното
митническо учреждение предава на заявителите
бандероли в количества, както следва:
1. на лицензираните складодържатели и регистрираните търговци – брой бандероли, който
не надвишава средномесечното количество на
освободените за потребление акцизни стоки,
облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто, а
в случаите, когато лицето не е осъществявало
дейност – брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на
освободените за потребление акцизни стоки,
облепени с бандерол;
2. на нерегистрираните търговци – брой
бандероли, който не надвишава количеството
на акцизните стоки, посочени в разрешението
по чл. 58б;
3. на вносителите – брой бандероли, който
не надвишава договорените количества с чуждестранното лице.“
3. Създават се нови ал. 9 и 10 и ал. 11 и 12:
„(9) Количества бандероли, надвишаващи
определените в ал. 8, се заявяват след решение
на началника на компетентното митническо
учреждение, което се издава в 7-дневен срок
от подаване на обосновано искане за необходимостта от получаване на бандероли над
установения лимит. Решението на началника
на митницата или мълчаливият отказ подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(10) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще
се облепват в данъчен склад на територията на
страната, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното
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митническо учреждение по местонахождението
на данъчния склад, където ще се извършва
облепването.
(11) Заявителите на бандероли предоставят
пред компетентното митническо учреждение
отчет за получените бандероли за всяко тримесечие по ред и начин, определени с правилника
за прилагане на закона.
(12) Отчетите за бандероли по ал. 11 се
предоставят в срока за подаване на акцизната
декларация след изтичане на тримесечието,
следващо отчетния период, като в случай на
липси на бандероли възниква задължение за
заплащане на акциз.“
4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 13 и 14.
§ 41. В чл. 65 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В данъчен склад за складиране не може
да се извършват дейности, представляващи
производство на акцизни стоки по смисъла
на чл. 59.
(5) В данъчен склад се допуска извършването
на следните обичайни операции:
1. които не водят до промяна на кода по
КН или промяна на акцизната ставка като
поддържане на търговския вид, подобряване
на качеството или привеждане в съответствие
с изискванията за норми и стандарти, филтриране, вентилация, етикетиране, преетикетиране,
преномериране на опаковки, поставяне на
бандероли, прибавяне на добавки за търговски
и технически цели, подобряващи качеството и
други подобни;
2. като денатуриране на етилов алкохол,
маркиране на газьол и керосин, смесване на
втечнени нефтени газове, смесване на биогорива с горива от нефтен произход, изпразване/
източване на съдове и отстраняване на утайки
или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти.
(6) Операциите по ал. 5, т. 2 се извършват
след предварително писмено уведомление до
компетентното митническо учреждение по
местонахождение на склада при условия и по
ред, определени с правилника за прилагане
на закона.“
§ 42. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „включително разграничение на стоките, за които е заплатен или не
е заплатен акциз“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „Закона за измерванията
и нормативните актове по прилагането му“ се
заменят с „този закон, Закона за измерванията
и нормативните актове по прилагането им“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Лицензираният складодържател може
при извънредни обстоятелства да съхранява акцизни стоки със заплатен акциз след разрешение
от компетентното митническо учреждение при
условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.“
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§ 43. В глава четвърта след чл. 73 се създават раздели VIа, VIб и VIв:
„Раздел VIа
Движение на акцизни стоки с електронен административен документ
Чл. 73а. (1) Движението на акцизни стоки
под режим отложено плащане на акциз включва
транспортирането на акцизни стоки:
1. от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на
страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и
3 на територията на страната;
2. от данъчен склад на територията на
страната до друг данъчен склад на територията
на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател
или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 в друга
държава членка;
3. от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или
до трети територии – в случаите на изнасяне;
4. допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено
плащане на акциз, до данъчен склад на територията на страната;
5. от данъчен склад или от регистриран
изпращач на територията на друга държава
членка до данъчен склад на територията на
страната, до регистриран получател или до
временно регистриран получател на територията на страната или до лицата по чл. 21,
ал. 1, т. 1 и 3;
6. допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено
плащане на акциз, от регистриран изпращач до
данъчен склад на територията на друга държава
членка, до регистриран получател или временно
регистриран получател или до лицата по чл. 21,
ал. 1, т. 1 и 3 в друга държава членка.
(2) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз започва в
случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 – от момента на
извеждането на стоките от данъчния склад, а
в случаите по ал. 1, т. 4 и 6 – от момента на
допускането им за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено
плащане на акциз.
(3) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз приключва в
случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, когато получателят получи акцизните стоки, а в случаите по
ал. 1, т. 3 – когато акцизните стоки напуснат
територията на Общността.
Чл. 73б. (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз
задължително се осъществява с регистриран
електронен административен документ.
(2) В случаите по ал. 1 изпращачът предоставя електронен административен документ
на митническите органи чрез компютърната
система по чл. 4, т. 40.
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(3) Електронен административен документ
се подава от:
1. лицензирания складодържател-изпращач
не по-рано от 7 дни преди извеждането на
стоките от данъчния склад на територията на
страната до:
а) друг данъчен склад на територията на
страната, или
б) друг данъчен склад на територията на
друга държава членка, или
в) регистриран получател в друга държава
членка, или
г) временно регистриран получател в друга
държава членка, или
д) лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3;
2. лицензирания складодържател-изпращач
не по-рано от 7 дни преди извеждането на
стоките от данъчния склад на територията на
страната с цел изнасяне към изходно митническо учреждение или към трети територии;
3. лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките – собственост
на титуляря на режима допускане за свободно
обращение, или от регистрирания изпращач при
поставянето на стоките под режим допускане
за свободно обращение с едновременното им
поставяне под режим отложено плащане на
акциз.
(4) Задължителните реквизити на документа по ал. 3 се определят с Регламент (ЕО)
№ 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г.
за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на
Съвета по отношение на компютризираните
процедури за движението на акцизни стоки
под режим отложено плащане на акциз (ОВ, L
197/24 от 29 юли 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 684/2009“.
(5) Митническите органи осъществяват проверка на данните в електронния административен документ за съответствие с изискванията на
регламента по ал. 4, както и за валидността на
надлежно предоставеното и прието обезпечение.
При съответствие на данните митническите
органи определят на документа уникален административен референтен код и уведомяват
незабавно изпращача.
(6) При несъответствие на данните с изискванията на ал. 5 митническите органи уведомяват
изпращача със съобщение чрез компютърната
система.
(7) Изпращачът предоставя на лицето, превозващо акцизните стоки, хартиено копие от
регистрирания електронен административен
документ или друг търговски документ, съдържащ цялата информация от електронния административен документ, в който ясно е посочен
уникалният административен референтен код.
(8) Документът по ал. 7 придружава акцизните стоки при движение под режим отложено
плащане на акциз и трябва да бъде представян
на компетентните органи при всяко поискване
от тяхна страна по време на движението под
този режим.
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(9) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до лицата по
чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 стоките се съпровождат
и от сертификат за освобождаване от акциз.
Чл. 73в. (1) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на
друга държава членка, за регистриран получател или за временно регистриран получател в
друга държава членка, или за лицата по чл. 21,
ал. 1, т. 1 и 3 на територията на друга държава
членка, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ
на компетентните органи на държавата членка
на получаване.
(2) Когато акцизните стоки са предназначени
за данъчен склад на територията на страната,
митническите органи изпращат незабавно
електронния административен документ на
лицензирания складодържател-получател.
(3) Когато акцизните стоки са изпратени от
данъчен склад на територията на друга държава членка, митническите органи изпращат
получения от компетентните органи на друга
държава членка електронен административен
документ до лицензирания складодържател-получател, регистрирания получател или временно
регистрирания получател на територията на
страната.
(4) Редът за уведомяване на лицата по
чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 се определя с правилника
за прилагане на закона.
(5) Когато акцизните стоки са предназначени за износ, митническите органи изпращат
електронния административен документ на
компетентните органи на държавата членка, в
която се подава декларацията за износ съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г.
относно създаване на Митнически кодекс на
Общността, ако тази държава членка е различна
от Република България.
Чл. 73г. (1) Изпращачът може да анулира
електронния административен документ преди
започване на движението съгласно чл. 73а, ал. 2.
(2) По време на движението под режим
отложено плащане на акциз изпращачът може
със съобщение чрез компютърната система да
промени мястото на получаване и да посочи
ново място на получаване, което трябва да е
едно от местата на получаване по чл. 73а, с
изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3.
Чл. 73д. (1) Получаването на акцизни стоки
на територията на страната се потвърждава от
получателя с подаване на съобщение за получаване чрез компютърната система.
(2) Съобщението за получаване се подава
незабавно и не по-късно от 5 работни дни след
приключване на движението. При наличие
на извънредни обстоятелства и по искане на
получателя компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на
съобщението за получаване.
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(3) Условията и редът за подаване на съобщението за получаване от лицата по чл. 21,
ал. 1, т. 1 и 3 се определят с правилника за
прилагане на закона.
Чл. 73е. Митническите органи осъществяват
проверка на данните в съобщението за получаване за съответствието им с изискванията на
Регламент (ЕО) № 684/2009 г.
Чл. 73ж. (1) Когато данните са в съответствие с Регламент (ЕО) № 684/2009 г., в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1 и 4 митническите
органи изпращат съобщението за получаване
на изпращача, а по чл. 73а, ал. 1, т. 5 – на
компетентните органи на държавата членка
на изпращане.
(2) Когато данните не са в съответствие с
Регламент (ЕО) № 684/2009 г., митническите
органи уведомяват получателя със съобщение
чрез компютърната система.
(3) Когато митническите органи получат
съобщение за получаване или съобщение за
износ от друга държава членка, те препращат
това съобщение на изпращача.
Чл. 73з. (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1,
т. 3 компетентното митническо учреждение
попълва съобщение за износ въз основа на
заверката от изходното митническо учреждение,
посочена в член 793, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 2454/93 на Съвета от 2 юли 1993 г.
за определяне на разпоредби за прилагане на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно
създаване на Митнически кодекс на Общността, или от учреждението, удостоверяващо, че
акцизните стоки са напуснали територията на
Общността.
(2) Митническите органи осъществяват
проверка на данните, които се съдържат в
заверката по ал. 1, и изпращат съобщението
за износ на изпращача или на компетентните
органи на държавата членка на изпращане.
Чл. 73и. Електронният административен
документ се отразява в регистъра „Дневник за
складовата наличност“ в данъчния период, за
който е издаден, съответно получен.
Раздел VIб
Процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи
Чл. 73й. (1) При наличие на извънредни
обстоятелства, когато компютърната система
не работи, движението на акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз може да
започне след разрешение от компетентното
митническо учреждение чрез заверка на документ на хартиен носител, съдържащ данните
на електронния административен документ.
(2) Когато бъде възстановена работата на
компютърната система, изпращачът подава
електронен административен документ съгласно
чл. 73б, ал. 2.
(3) След валидиране на данните електронният
административен документ заменя документа
по ал. 1.
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(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани,
движението се смята за движение под режим
отложено плащане на акциз, придружено от
документа на хартиен носител по ал. 1.
Чл. 73к. (1) Документът по чл. 73й, ал. 1
се издава в три екземпляра от изпращача и
се заверява от компетентното митническо
учреждение.
(2) Първият екземпляр се съхранява от
изпращача, вторият екземпляр се съхранява
от компетентното митническо учреждение, а
третият съпровожда стоките.
Чл. 73л. (1) По време на движението под
режим отложено плащане на акциз изпращачът може да промени мястото на получаване
и да посочи ново място на получаване след
разрешение от компетентното митническо учреждение, дадено чрез заверка на документ на
хартиен носител в два екземпляра, съдържащ
данните на съобщението за промяна на мястото
на получаване.
(2) Когато бъде възстановена работата на
компютърната система, изпращачът подава до
компетентното митническо учреждение електронен административен документ и съобщение
за промяна на мястото на получаване.
(3) След валидиране на данните електронният
административен документ заменя документите
по чл. 73й, ал. 1 и чл. 73л, ал. 1.
(4) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани,
движението се смята за движение под режим
отложено плащане на акциз, придружено от
документа на хартиен носител.
Чл. 73м. (1) В случаите по чл. 73а, ал. 1,
т. 1, 4 и 5, когато съобщението за получаване
не може да бъде подадено в срока по чл. 73д,
ал. 2, получателят подава пред компетентното
митническо учреждение документ на хартиен
носител, съдържащ същите данни като съобщението за получаване, с който се удостоверява,
че движението е приключило.
(2) Когато работата на компютърната система бъде възстановена или след приключване
на процедурите по чл. 73й, 73к и 73л, получателят подава съобщение за получаване по
реда на чл. 73д.
Чл. 73н. Съобщението за получаване по
чл. 73д или съобщението за износ по чл. 73з
удостоверяват, че движението на акцизни стоки
е приключило съгласно чл. 73а, ал. 3.
Чл. 73о. (1) С Регламент (ЕО) № 684/2009 г.
се определят:
1. структурата и съдържанието на съобщенията, които се обменят за целите на чл. 73б – 73з
между съответните лица и компетентните органи
във връзка с движението на акцизни стоки под
режим отложено плащане на акциз;
2. правилата и процедурите, свързани с
обмена на съобщения по т. 1;
3. структурата на документите на хартиен
носител, посочени в чл. 73й, 73л и 73м.
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(2) Случаите, в които се смята, че компютърната система не работи, се определят с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 73п. (1) Когато съобщението за получаване не може да бъде изпратено чрез
компютърната система, митническите органи
изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1
на компетентните органи на държавата членка
на изпращане при условия и по ред, определени
с правилника за прилагане на закона.
(2) Когато съобщението за износ не може
да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат документ
на хартиен носител, съдържащ реквизитите
на съобщението за износ, на компетентните
органи на държавата членка на изпращане при
условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.
Чл. 73р. В случаите, когато компютърната
система не работи, документите на хартиен
носител се отразяват в регистър „Дневник за
складовата наличност“ за данъчния период, за
който са издадени, съответно получени.
Раздел VIв
Други разпоредби при движение на акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз
Чл. 74. Лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в
чийто данъчен склад ще постъпят стоките – собственост на титуляря на режима допускане
за свободно обращение, или регистрираният
изпращач е задължен за дължимия акциз за
изпратените или внесените стоки, посочени в
придружителния административен документ
или в електронния административен документ,
с изключение на следните случаи:
1. при движение на стоките по чл. 67,
т. 1 – когато до 45 дни от датата на извеждане
на стоките от склада складодържателят е получил третия екземпляр на придружителния административен документ, заверен от получателя;
2. при движение на стоките по чл. 67,
т. 2 – когато до 45 дни от датата на извеждане на стоките от склада складодържателят е
получил третия екземпляр на придружителния
административен документ, заверен от изходното
митническо учреждение;
3. при движение на стоките по чл. 67,
т. 3 – когато до 45 дни от датата на допускане
на стоките за свободно обращение третият екземпляр е получен в митническото учреждение,
оформило режима;
4. при движение на стоките по чл. 73а,
ал. 1, т. 1, 2 и 4 – когато до 45 дни от датата
на извеждане на стоките от данъчния склад
лицензираният складодържател е получил съобщението за получаване;
5. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1,
т. 3 – когато до 45 дни от датата на извеждане
на стоките от данъчния склад лицензираният
складодържател е получил съобщението за
износ;
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6. при движение на стоките по чл. 73а, ал. 1,
т. 6 – когато до 45 дни от датата на изпращане
на стоките до друга държава членка регистрираният изпращач е получил съобщението за
получаване.
Чл. 75. Получателите по чл. 67, т. 4 и
чл. 73а, ал. 1, т. 5, с изключение на лицата
по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, са задължени за дължимия акциз за получените стоки, посочени в
придружителния административен документ/
съобщението за получаване.
Чл. 75а. (1) При наличие на извънредни
обстоятелства, когато липсва третият екземпляр на придружителния административен
документ, на съобщението за получаване или
на съобщението за износ, доказателството, че
движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз е приключило, може
да бъде представено под формата на заверка от
компетентните органи на държавата членка на
получаване или на държавата членка, в която
е подадена декларацията за износ, удостоверяваща, че стоките са напуснали територията
на Общността.
(2) Редът и начинът за приемане на доказателството по ал. 1 се определят с правилника
за прилагане на закона.
Чл. 76. Когато екземплярите на придружителния административен документ/съобщението
за получаване се получат след сроковете по
чл. 74, лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в
чийто данъчен склад ще постъпят стоките – собственост на титуляря на режима допускане
за свободно обращение, или регистрираният
изпращач коригира размера на дължимия акциз, възникнал вследствие на прилагането на
чл. 74 през данъчния период, в който е получил
придружителния административен документ,
по ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.“
§ 44. В глава четвърта, раздел VI досегашните чл. 74, 75 и 76 се отменят.
§ 45. В чл. 76в, ал. 7 думите „ал. 1“ се
заменят с „ал. 1, 2 и 3“ и думите „съответната държава членка“ се заменят с „държавата
членка на изпращане“.
§ 46. В чл. 81, ал. 2 след думите „не покъсно от“ се добавя „14 дни преди“.
§ 47. В глава пета, раздел I се създава чл. 81а:
„Чл. 81а. Лицензираният складодържател
е длъжен да предостави ново обезпечение не
по-късно от 14 дни преди изтичането на срока
на предходното обезпечение.“
§ 48. В глава пета, раздел I се създава чл. 81б:
„Чл. 81б. (1) Регистрираният изпращач трябва да предостави обезпечение пред митническите
органи, за да осигури заплащането на акциза,
който може да възникне за изпратените стоки
под режим отложено плащане на акциз.
(2) Размерът на обезпечението трябва да
бъде определен така, че във всеки момент да
покрива пълния размер на акциза, който би
могъл да възникне или е възникнал при прилагането на режима отложено плащане на акциз.
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(3) Размерът на обезпечението по ал. 1 е в
размер 100 на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество изпращани
акцизни стоки.
(4) По искане на лицето обезпечението
може да бъде определено в по-висок размер
от този по ал. 3.
(5) При промяна на обстоятелствата, които
са от значение за определяне размера на обезпечението, може да бъде определен нов размер
на обезпечението.
(6) Обезпечението по ал. 1 може да бъде
учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.
(7) Обезпеченията се приемат в български
левове.
(8) Не се дължи лихва върху обезпечението,
учредено с депозит в пари.
(9) Определянето на размера на обезпечението се извършва с решение на началника
на компетентната митница по регистрация на
лицето.
(10) Промяна на вида или размера на обезпечението се извършва с решение на органа
по ал. 9.
(11) Решенията по ал. 9 и 10 се издават в
сроковете по чл. 58д, ал. 4.
(12) Решенията по ал. 9 и 10 са неразделна
част от издаденото удостоверение за регистрация.
(13) Лицето е длъжно в 30-дневен срок от
връчването на решението по ал. 9 да предостави
новото обезпечение, но не по-късно от изтичането на срока на предходното обезпечение.
(14) Предходното обезпечение се освобождава с решение на началника на компетентната
митница в 30-дневен срок, считано от датата на
предоставяне на новото обезпечение по ал. 13.
(15) В случаите на прекратяване на регистрацията обезпечението се освобождава с решение
на началника на компетентната митница, след
като задължението за заплащане на акциз е
погасено.“
§ 49. В чл. 83, ал. 6 числото „60“ се заменя
с „90“.
§ 50. В чл. 83а, ал. 1 думата „получени“ се
заменя с „изпратени“.
§ 51. В чл. 84 се създава ал. 11:
„(11) Акцизен данъчен документ се издава
при извеждане от данъчен склад на акцизни
стоки за всяко превозно средство.“
§ 52. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4 след думата „акциз“ се поставя
точка и запетая и текстът докрая се заличава;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. превозвач и регистрационен номер на
транспортното средство;
7. точен адрес на мястото на доставка.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите, когато акцизните стоки,
които се извеждат от данъчния склад, са
собственост на лице-вложител, в акцизния
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данъчен документ освен данните за лицензирания складодържател се попълват и данни за
лицето-вложител.“
§ 53. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „и 57в“ се заменят с „ 57в
и 58в“, след думата „учреждение“ се поставя
запетая и думите „по регистрация на лицата“
се заменят с „издало удостоверението за регистрация“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по чл. 60а, ал. 4, когато се
заплаща дължимият акциз, акцизна декларация
се подава в 14-дневен срок от издаването на
акцизния данъчен документ.“
§ 54. В чл. 88, ал. 6 след думата „лица“
се добавя „и освободените от акциз крайни
потребители“.
§ 55. Създава се чл. 88б:
„Чл. 88б. Физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол
(ракия) ферментирали материали от грозде и
плодове – собствено производство, попълват
справка-декларация по образец, определен с
правилника за прилагане на закона, която им
се предоставя от лицата по чл. 57, ал. 1.“
§ 56. Член 91а се изменя така:
„Чл. 91а. (1) Забраняват се производството
и складирането в данъчен склад на акцизни
стоки под режим отложено плащане на акциз,
които не са включени в обхвата на лиценза.
(2) Забранява се извършването на операции
в данъчен склад, които не са включени в обхвата на лиценза, с изключение на обичайните
операции, свързани с поддържане на търговския
вид на акцизните стоки.“
§ 57. Създава се чл. 91б:
„Чл. 91б. Разтоварването на акцизни стоки,
получени под режим отложено плащане на
акциз от лицензиран складодържател, се извършва в данъчен склад, а в случаите, когато
стоките се получават от регистриран търговец
или от нерегистриран търговец, разтоварването се извършва само в обектите, посочени в
съответното удостоверение или разрешение.“
§ 58. В чл. 92 ал. 3 се отменя.
§ 59. В чл. 93, ал. 1 след думата „видове“
се добавя „газьол с кодове по КН от 2710 19
41 до 2710 19 49 и“.
§ 60. В чл. 94, ал. 1 думата „маркиран“ се
заменя с „маркирани газьол и“.
§ 61. В глава седма се създава чл. 100а:
„Чл. 100а. (1) Забранява се продажбата,
съхранението и предлагането на тютюневи
изделия от търговци, които не са регистрирани
по чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал. 1 от Закона
за данък върху добавената стойност и не притежават разрешение за продажба на тютюневи
изделия.
(2) Разрешениeто по ал. 1 се издава от
началника на митницата по местонахождение
на търговския склад или обект при условия и
по ред, определени с правилника за прилагане
на закона.“
§ 62. В чл. 102 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Контролът включва проверки и ревизии
на данъчнозадължените лица, както и проверки
на всички други лица, извършващи дейности
с акцизни стоки.“
§ 63. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Събирането, обезпечаването и преценката на доказателствата по ал. 1 се извършват
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
§ 64. Създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. (1) За целите на осъществявания
от митническите органи контрол данъчнозадължените по този закон лица са длъжни да
използват средства за измерване, отговарящи
на изискванията на този закон, на Закона за
измерванията и на нормативните актове по
прилагането им.
(2) Министърът на финансите издава наредба,
с която определя специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване.
(3) Данните от средствата за измерване по
ал. 1 следва да се предават по електронен път
в автоматизираните системи за отчетност на
лицата.
(4) Данните по ал. 3 се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин
и формат, определени от директора на Агенция
„Митници“.
(5) Не се допуска въвеждане и извеждане
от данъчните складове и от обектите на регистрираните лица на акцизни стоки, които не са
отчетени от средствата за измерване.“
§ 65. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо преди думата „производствата“ се добавя „извършване на проверките и за“;
б) създава се изречение трето: „Митническите
служители, определени със заповед на директора
на Агенция „Митници“, имат компетентност по
смисъла на чл. 7 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс на територията на страната.“
2. В ал. 4 думите „съответната регионална
митническа дирекция“ се заменят с „Агенция
„Митници“.
§ 66. В глава девета „Административнонаказателни разпоредби“ се създава раздел I
„Общи разпоредби“ с чл. 107а – 107з:
„Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 107а. Митническите органи имат право
да изземват и задържат стоките – предмет на
нарушение по този закон, както и преносните,
превозните и други средства и съоръжения,
послужили и използвани за извършване на
нарушението, както и стоки и суми за обезпечаване на евентуални вземания във връзка с
извършеното нарушение.
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Чл. 107б. (1) До приключване на административнонаказателното и наказателното
производство иззетите и задържаните стоки,
средства и съоръжения се съхраняват от митническото учреждение.
(2) При невъзможност за съхранение иззетите
и задържаните стоки, средства и съоръжения
се оставят на отговорно пазене с протокол на
нарушителя или на други лица, които отговарят за тях.
(3) За целите на ал. 2 митническите органи
запечатват обекта или част от него, в който
стоките са оставени на отговорно пазене, както
и средствата или съоръженията, послужили и
използвани за извършване на нарушението.
Чл. 107в. (1) Преди приключване на административнонаказателното производство митническите органи могат да се разпореждат със
задържаните акцизни стоки, чието съхраняване
води до значителни разходи за митническата
администрация, както и когато съхраняването
им е невъзможно или представлява опасност
за живота и здравето на хората или за околната среда.
(2) Стоки, чието съхраняване води до значителни разходи за митническата администрация,
са тези стоки, чието продължително съхраняване
е икономически необосновано или води до разходи, превишаващи тяхната стойност. Разходи
по съхраняването на стоките са всички разходи,
направени от митническите органи във връзка
със задържането и съхраняването на стоките,
включително разходите по товаренето и разтоварването, транспортирането, складирането,
пазенето и други.
(3) Разпореждането чрез продажба или
унищожаване и транспортирането на стоките
по ал. 1 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 124, ал. 4.
Чл. 107г. (1) За обезпечаване на вземания
по съставен акт за установяване на нарушение
по този закон митническите органи могат да
налагат следните обезпечителни мерки:
1. запор на движими вещи и вземания на
длъжника, включително по сметки в банки;
2. запор върху стоки в оборот;
3. възбрана върху недвижими имоти.
(2) Обезпечителните мерки се налагат, когато без тях ще бъде невъзможно или ще се
затрудни събирането на вземанията по ал. 1.
(3) Обезпечителните мерки се налагат в
съответствие с размера на вземанията.
(4) Обезпечителните мерки се налагат с
постановление на началника на митницата, в
района на който е установено нарушението.
(5) За неуредените в този член въпроси се
прилагат разпоредбите на глава двадесет и
четвърта от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
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Чл.107д. (1) Когато нарушителят е неизвестен, актът се подписва от актосъставителя и от
един свидетел и не се връчва. В този случай се
издава наказателно постановление, което влиза
в сила от датата на издаването му.
(2) Когато нарушителят е известен, но не
е открит на адреса, посочен при връчването
на акта за административно нарушение, или е
напуснал страната, или е посочил адрес само
в чужбина, наказателното постановление не се
връчва. Постановлението се смята за влязло в
законна сила два месеца след издаването му.
Чл. 107е. (1) Административнонаказващият
орган постановява отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушение по
този закон, както и на преносните, превозните
и други средства и съоръжения, послужили и
използвани за извършване на нарушението,
когато такава мярка е предвидена в този закон.
(2) Когато стоките, средствата или съоръженията по ал. 1 липсват или са отчуждени,
се присъжда тяхната стойност, определена по
пазарна цена.
(3) Начинът и редът за определяне на пазарната цена на отнетите в полза на държавата
стоки, предмет на нарушение по този закон,
както и на преносните, превозните и други
средства и съоръжения, послужили и използвани
за извършване на нарушението, се определят с
правилника за прилагане на закона.
(4) Пазарната цена се определя към момента на извършване на нарушението, а ако
това е невъзможно – към момента на неговото
установяване.
Чл. 107ж. (1) В случаите, когато за стоките – предмет на нарушение по този закон, е
заплатен частично или не е заплатен акциз,
включително при присъждане на тяхната стойност, определена по пазарна цена, се дължи
акциз на общо основание.
(2) Отнетите в полза на държавата стоки
се смятат за поставени под режим отложено
плащане на акциз.
Чл. 107з. (1) До издаване на наказателното
постановление, но не по-късно от 30 дни от
съставяне на акта за установяване на нарушение по този закон, между административнонаказващия орган и нарушителя може да бъде
постигнато споразумение за прекратяване на
административнонаказателното производство,
освен ако деянието съставлява престъпление.
(2) Не могат да бъдат обект на споразумение
установени случаи на административни нарушения, при които стоките, предмет на нарушението, застрашават живота или здравето на
хората или околната среда или не съответстват
на изискванията за качество на продуктите.
(3) Споразумението се изготвя в писмена
форма и отразява съгласието на административнонаказващия орган и нарушителя по следните
въпроси:
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1. има ли извършено деяние, извършено ли
е то от нарушителя и извършено ли е виновно,
съставлява ли деянието нарушение на акцизното
законодателство;
2. какъв да бъде видът и размерът на наказанието;
3. отнемат ли се в полза на държавата
стоките – предмет на нарушението, както и
преносните, превозните и други средства и
съоръжения, послужили и използвани за извършване на нарушение по този закон, или те
се заплащат в размер не по-малко от 40 на сто
от пазарната им цена.
(4) Със споразумението не може да се
определя:
1. наказание от вид, различен от предвидения в закона за конкретното административно
нарушение;
2. размер на глобата или на имуществената санкция, по-нисък от минималния размер,
предвиден за конкретното административно
нарушение;
3. сума в размер по-малко от 40 на сто от
пазарната цена на предмета на нарушението,
както и на преносните, превозните и други
средства и съоръжения, послужили и използвани
за извършване на нарушение по този закон.
(5) Споразумението се подписва от административнонаказващия орган и от нарушителя или
от негов представител, изрично упълномощен
за постигане на споразумение.
(6) В 14-дневен срок от подписване на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство директорът
на Агенция „Митници“ или оправомощено от
него длъжностно лице издава решение, с което
одобрява или отказва да одобри споразумението.
Решението, с което се одобрява споразумението
за прекратяване на административнонаказателното производство, се изпраща на съответния
прокурор в 7-дневен срок от неговото издаване.
(7) Споразумението за прекратяване на
административнонаказателното производство
се одобрява, ако са спазени изискванията на
закона и ако определените в него публични
държавни вземания са заплатени или са обезпечени по депозитната сметка на съответното
митническо учреждение.
(8) Решението по ал. 6 не подлежи на обжалване, с изключение на решението, с което
се одобрява споразумение за прекратяване на
административнонаказателното производство,
срещу което прокурорът може да подаде протест относно неговата законосъобразност пред
съда по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. В този случай протестът на прокурора
не спира изпълнението на решението.
(9) Сроковете за издаване на наказателно
постановление спират да текат от датата на
образуване на съдебното производство по протест на прокурора до неговото приключване.
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(10) В случаите, когато споразумението за
прекратяване на административнонаказателното
производство не бъде одобрено или решението,
с което е одобрено, бъде отменено от съда,
административнонаказващият орган издава
наказателно постановление на общо основание.
(11) Споразумението за прекратяване на
административнонаказателното производство
влиза в сила от датата на одобряването му.
Споразумението има последиците на влязло в
сила наказателно постановление и подлежи на
принудително изпълнение по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.“
§ 67. След чл. 107з се създава раздел II с
наименование „Административни наказания“.
§ 68. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Който съхранява, предлага
или продава в търговски складове или обекти
тютюневи изделия в нарушение на чл. 100а,
се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв.,
съответно му се налага имуществена санкция
от 50 000 лв. до 100 000 лв. и се отнема разрешението за срок една година, а тютюневите
изделия се отнемат в полза на държавата.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е от 50 000 лв. до 100 000 лв., а имуществената санкция – от 100 000 лв. до 150 000 лв., и
се отнема разрешението за срок три години,
а тютюневите изделия се отнемат в полза на
държавата.“
§ 69. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „което“ се добавя „не
внесе дължимия акциз в срока по чл. 44 или“.
2. В ал. 2 думите „не подаде акцизна декларация в срока по чл. 87 или“ се заличават.
§ 70. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лице, което не спази разпоредбата на
чл. 65, ал. 6, се наказва с имуществена санкция
в размер от 500 до 2500 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ и 2“ се заменят с „ 2 и 3“.
§ 71. В чл. 112 се създава ал. 4:
„(4) При нарушение по ал. 1 и 2, когато
лицето е начислило данъка в период, следващ
периода по ал. 3, имуществената санкция е в
размер 50 на сто от акциза, но не по-малко
от 400 лв.“
§ 72. Създава се чл. 114а:
„Чл. 114а. (1) Лице, което разтовари на
място, различно от посоченото в чл. 91б, се
наказва с имуществена санкция в двоен размер
на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 4000 лв.“
§ 73. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числата „300“ и „3000“ се заменят
съответно с „500“ и „5000“;

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 2 числата „600“, „6000“ и „20 000“ се
заменят съответно с „1000“, „10 000“ и „50 000“.
§ 74. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „нарушения по“ се
добавя „чл. 114а“ и се поставя запетая, думите
„чл. 123, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 123, ал. 1,
2 и 6“ и след думите „чл. 126“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите, когато
извършителят е неизвестен“.
2. В ал. 5 думата „Отнетите“ се заменя със
„Задържаните, отнетите“.
3. В ал. 6 след думите „унищожаване на“
се добавя „задържани“ и се поставя запетая.
4. Алинея 7 се отменя.
§ 75. Създават се чл. 124а, 124б и 124в:
„Чл. 124а. (1) В случаите по чл. 108, 108а,
109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123,
ал. 1, 2, 4, 6 и 8, чл. 123а, 125 и 126 лицето се
лишава и от право да упражнява определена
дейност или дейности за срок един месец.
(2) В случаите на повторно нарушение по
ал. 1 лицето се лишава от право да упражнява
определената дейност или дейности за срок от
2 до 6 месеца.
(3) Изпълнението на административното
наказание по ал. 1 и 2 се прекратява от органа,
който го е наложил, по молба на нарушителя,
след като бъде доказано от него, че глобата
или имуществената санкция е заплатена изцяло.
Чл. 124б. (1) В случаите на налагане на
административно наказание по чл. 124а се
налага и принудителна административна мярка
запечатване на обекта или обектите, където е
установено нарушението.
(2) Принудителната административна мярка по ал. 1 се прилага с мотивирана заповед
на началника на компетентното митническо
учреждение или на оправомощено от него
длъжностно лице.
(3) Заповедта подлежи на предварително
изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(4) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) Принудителната административна мярка
се прекратява от органа, който я е наложил,
по молба на административнонаказаното лице
и след като бъде доказано от него, че глобата
или имуществената санкция е заплатена изцяло.
Отпечатването се извършва при задължение за
съдействие от страна на лицето.
Чл. 124в. (1) При налагане на принудителната административна мярка по чл. 124б,
ал. 1 се забранява и достъпът до обекта или
обектите на нарушителя, а наличните стоки,
с изключение на тези, които са предмет на
нарушение, се отстраняват от лицето или от
упълномощено от него лице в срок, определен
от органа, наложил принудителната административна мярка.
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(2) Когато отстраняването е свързано със
значителни затруднения за митническите органи
и/или със значителни разходи за задълженото
лице, органът, постановил мярката по чл. 124б,
ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките
в обекта или обектите на отговорно пазене
от задълженото лице. Разпореждането не се
отнася за стоките – предмет на нарушението.
(3) В случаите на ал. 1, когато отстраняването на стоките не се извърши в определения
срок, митническият орган ги отстранява, като
ги разполага пред обекта, без задължение да
ги пази, за сметка на задълженото лице и не
носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба.“
§ 76. В чл. 125 ал. 4 се отменя.
§ 77. В чл. 126 след думите „или придружителен административен документ“ се добавя
„/електронен административен документ или
документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи“.
§ 78. В чл. 126а, ал. 1 след думите „този
закон“ се добавя „и на нормативните актове
по прилагането му“.
Допълнителни разпоредби
§ 79. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане
с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО
(ОВ, L 9/12 от 14 януари 2009 г.).
§ 80. Навсякъде в закона думите „регистриран търговец“ и „регистрираният търговец“ се
заменят съответно с „регистриран получател“
и „регистрираният получател“, думите „нерегистриран търговец“ и „нерегистрираният
търговец“ се заменят съответно с „временно
регистриран получател“ и „временно регистрираният получател“, а думите „регистриран или
нерегистриран търговец“ и „регистрирания или
нерегистрирания търговец“ се заменят съответно
с „регистриран получател или временно регистриран получател“ и „регистрирания получател
или временно регистрирания получател“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 81. (1) Министърът на финансите издава
наредбата по чл. 103а, ал. 2 в срок до 45 дни
от влизането в сила на този закон.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на наредбата по ал. 1 лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица
привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона и уведомяват директора на
Агенция „Митници“, съответно началника на
компетентното митническо учреждение.
(3) Лицата по ал. 2 могат да продължат
дейността си до влизането в сила на акт на
директора на Агенция „Митници”/началника
на компетентното митническо учреждение за
промяна на издадения лиценз за управление
на данъчен склад/регистрация и/или за съ-
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ответствие с изискванията на закона, но не
по-късно от 6 месеца от влизането в сила на
наредбата по ал. 1.
§ 82. (1) Лицата по чл. 57в, получили
удостоверение за регистрация на регистриран
търговец, подават искане за издаване на ново
удостоверение до началника на митницата по
местонахождение на обекта, където се получават
или разтоварват акцизните стоки, в 14-дневен
срок от влизането в сила на този закон.
(2) Заварените удостоверения за регистрация на регистриран търговец са със срок на
валидност до 45 дни от влизането в сила на
този закон.
§ 83. Разпоредбите на глава четвърта, раздел VI се прилагат за движението под режим
отложено плащане на акциз с придружителен
административен документ от друга държава
членка.
§ 84. Разпоредбите на глава четвърта, раздел VI се прилагат за движението под режим
отложено плащане на акциз с придружителен
административен документ, което започва на
територията на страната до други държави
членки, които няма да приключват електронни
административни документи от 1 април 2010 г.
чрез съобщение за получаване/съобщение за
износ.
§ 85. Разпоредбите на глава четвърта, раздели
VIа и VIб се прилагат за всяко движение под
режим отложено плащане на акциз с електронен
административен документ, което започва или
приключва на територията на страната.
§ 86. Производители на енергийни продукти,
които не са подлежали на лицензиране към датата на влизане в сила на този закон, в случай
че до 28 февруари 2010 г. подадат заявление
и необходимите документи за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, могат да
продължат дейността си по реда на закона до
произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 30 април 2010 г. при
спазване на разпоредбите относно задълженията
на лицензираните складодържатели.
§ 87. (1) Лицата по чл. 100а, които към датата
на влизане в сила на този закон притежават
разрешение за търговия с тютюневи изделия,
издадено по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, в срок до 30 април 2010 г.
подават заявление до началника на митницата
по местонахождение на търговския склад или
обект за издаване на ново разрешение.
(2) До получаване на разрешението или на
отказа за неговото издаване лицата по ал. 1
продължават да осъществяват дейността си.
§ 88. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на финансите издава
наредба, с която определя условията и реда
за подаване на документи по електронен път.
§ 89. Когато държавата членка на износ е
различна от държавата членка на изпращане,
разпоредбите на чл. 73в, ал. 5, чл. 73ж, ал. 3
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и чл. 73з, ал. 2 се прилагат в случай, че са
създадени необходимите за това условия на
общностно ниво.
§ 90. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15
от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30
и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от
2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г.,
бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42 и 44
от 2009 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 2 думите „регионални митнически
дирекции“ се заменят с „митници“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 4, изречение второ думата „митницата“ се заменя с „териториалното митническо
управление“;
г) алинея 6 се отменя.
2. В чл. 8 думите „Регионални митнически
дирекции“ се заличават.
3. В чл. 11, ал. 3 думите „регионалните митнически дирекции“ се заменят с „митниците“.
4. В чл. 14:
а) в ал. 1:
аа) в т. 8 думите „чл. 17, т. 3“ се заменят
с „чл. 20“;
бб) създават се т. 10 и 11:
„10. двадесет на сто от събраните глоби и
имуществени санкции за нарушения по Закона
за акцизите и данъчните складове;
11. десет на сто от събраните от Агенция
„Митници“ такси на граничните контролнопропускателни пунктове, включително такси
по чл. 10 от Закона за пътищата.“;
б) в ал. 3 след думите „съответната година“
се добавя „и десет на сто от приходите по ал. 1“.
5. В чл. 16, ал. 5 думите „на директорите на
регионални митнически дирекции“ се заличават.
6. В чл. 84б, ал. 1:
а) в изречение първо думата „регионалните“
се заменя с „териториалните“;
б) изречение второ се заличава.
7. В чл. 84в, ал. 2, т. 2 думите „директор
на регионална митническа дирекция и“ се
заличават.
8. В чл. 211е думите „съответната регионална
митническа дирекция“ се заменят с „Агенция
„Митници“.
9. В чл. 211з думите „съответния директор
на регионална митническа дирекция, в чийто
район се намира съответната митница“ се
заменят с „директора на Агенция „Митници“.
10. В чл. 211и:
а) в ал. 1 думите „регионалната митническа
дирекция“ се заменят с „Агенция „Митници“;
б) в ал. 3 думите „регионалната митническа
дирекция“ се заменят с „Агенция „Митници“;
в) в ал. 4 думите „регионалната митническа
дирекция“ се заменят с „Централното митническо управление“;
г) в ал. 5 думите „регионалната митническа
дирекция“ се заменят с „Агенция „Митници“.
11. В чл. 211л:
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а) в т. 1 думите „съответния директор на
регионална митническа дирекция“ се заменят
с „директора на Агенция „Митници“;
б) в т. 2 думите „регионалната митническа
дирекция“ се заменят с „Агенция „Митници“.
12. В § 1 от допълнителната разпоредба в
т. 25 буква „б“ се отменя.
§ 91. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г.,
бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35 и 74 от
2009 г.) в чл. 199, ал. 2 думите „регионална
митническа дирекция“ се заменят с „митница“.
§ 92. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24 и 44 от 2009 г.) в чл. 62, ал. 6,
т. 6 в текста преди буква „а“ думите „директорите на регионалните митнически дирекции“
се заменят с „началниците на митниците“.
§ 93. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24 и 93
от 2009 г.) в чл. 35, ал. 6, т. 6 в текста преди
буква „а“ думите „директорите на регионалните
митнически дирекции“ се заменят с „началниците на митниците“.
§ 94. В Закона за тютюна и тютюневите
изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм.,
бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от
1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г.,
бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и
70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и
109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12
и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Тютюневите изделия се продават от търговци, притежаващи разрешение за продажба
на тютюневи изделия, издадено при условията
и по реда на Закона за акцизите и данъчните
складове.“
2. В чл. 46, ал. 1 след думите „чл. 30“ се
добавя „ал. 2“.
3. В чл. 47, ал. 3 думите „кметът на общината“ се заменят с „началникът на митницата“,
а думите „лицензирания обект на търговеца“ се
заменят с „търговския склад или обект“.
4. В чл. 52, ал. 1, т. 3 след числото „30“ се
добавя „ал. 2“.
§ 95. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34
и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45,
56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г.,
бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94,
100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от
2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г. и бр. 70 и 105
от 2008 г., бр. 12, 19 и 41 от 2009 г.) чл. 113 и
114 се отменят.
§ 96. Законът влиза в сила от 1 януари
2010 г., с изключение на § 1, § 2, т. 1, 3, 4 и
6, § 3 и 4, § 5, т. 1 и 4, § 6, 7, 8, 10 и 11, § 13,
т. 1, букви „б“ и „в“, § 15 и 16, § 20, т. 2, § 21,
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22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94 и 95, които влизат в сила
от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и § 2, т. 2 и 5, § 5, т. 3, § 20,
т. 1, § 34, 43, 44, 48, 77, 79, 80, 83, 84, 85 и 89,
които влизат в сила от 1 април 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 27 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13108

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по об
разованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Стефани Михнева Михайлова за
член на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 25 ноември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
13032

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275

ОТ 23 НОЕМВРИ 2009 г.
за приемане на детайлни правила за допус
тимост на разходите по Програмата за транс
гранично сътрудничество между Република
България и Република Турция по Инструмента
за предприсъединителна помощ за програмния
период 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за
допустимост на разходите по Програмата за
трансгранично сътрудничество между Република
България и Република Турция по Инструмента
за предприсъединителна помощ за програмния
период 2007 – 2013 г., наричана по-нататък
„програмата“.
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(2) Допустими категории разходи по прог
рамата са тези, които попадат в обхвата за
финансиране от Инструмента за предприсъединителна помощ съгласно Регламент (ЕО)
№ 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна
помощ (ИПП) и Регламент (ЕО) № 718/2007
на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от
17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП).
(3) Разходите са допустими, ако са реално
платени между 1 януари 2007 г. и 31 декември
от третата година след последното поето бюджетно задължение за операции или за част от
операции, проведени в рамките на държавите
членки, и са направени след подписване на
споразумението за финансиране на операции
или на част от операции, проведени в рамките
на страните бенефициенти.
Чл. 2. (1) Допустимостта на разходите се
определя съобразно посочените в чл. 1, ал. 2
регламенти, Програмата за трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, одобрена от Европейската
комисия с Решение С (2007) 6477 от 20 декември 2007 г., и в съответствие с решенията на
Съвместния комитет за наблюдение.
(2) Допустимостта на разходите се определя
съобразно Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.) и въз
основа на разпоредбите на постановлението.
(3) Детайлен списък на допустимите разходи по всяка конкретна процедура за подбор
на проекти за предоставяне на безвъзмездна
помощ, в който могат да се предвидят ограничения и/или допълнителни уточнения относно
конкретния вид, размер, период и/или условия
за допустимост на разходите, се включва в
насоките за кандидатстване и указанията на
управляващия орган, одобрявани от Съвместния
комитет за наблюдение.
Раздел IІ
Период за допустимост на разходите
Чл. 3. (1) Общият период на допустимост
на разходите по Приоритетни оси 1 и 2 на
програмата е от датата на подписване на
Финансовото споразумение между правителството на Република Турция и Комисията на
Европейските общности относно Програмата за
трансгранично сътрудничество между Република
България и Република Турция по Инструмента
за предприсъединителна помощ, а именно от
26 май 2009 г. до 31 декември 2016 г.
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(2) Общият период на допустимост на разходите по Приоритетна ос 3 на програмата е:
1. за Република България – от 1 януари
2007 г. до 31 декември 2016 г.;
2. за Република Турция – от датата на подписване на Финансовото споразумение между
правителството на Република Турция и Комисията на Европейските общности относно
Програмата за трансгранично сътрудничество
между Република България и Република Турция по Инструмента за предприсъединителна
помощ – 26 май 2009 г., до 31 декември 2016 г.
Раздел IІІ
Условия и правила за допустимост на разходи
Чл. 4. За допустими се считат разходите
по програмата за дейности, определени и
извършени съгласно критериите за избор на
операции, одобрени от Съвместния комитет
за наблюдение на програмата.
Чл. 5. (1) Разходите се считат за допустими,
когато отговарят едновременно на следните
условия:
1. да са необходими за изпълнението на проекта, да са заложени в договора за безвъзмездна
помощ и да отговарят на принципите за добро
финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност, на вложените средства;
2. да са действително извършени и да бъдат
отчетени въз основа на първични счетоводни
документи или други документи с еквивалентна
доказателствена стойност съгласно правилата
на програмата и разпоредбите на приложимото
законодателство;
3. да са действително платени и отчетени през
периода за допустимост на разходите по чл. 3;
4. да са отразени в счетоводната и данъчната
документация на бенефициента и да могат да
се проследят въз основа на ефективно фун
кционираща одитна пътека;
5. да могат да се установят и проверят и да
са подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;
6. да не са финансирани по друг проект,
програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния
или европейския бюджет;
7. да са извършени за дейности по програмата
в съответствие с разпоредбите на приложимото
законодателство.
(2) Разходите, извършени при изпълнение
на дейности по проект, трябва да са в парична
форма.
(3) Разходите, свързани с изпълнението на
договори за доставка на стоки, предоставяне
на услуги и строителство, са допустими, ако
договорите са сключени при спазване изискванията на чл. 121 от Регламент (ЕО) № 718/2007
на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане
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на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от
17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП).
Раздел IV
Допустими разходи
Чл. 6. Допустими разходи по програмата са:
1. разходи за закупуване на земя при спазване на следните условия:
а) наличие на директна връзка между покупката и целите на съфинансирания проект,
одобрена от Съвместния комитет за наблюдение
и отразена в договора;
б) стойността на закупената земя да не
надвишава 10 на сто от общите допустими за
съфинансирания проект разходи;
в) представяне на оценка от независим
сертифициран оценител или друг компетентен
орган, удостоверяващ, че покупната цена на
недвижимото имущество не надхвърля пазарната му стойност;
г) към датата на покупката земята да няма
вещни и облигационни тежести, които да препятстват свободното є използване за целите на
проекта; този факт се удостоверява с официални
документи, издадени от компетентните органи;
д) продавачът да не е закупил имота с публична безвъзмездна помощ дори и частично в
периода от последните 10 години преди подаване
на проектното предложение;
2. разходи за строителство и строителни
дейности:
а) разходи за подготовката на предпроектни
проучвания, прединвестиционни проучвания
и други аналитични документи, свързани с
подготовката и/или изпълнението на проекта;
б) разходи за проектиране;
в) разходи за изготвяне на оценка за въздействие върху околната среда, оценка на
съвместимостта и издаване на разрешителни;
г) разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се
от националното законодателство, включително
свързаните с тях такси, дължими на съответните
компетентни органи;
д) разходи за подготовка на строителната
площадка (разрушаване на съществуващи строежи или на части от тях, разчистване на строителната площадка, вертикална планировка);
е) разходи за закупуване на дълготрайно
оборудване, предназначено за административни
цели, са допустими за финансиране, в случай че
са пряко свързани с изпълнението на проекта;
ж) разходи за строителни и монтажни работи при:
аа) обновяване, преустройство, реконструкция и всички видове ремонти на сгради;
бб) реконструкция и рехабилитация на
пътища;
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вв) изграждане, реконструкция, ремонт и
рехабилитация на телекомуникационна инфраструктура;
гг) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и
в зони с концентрация на бизнес дейности/
индустриални зони;
дд) възстановяване, консервация, опазване и
реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности;
ее) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в
райони на туристически атракции и изпълнение
на туристическа маркировка;
жж) изграждане, реконструкция и ремонт
на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения, свлачища и др.;
зз) строителство, преустройство, реконструкция, рехабилитация и изграждане на зони за
обществен отдих, паркове, зелени площи, детски
площадки и др.;
з) разходи за авторски и строителен надзор;
и) разходи, свързани с въвеждането на обекта
в експлоатация – присъединяване към външната електрическа, водопроводна, канализационна,
топлофикационна, телекомуникационна система
и газоразпределителна мрежа;
3. разходи за закупуване на оборудване,
обзавеждане и специализирано оборудване,
необходими за изпълнението на проекта и
постигане целите на програмата;
4. разходи за следните услуги:
а) извършване на инвентаризации и оценка на
туристическите ресурси, организиране на и/или
участие в събития (международни, национални
или регионални туристически борси, изложения,
панаири, фестивали, семинари, конференции,
обучения, работни срещи, форуми и др.);
б) разработване на проучвания и анализи,
стратегии, планове за действие и програми и
материали;
в) предоставяне на консултации, разходи
за изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, бази данни,
реклама в медиите;
г) разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител;
д) извършване на преводачески услуги;
5. за допустим разход може да се разглежда
амортизацията, ако е остойностена въз основа
на счетоводни документи; разходите за амортизация на амортизируеми активи, които са пряко
свързани с целите на съфинансирания проект,
са допустими при спазване на следните условия:
а) активите не са закупени дори частично
с публична безвъзмездна помощ;
б) разходът за амортизация се изчислява
в съответствие с правилата на съответното
национално законодателство;
в) разходите се отнасят изключително за периода на съфинансиране на въпросната дейност;
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6. разходи за услуги, които са пряко свързани
с проекта, съфинансиран от програмата, и са
необходими за неговата подготовка и изпълнение, като транспорт, наеми, дизайнерски,
архитектурни, инженерни, информационно-технологични, консултантски, правни и нотариални
услуги, изследвания и експертни, маркетингови,
социологически и статистически проучвания,
геоложки проучвания, разходи за предпроектни
проучвания, разходи за оценка на въздействието върху околната среда, разпространение на
информацията, разходи за дейности по информиране и публичност за проекти, съфинансирани по програмата, поставяне на указателни
табели, финансово-счетоводна проверка, одит,
застраховки, разходи за първо ниво на контрол
и други услуги;
7. разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението
и/или изпълнението на проекта, включително
дължимите осигурителни вноски;
8. разходи за командировки (пътни, дневни
и квартирни) на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на
проекта в страната и в чужбина, при положение
че са извършени и отчетени в съответствие с
правилата на програмата и/или разпоредбите
на приложимото законодателство в тази област;
9. разходи за банкови такси за транснационални финансови транзакции;
10. разходи за банкови такси за откриване
и обслужване на отделна сметка или сметки,
когато осъществяването на дадена дейност
изисква откриването на такива сметки;
11. разходи за гаранции, осигурени от
банка или друга финансова институция – ако
такива гаранции се изискват от националното
законодателство или от законодателството на
Общността;
12. разходи за организация и управление
съобразно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006
на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП);
13. разходи за данък върху добавената стойност, ако са изпълнени следните условия:
а) данъкът върху добавената стойност не
може да се възстанови по никакъв начин,
б) доказано е, че плащането му е поето от
крайния бенефициент, и
в) данъкът върху добавената стойност е ясно
посочен в предложението за проект.
Раздел V
Недопустими разходи
Чл. 7. Недопустими по програмата са разходите за:
1. данъци с изключение на определените в
чл. 6, т. 13;
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2. мита или всякакви други такси;
3. закупуване, наемане или лизинг на земя
и съществуващи сгради с изключение на определеното в чл. 6, т. 1;
4. глоби, финансови санкции и разходи за
съдебни спорове;
5. оперативни разходи (разходи за въвеждане в действие, експлоатация и поддръжка
на активите);
6. оборудване втора употреба;
7. банкови такси, разходи за гаранции и
други подобни разходи, с изключение на определените в чл. 6, т. 10, 11 и 12;
8. разходи при конвертиране, разходи и загуби от обменни курсове, свързани с която и
да е от сметките в евро, както и други чисто
финансови разходи;
9. апортни вноски и/или принос в натура;
10. лихви по заеми.
Раздел VI
Специфични случаи за допустимост на разходите
по линия на техническата помощ на програмата
Чл. 8. Допустими разходи за финансиране по
програмата по линия на техническата помощ са
разходи, свързани с дейности по подготовката,
координацията, управлението, мониторинга,
плащането, отчетността, оценката, информацията и контрола на програмата, включително
разходи, свързани с дейности по укрепване на
административния капацитет за управление на
програмата.
Чл. 9. (1) Разходите за възнаграждения на
служителите в Съвместния технически секретариат за изпълнение на дейности във връзка
с подготовката, координацията, управлението,
мониторинга, плащането, отчетността, оценката,
информацията и контрола на програмата са
допустими за финансиране, когато отговорностите и задълженията на тези служители са
определени в договорите за тяхното назначаване.
(2) Допустими са разходите за възнаграждения на оценители и контрольори.
(3) Допустими са разходите за социални и
здравни осигуровки, дължими от работодателя/възложителя, начислени върху изплатените
възнаграждения по смисъла на ал. 1 и 2.
Чл. 10. Други разходи, допустими за финансиране по линия на техническата помощ
по програмата, са:
1. разходи за проучвания, статистически и
сравнителни данни и анализи, извършване на
оценки и консултантски услуги, предоставяни
от национални и международни институции/
организации, свързани с всички аспекти на
системата за управление и контрол на прог
рамата;
2. разходи, свързани с дейността на оценителните комисии и контрольорите, за извършване на
първо ниво на контрол, в т.ч. административни
разходи и разходи за организиране на срещи,
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разходи за професионални услуги, извършени
от външни експерти и независими външни
оценители и контрольори при необходимост;
3. разходи за пътни, дневни и квартирни на
лица във връзка с дейностите по управлението
и изпълнението на програмата;
4. разходи, свързани с обучение на служителите, в т.ч. участие в работни посещения и
срещи с цел обмяна на опит и подобряване на
организацията и методологията за работа на
служителите, пряко свързани с управлението
на програмата;
5. разходи за организиране и провеждане
на заседания на Съвместния комитет за наблюдение, семинари, конференции, работни
срещи и др.;
6. разходи, свързани с разпространение на
информация и популяризиране на програмата, в
т.ч. подготовка, отпечатване и разпространение
на рекламни и информационни материали, аудио-визуални продукти, публикации в медиите,
излъчване на радио- и телевизионни клипове
и реклами, организиране на конференции, семинари, работни срещи за медиите, кампании
за повишаване на обществената осведоменост
за програмата, анализ на мненията и други
подобни;
7. разходи за дизайн и поддръжка на интернет страница на програмата;
8. разходи за оценка на програмата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006
на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП);
9. разходи за подготовка на документи за
следващия програмен период;
10. разходи за наем, покупка и застраховка
на оборудване, транспортни средства и други
материални активи, наем на сгради и ремонтни дейности, необходими за изпълнение на
дейностите;
11. разходи за придобиване, инсталиране,
поддръжка и обновяване на вътрешноведомствени компютризирани системи за управление, включително хардуер, софтуер, програмни
продукти и приложения и други;
12. разходи за консумативи, материали,
горива и енергия и външни услуги, свързани
с осъществяването на дейностите;
13. разходи за абонамент и покупка на печатни издания и материали;
14. разходи за писмен и устен превод,
включително наем на необходимото за това
оборудване;
15. разходи за разработване на документация
за провеждане на процедура за възлагане на
обществени поръчки.
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Чл. 11. По линия на техническата помощ са
допустими и разходи, извършени от управляващия орган, свързани с укрепване на административния капацитет на бенефициентите за
изпълнение на проекти по програмата, в т.ч.:
1. разходи за оценка на нуждите от спе
циализирано обучение и консултации по прог
рамата, разработване и изпълнение на планове
и програми за укрепване на капацитета;
2. разходи, свързани с идентифицирането на
проектни предложения, подготовката и поддържането на база данни от готови проектни
предложения;
3. разходи, свързани с дейности по изграждане на партньорства и мрежи, в т.ч. обмяна
на иновации, опит и най-добри практики.
Чл. 12. В допълнение към техническото
подпомагане за трансграничната програма
допустими са следните разходи, платени от
публичните органи при подготвяне и изпълнение на операция:
1. разходи за професионални услуги, предоставени от публичен орган, различен от крайния
бенефициент, при подготвяне и изпълнение на
операция;
2. разходи за предоставяне на услуги, свързани с подготвянето и изпълнението на операция и предоставени от публичен орган, който
е крайният бенефициент и който изпълнява
операцията за собствена сметка, без да използва услугите на други външни доставчици
на услуги, ако тези разходи са допълнителни
и се отнасят до разход, реално и пряко платен
за финансираната операция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание на Договора за присъединяване на
Република България към Европейския съюз
и Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията
от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г.
за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) във връзка с § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Постановление № 62 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на национални правила
за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12987
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА

за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
(Изменени с поправките съгласно Резолюция
А.910 (22) от 29 ноември 2001 г., влязла в сила
от 29 ноември 2003 г., и Резолюция А.1004 (25)
от 29 ноември 2007 г., в сила от 1 декември
2009 г.)
ЧАСТ

А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1
Прилагане
(а) Тези правила се прилагат към всички
кораби в открито море и във всички свързани с морето води, по които могат да плават
морски кораби.
(b) Нищо в тези правила не трябва да пречи
на прилагането на специални правила, установени от съответните власти, относно плаването
в акваториите на рейд овете, пристанищата,
реките, езерата или вътрешните водни пътища,
които са съединени с откритото море и са плавателни за морски кораби. Такива специални
правила трябва да бъдат, колкото е възможно,
по-близки до тези правила.
(c) Нищо в тези правила не трябва да пречи
на действието на всякакви специални правила,
установени от правителството на всяка държава,
по отношение на допълнителните стационарни
или сигнални светлини, знац и или звукови
сигнали за военни кораби и кораби, кои то
плават в конвой, а също така по отношение
на допълнителните стационарни или сигнални
светлини или знаци за риболовните кораби, заети
с риболов във флотилии. Тези допълнителни
стационарни или сигнални светлини, знаци
или звукови сигнали, доколкото е възможно,
трябва да бъдат такива, че да не се приемат
погрешно за някои от светлините, знаците или
сигналите, установени от тази правила.
(d) За целите на тези правила Организацията
(IMO) може да установява схеми за разделно
движение.
(e) Когато съответно правителство определи, че кораб със специална конструкция или
предназначение не може да изпълнява напълно
изискванията на някое от тези правила по отношение на броя, разположението, далечината
или сектора на видимост на светлините или
знаците, както и на разположението и харак-
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теристиките на звукосигналните уредби, без
това да пречи на специалното му предназначение, този кораб ще трябва да удовлетворява
съответни други изисквания по отношение на
броя, разположението, далечината или сектора
на видимост на светлините или знаците, както
и на разположението и характеристиките на
звукосигналните уредби, каквито правителст
вото реши, че съответстват най-много на тези
правила по отношение на този кораб.
Правило 2
Отговорност
(a) Нищо в тези правила не освобождава кораба, собственика, капитана или неговия екипаж
от отговорност за последствията, които може да
възникнат в резултат на неизпълнението на тези
правила или от небрежността при вземане на
някаква предпазна мярка, спазването на която
се изисква от установената морска практика
или от особените обстоятелства при случая.
(b) При тълкуването и изпълнението на
тези правила трябва да се обръща внимание
на всички опасности за плаване и сблъскване,
както и някои особени обстоятелства, включително и на особеностите на самите кораби,
които може да предизвикат необходимост за
отклонение от тези правила за избягване на
непосредствена опасност.
Правило 3
Общи определения
В тези правила, освен ако по контекста не
се изисква друго тълкуване:
(а) Думата „кораб“ включва всякакви плавателни средства, включително неводоизместващи
плавателни средства, WIG плавателни средства,
хидросамолети, използвани или които могат да
бъдат използвани като средства за придвижване
по вода.
(b) Изразът „кораб с механичен двигател“
означава всеки кораб, който се движи от механичен двигател.
(с) Изразът „ветроходен кораб“ означава
всеки кораб с платно, който не използва механичен двигател, ако има такъв.
(d) Изразът „кораб, зает с риболов“ означава
всеки кораб, който извършва риболов с мрежи,
въдици, тралове или други риболовни уреди,
които ограничават неговата маневреност, но
не означава кораб, който извършва риболов с
влачене на въдици или други риболовни уреди,
които не ограничават маневреността на кораба.
(е) Думата „хидросамолет“ означава всеки
летящ апарат, способен да маневрира на вода.
(f) Изразът „кораб без управление“ означава
кораб, който поради някакви изключителни
обстоятелства не е в състояние да маневрира
съгласно изискванията на тези правила и поради това не е в състояние да отстъпи път на
друг кораб.
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(g) Изразът „кораб, ограничен в способност
та си дa маневрира“ означава кораб, който
поради естеството на работата си е ограничен
в способността си да маневрира съгласно изискванията на тези правила и поради това не
е в състояние да отстъпи път на друг кораб.
Изразът „кораби, ограничени в способността
си да маневрират“ трябва да включва, без това
да изчерпва понятието:
(I) кораб, зает с поставяне, обслужване или
изваждане на навигационен знак, подводен
кабел или тръбопровод;
(II) кораб, зает с драгажни, океанографски,
хидрографски или подводни дейности;
(III) кораб на ход, зает с претоварване на
хора, продукти или товари;
(IV) кораб, зает с осигуряване излитането
или приемането на летателен апарат;
(V) кораб, зает с миночистачни дейности;
(VI) кораб, зает с такова влачене, което го
лишава от възможността да се отклонява от
своя курс.
(h) Изразът „кораб, ограничен от своето
газене“ означава кораб с механичен двигател,
който поради своето газене по отношение на
наличната дълбочина и широчина на водата
по пътя е строго ограничен във възможността
да се отклонява от курса, който следва.
(i) Изразът „на ход“ означава, че корабът
не е на котва, не е завързан за брега и не е
заседнал.
(j) Думите „дължина“ и „ширина“ на кораб
означават най-голямата му дължина и най-голямата му ширина.
(k) Корабите се считат във видимост един
с друг само тогава, когато може да се наблюдават зрително.
(l) Изразът „ограничена видимост“ означава
всяко състояние на времето, при което видимостта е ограничена от мъгла, ситен ръмящ
или проливен дъжд, снеговалеж, пясъчна буря
или някаква друга подобна причина.
(m) Терминът „Wing-In-Ground (WIG) плавателно средство“ означава транспортно средство
за комбиниран транспорт, което в основния
си режим на предвижване лети близо до
повърхността чрез използване действието на
повърхностния ефект.
ЧАСТ

В

ПРАВИЛА ЗА ПЛАВАНЕ И МАНЕВРИРАНЕ
Раздел I
ПЛАВАНЕ НА КОРАБИТЕ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ НА ВИДИМОСТ
Правило 4
Прилагане
Правилата от този раздел се прилагат при
всякакви условия на видимост.
Правило 5
Наблюдение
Всеки кораб трябва постоянно да води
необходимото зрително и слухово наблюдение,
както и да използва за това всички налични

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

други средства в съответствие с преобладаващите
обстоятелства и условия така, че да може напълно да оценява ситуацията и съществуващата
опасност от сблъскване.
Правило 6
Безопасна скорост
Всеки кораб трябва винаги да се движи с
безопасна скорост така, че да може да предприеме необходимото ефективно действие за
избягване на сблъскване и да може да спре
движението си на достатъчно разстояние при
съществуващите обстоятелства и условия.
Безопасната скорост се определя, като се
отчитат следните фактори:
(a) Всички кораби отчитат:
(I) състоянието на видимостта;
(II) плътността на движението, включително
съсредоточаването на риболовни или на каквито
и да са други кораби;
(III) маневрените качества на кораба, особено
на разстоянието за окончателното му спиране
и повратливостта на кораба в най-често срещаните условия;
(IV) светлинният фон през нощта както от
светлини на брега, така и от разсейването на
светлината на собствените светлини;
(V) състоянието на вятъра, морето и течението и близостта на навигационни опасности;
(VI) газенето на кораба по отношение на
наличната дълбочина на водата.
(b) Корабите, които използват радиолокатор,
допълнително отчитат:
(I) характеристиките, ефективността и
ограничения та на радиолокационното оборудване;
(II) всякакви ограничения, предизвикани
от използваната скала за разстоянията на радиолокатора;
(III) влиянието на метеорологичните фактори, състоянието на морето и другите източници на смущения върху радиолокационното
изображение;
(IV) възможността да не бъдат открити от
радиолокатора на достатъчно разстояние малки
кораби, лед и други плаващи обекти;
(V) броя, местоположението и движението
на корабите, открити с радиолокатора;
(VI) по-точната оценка на видимостта, която
може да се получи при радиолокационните
измервания на разстоянието до корабите или
до другите обекти около кораба.
Правило 7
Опасност от сблъскване
(а) Всеки кораб трябва да използва всички
налични средства според преобладаващите
обстоятелства и условия за определяне наличието на опасност от сблъскване. Когато има
някакво съмнение за такава опасност, трябва
да се счита, че тя съществува.
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(b) Когато се използва изправен радиолокатор, той трябва да се включва за наблюдение и
на скалите за далечно действие с цел получаване
на своевременно предупреждение за опасност
от сблъскване. Трябва също така да се води
радиолокационна прокладка или равностойно
системно наблюдение на откритите обекти.
(с) Не трябва да се правят предположения
въз основа на непълна информация, особено
при непълна радиолокационна информация.
(d) При определянето на наличие на опасност от сблъскване преди всичко трябва да се
има предвид, че:
(I) опасност от сблъскване съществува, когато
пeленгът към приближаващия се кораб не се
изменя значително;
(II) опасност от сблъскване понякога може
да съществува даже и при значително изменение
на пелeнга, и по-конкретно при сближаване
с много голям кораб или влачен състав или
при сближаване с кораб, който се намира на
малко разстояние.
Правило 8
Действия за предпазване от сблъскване
(а) Всяко действие, предприето за предпазване от сблъскване, трябва да бъде взето в
съответствие с правилата на тази част и ако
обстоятелствата в случая допускат, да бъде
недвусмислено, своевременно и в съответствие
с добрата морска практика.
(b) Всяко изменение на курса и (или) скоростта, което се предприема за предпазване
от сблъскване, ако позволяват обстоятелствата
на случая, трябва да бъде достатъчно голямо,
за да се забележи лесно от другия кораб, който извършва зрително или радиолокационно
наблюдение. Последователни незначителни
изменения на курса и (или) скоростта трябва
да се избягват.
(c) Ако има достатъчно водно пространство,
изменението само на курса може да се окаже
най-ефективното действие за избягване на ситуацията на прекомерно сближаване, при условие
че изменението е направено своевременно и
значително и не довежда до прекомерно сближаване с други кораби.
(d) Действието, което се предприема за
предпазване от сблъскване с друг кораб, трябва
да бъде такова, че разминаването да стане на
безопасно разстояние. Ефективността на това
действие трябва да се контролира, докато другият
кораб не премине окончателно и безопасно.
(e) За да се избегне сблъскване или за да
се осигури повече време за преценяване на
обстоятелствата, ако е необходимо, корабът
трябва да намали скоростта си или да спре
движението си, като даде стоп или заден ход
на движителите си.
(f)(I) Кораб, който съгласно някое от тези
правила при движението си не трябва да възпрепятства безопасното движение на друг кораб,
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е длъжен отрано да предприеме действия за
осигуряване на достатъчно морско пространство
за безопасно преминаване на другия кораб.
(II) Кораб, който трябва да не възпрепятства пътя или безопасното движение на друг
кораб, не се освобождава от това задължение,
ако приближава другия кораб така, че създава
опасност за сблъскване. Той трябва при предприемането на действия да има пълна представа
за действията, които могат да бъдат изисквани
от правилата по тази част.
(III) Когато два кораба се сближават така,
че възниква опасност от сблъскване, корабът,
на чието движение не трябва да се пречи, е
напълно задължен да се съобразява с всички
изисквания на правилата по тази част.
Правило 9
Плаване в теснини
(a) Кораб, който се движи по теснина или
фарватер, трябва да се придържа, доколкото
това е безопасно и практически възможно,
близо до външната граница на теснината или
фарватера, откъм десния му борд.
(b) Кораб с дължина, по-малка от 20 m,
или ветроходен кораб не трябва да затруднява
движението на кораб, който може да се движи
безопасно само в границите на теснината или
фарватера.
(c) Кораб, зает с риболов, не трябва да
затруднява движението на кораб, който може
да се движи безопасно само в границите на
теснината или фарватера.
(d) Кораб не трябва да пресича теснина или
фарватер, ако при това затруднява движението
на кораб, който може да се движи безопасно
само в границите на теснината или фарватера.
Преминаващият кораб може да подава звуков
сигнал, предписан от правило 34 (d), ако се
съмнява в намеренията на кораба, пресичащ
теснината или фарватера.
(е)(I) В теснина или фарватер, когато
изпреварването може да се извърши само ако
корабът, който ще бъде изпреварван, предприеме действия за обезпечаване на безопасен път,
корабът, който има намерение да изпреварва,
трябва да покаже това свое намерение чрез
подаване на съответния звуков сигнал, предписан от правило 34 (с) (I). Когато изпреварваният кораб е съгласен да бъде изпреварен, той
трябва да подаде звуковия сигнал, предписан
от правило 34 (с) (II), и да предприеме необходимите мерки за безопасното преминаване
на догонващия кораб. Когато изпреварваният
кораб се съмнява в безопасното изпреварване,
той може да подаде звуковия сигнал, предписан
от правило 34 (d).
(II) Това правило не освобождава изпреварващия кораб от задълженията му по правило 13.
(f) Кораб, който се приближава към завой
или такъв район от теснина или фарватер,
където другите кораби поради някакви препят-
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ствия може да не се видят, трябва да се движи
с повишено внимание и предпазливост и да
подава съответния звуков сигнал, предписан
от правило 34 (с).
(g) Всеки кораб трябва да избягва заставането на котва в теснина, ако обстоятелствата
на случая позволяват.
Правило 10
Схеми за разделно движение
(а) Това правило се прилага за схемите за
разделно движение, приети от Международната
морска организация, и не освобождава корабите
от изпълнение на задълженията им по което и
да е друго правило.
(b) Кораб, който използва схема за разделно
движение, трябва:
(I) да се движи в съответния коридор на
морския път в общоприетата посока на движение на потока;
(II) да се придържа, доколкото това е практически възможно, по-далече от разделителната
линия или разделителната зона на движението;
(III) нормално да влиза или излиза от краищата на коридора за движение, но когато
влиза или излиза отстрани, това трябва да става
под възможния най-малък ъгъл към главната
посока на движение на потока.
(c) Корабът е длъжен, доколкото е практически възможно, да избягва пресичането на
коридорите за движение, но ако е принуден да
ги пресича, това трябва да става по възможност
под прав ъгъл към общата посока на движение
на потока.
(d) (I) Корабите не трябва да използват
крайбрежните зони за движение, когато могат
безопасно да плават в съответния коридор на
прилежащата схема за разделно движение. Независимо от това кораби с дължина, по-малка
от 20 m, ветроходни кораби и кораби, заети
с риболов, могат да използват крайбрежната
зона за движение.
(II) Не е нарушение на подпараграф (d) (I)
използването на крайбрежната зона за движение
от кораб, който е на път за или от пристанище,
морско съоръжение или конструкция, пилотско
място или всеки друг обект, разположен в зоната
за крайбрежно движение, или за избягването
на непосредствена опасност.
(e) Кораб, който не пресича схемата за
разделно движение или не влиза или излиза от
коридор за движение, не трябва да навлиза в
разделителна зона или да пресича разделителна
линия освен в случаите на:
(I) крайна необходимост за избягване на
непосредствена опасност;
(II) извършване на риболов в разделителната
зона на движението.
(f) Кораб, плаващ в райони, близки до краен
участък на схема за разделно движение, трябва
да прави това с особена предпазливост.
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(g) Кораб, доколкото това е практически
възможно, трябва да избягва заставането на
котва в схема за разделно движение или в
райони, близки до крайните є участъци.
(h) Кораб, който не използва схемата за
разделно движение, трябва да се държи на
възможното по-голямо разстояние от нея.
(i) Кораб, зает с риболов, не трябва да
затруднява движението на всеки друг кораб,
който плава в коридора за движение.
(j) Кораб с дължина, по-малка от 20 m,
или ветроходен кораб не трябва да затруднява
безопасното движение на кораб с механичен
двигател, който плава в коридора за движение.
(k) Кораб, ограничен в способността си да
маневрир а, когато е зает с работа по поддържане на безопасн остта на корабоплаването в
схемата за разделно движ ение, се освобождава
от изпълнението на това правил о, доколкото
това е необходимо за изпълнението на тази
работа.
(l) Кораб, ограничен в способността си да
маневрира, когато е зает с работа по полагане,
обслужване и вдигане на подводен кабел в схемата за разделно движение, се освобождава от
изпълнението на това правило, доколкото това
е необходимо за изпълнението на тази работа.
Раздел

II

ПЛАВАНЕ НА КОРАБИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ ВЪВ ВИДИМОСТ ЕДИН С ДРУГ
Правило 11
Прилагане
Правилата на този раздел се отнасят за кораби, които се намират във видимост един с друг.
Правило 12
Ветроходни кораби
(a) Когато два ветроходни кораба се сближават един с друг така, че възниква опасност от
сблъскване, единият от тях трябва да отстъпи
път на другия, както следва:
(I) когато корабите се движат с различни
галсове, корабът с ляв галс трябва да отстъпи
път на другия;
(II) когато и двата кораба се движат с един
и същи галс, корабът, който е от наветрената
страна, е длъжен да отстъпи път на кораба,
който е от подветрената страна;
(III) ако кораб, който се движи с ляв галс,
види кораб от наветрената си страна и не може
да определи точно с какъв галс – ляв или десен, се движи другият кораб, той е длъжен да
му отстъпи път.
(b) Съгласно това правило наветрена се
счита страната, противоположна на тази, на
която се намира главното платно, а в случай че
корабът е с правоъгълно стъкмяване – страната,
противоположна на тази, на която се намира
най-голямото надлъжно платно.
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Правило 13
Изпреварване
(a) Независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II,
всеки кораб, който изпреварва друг, е длъжен
да се държи встрани от пътя на изпреварвания
кораб.
(b) Корабът се счита за изпреварващ, когато
идва към другия кораб от посока, по-голяма
от 22,5°, зад траверса му, т.е. когато се намира
в такова положение спрямо изпреварвания
кораб, че през нощта той може да види само
кърмовата му светлина и не може да види нито
една от бордовите му светлини.
(c) Когато корабът се съмнява дали е изпре
варващ, той е длъжен да счита, че това е така
и да действа по съответния начин.
(d) Никакво по-нататъшно изменение във
взаимното положение на двата кораба не може
да даде повод на изпреварващия кораб да се
счита по смисъла на тези правила за пресичащ
курса или да го освободи от задължението да
се придържа встрани от изпреварвания дотогава, докато последният не бъде окончателно
задминат и оставен назад.
Правило 14
Насрещни курсове
(a) Когато два кораба с механични двигатели се сближ ават на противоположни или
на почти противоположни курсове така, че се
създава опасност от сблъскване, всеки от тях
е длъжен да изменя своя курс надясно така, че
да се разминат с левите си бордове.
(b) Такава ситуация трябва да се счита, че
съществува, когато корабът вижда другия право
или почти право по курса си, и то така, че през
нощта той да може да види в створ или почти
в створ топовите светлини на другия кораб и
(или) двете му бордови светлини, а през деня
да наблюдава съответния му вид (ракурс).
(c) Когато корабът се съмнява, че съществува такава ситуация, той трябва да счита, че тя
съществува и да действа по съответния начин.
Правило 15
Пресичащи се курсове
Когато два кораба с механични двигатели
се движат на пресичащи се курсове така, че
се появява опасност от сблъскване, корабът,
който вижда другия кораб от десния си борд, е
длъжен да отстъпи път и ако обстоятелствата
на случая позволяват, той не трябва да пресича
курса на другия кораб пред носа му.
Правило 16
Действия на кораб, който отстъпва път
Всеки кораб, който е длъжен да отстъпи път
на друг кораб, трябва, доколкото е възможно,
да предприеме своевременни и решителни
действия, за да се размине чисто с другия кораб.
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Правило 17
Действия на кораб, на който се отстъпва път
(a) (I) Когато единият от двата кораба е
длъжен да отстъпи път на другия, другият е
длъжен да не променя курса и скоростта си.
(II) Другият кораб може да предприеме
действия чрез маневриране за избягване на
сблъскването веднаг а щом забележи, че корабът, който трябва да отстъпи път, не взема
необходимите мерки в съответствие с тез и
правила.
(b) Когато поради някаква причина корабът,
който е задължен да не променя курса и скоростта си, установи, че се намира толкова близко
до другия кораб, че сблъскването не може да
се избегне само с действията на кораба, който
отстъпва път, той трябва да предприеме такива
действия, с които най-успешно ще помогне да
се избегне сблъскването.
(с) Кораб с механичен двигател, който в
ситуация на пресичане на курсовете предприеме
действия в съответствие с подпараграф (а) (II)
от това правило за избягване на сблъскването
с друг кораб с механичен двигател, ако позволяват обстоятелствата, не трябва да променя
курса си наляво, ако другият кораб се намира
от левия му борд.
(d) Това правило не освобождава кораба,
който е длъжен да отстъпи път, от това му
задължение.
Правило 18
Взаимни задължения на корабите
С изключение на случаите, когато правила
9, 10 и 13 изискват друго:
(a) Кораб с механичен двигател на ход
трябва да отстъпва път на:
(I) кораб без управление;
(II) кораб, ограничен в способността си да
маневрира;
(III) кораб, зает с риболов;
(IV) ветроходен кораб.
(b) Ветроходен кораб на ход трябва да отстъпва път на:
(I) кораб без управление;
(II) кораб, ограничен в способността си да
маневрира;
(III) кораб, зает с риболов.
(c) Кораб, зает с риболов на ход, доколкото
е възможно, е длъжен да отстъпи път на:
(I) кораб без управление;
(II) кораб, ограничен в способността си да
маневрира.
(d) (I) Всеки кораб освен кораб без управление или кораб, ограничен в способността си да
маневрира, ако позволяват обстоятелствата, не
трябва да затруднява безопасното преминаване
на кораб, ограничен от своето газене, който
показва сигналите, предписани от правило 28.
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(II) Кораб, ограничен от своето газене,
трябва да се движи с особена предпазливост,
съобразявайки се с особ еностите на своето
положение.
(е) Хидросамолет, когато е на вода, трябва да
се придържа встрани от всички кораби и да не
затруднява движението им. Независимо от това,
ако съществува опасност от сблъскване, той е
длъжен да изпълнява правилата на тази част.
(f)(І) WIG плавателно средство, когато
излита, когато се приземява и когато лети
близо до повърхността, трябва да се придържа
настрани от всички кораби и да не затруднява
движението им.
(ІІ) WIG плавателно средство, когато се
намира във водоизместващо положение, трябва
да изпълнява правилата на тази част, отнасящи
се до кораб с механичен двигател.
Раздел III
ПЛАВАНЕ НА КОРАБИТЕ В ОГРАНИЧЕНА
ВИДИМОСТ
Правило 19
Плаване на корабите в ограничена видимост
(a) Това правило се отнася за кораби, които
не са във видимост един с друг при плаване в
райони с ограничена видимост или близо до
такива райони.
(b) Всеки кораб трябва да се движи с без
опасна скорост, която съответства на преобладаващите обстоятелства и условия на ограничена
видимост. Всеки кораб с механичен двигател
трябва да държи машините си готови за незабавна маневра.
(c) Всеки кораб, когато действа в съответствие с правилата на раздел I на тази част,
трябва да се съобразява с обстоятелствата и
условията на ограничената видимост.
(d) Кораб, който е открил само с радиолокатор присъствието на друг кораб, трябва да
определи дали се създава ситуация на прекомерно сближаване и (или) съществува опасност
от сблъскване. Ако това е така, той трябва да
предприеме своевременно действие за отклонение, при това, ако действието е изменение
на курса, доколкото е възможно, трябва да се
избягва:
(I) изменение на курса наляво, когато другият кораб се намира пред траверса и не е
изпреварван кораб;
(II) изменение на курса към страната на
кораб, който се намира на траверса или зад
траверса.
(e) С изключение на случаите, когато е
установено, че няма опасност от сблъскване,
всеки кораб, който чуе от посока пред траверса
си сигнал за мъгла от друг кораб или който
не може да избегне ситуацията на прекомерно
сближаване с друг кораб, намиращ се пред
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траверса му, трябва да намали своята скорост
до минималната, с която може да поддържа
курса си.
Той трябва при всички случаи да се движи
с голяма предпазливост дотогава, докато не
премине опасността от сблъскване, и ако е
необходимо, да спре движението си.
ЧАСТ

С

СВЕТЛИНИ И ЗНАЦИ
Правило 20
Прилагане
(a) Правилата от тази част трябва да се изпълняват при всякакви метеорологични условия.
(b) Правилата относно светлините се изпълняват от залеза до изгрева на слънцето, като
през това време не трябва да се показват други
светлини освен такива, които не може да се
приемат погрешно за светлините, предписани
в тези правила, или не намаляват видимостта
им или отличителната им характеристика, или
биха попречили да се извършва необходимото
наблюдение.
(c) Светлините, предписани от тези правила,
ако ги има, трябва да се показват от изгрева до
залеза на слънцето в условията на ограничена
видимост и може да се показват при всички
други обстоятелства, когато това се счете за
необходимо.
(d) Правилата относно знаците (фигурите)
трябва да се изпълняват през деня.
(e) Светлините и знаците, определени в тези
правила, трябва да удовлетворяват изискванията,
посочени в приложение I към тези правила.
Правило 21
Определения
(a) „Топова светлина“ означава бяла светлина, разположена в диаметралната равнина на
кораба, която осветява с непрекъсната светлина
сектор от хоризонта, равен на 225°, и е поставена така, че да свети от посока право по носа
до 22,5° зад траверса от всеки борд на кораба.
(b) „Бордови светлини“ означават зелена
светлина на десния борд и червена светлина
на левия борд, кат о всяка от тях осветява с
непрекъсната светлина сект ор от хоризонта,
равен на 112,5°, и е поставена така, че да
свети от посока право по носа до 22,5° зад
трав ерса на съответния борд. На кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите светлини
може да бъдат комбинирани в един фенер,
поставен в диаметралната равнина на кораба.
(c) „Кърмова светлина“ означава бяла светлина, разположена, доколкото е практически
възможно, по-близо до кърмата, която осветява
с непрекъсната светлина сектор от хоризонта,
равен на 135°, и е поставена така, че да свети
от посока право по кърмата до 67,5° от двата
борда на кораба.
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(d) „Светлина за влачене“ означава жълта
светлина, която има същата характеристика
като „кърмовата светлина“, описана в параграф
(с) на това правило.
(е) „Кръгововидима светлина“ означава светлина, която осветява с непрекъсната светлина
целия хоризонт – 360°.
(f) „Пробляскваща светлина“ означава светлина, която проблясква през еднакви интервали
с честота 120 или повече проблясъка в минута.
Правило 22
Видимост на светлините
Светлините, предписани в тези правила,
трябва да имат интензивност, определена в
раздел 8 на приложение I, и да се виждат от
следните минимални разстояния:
(a) На кораби с дължина 50 m или повече:
– топова светлина – 6 морски мили;
– бордова светлина – 3 морски мили;
– кърмова светлина – 3 морски мили;
– светлина за влачене – 3 морски мили;
– бяла, червена, зелена или жълта кръгововидима светлина – 3 морски мили.
(b) На кораби с дължина 12 m или повече,
но по-малка от 50 m:
– топова светлина – 5 морски мили;
– топова светлина на кораби с дължина от
12 до 20 m – 3 морски мили;
– бордова светлина – 2 морски мили;
– кърмова светлина – 2 морски мили;
– светлина за влачене – 2 морски мили;
– бяла, червена, зелена или жълта кръгововидима светлина – 2 морски мили.
(c) На кораби с дължина, по-малка от 12 m:
– топова светлина – 2 морски мили;
– бордова светлина – 1 морска миля;
– кърмова светлина – 2 морски мили;
– светлина за влачене – 2 морски мили;
– бяла, червена, зелена или жълта кръгововидима светлина – 2 морски мили.
(d) На влачени незабележими полупотънали
кораби или частично потопени обекти:
– бяла кръгововидима светлина – 3 морски
мили.
Правило 23
(a) Кораб с механичен двигател на ход
трябва да показва:
(I) предна топова светлина;
(II) втора топова светлина назад и по-високо от предната; кораб с дължина, по-малка
от 50 m, не е длъжен, но може да показва
такава светлина;
(III) бордови светлини;
(IV) кърмова светлина.
(b) Кораб на въздушна възглавница, когато е в неводоизместващо положение, показва
жълта кръгововидима пробляскваща светлина
в допълнение към светлините, предписани в
параграф (а) на това правило.
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(с) WIG плавателно средство, когато излита,
когато се приземява и когато лети близо до
повърхността, в допълнение на светлините,
предписани в параграф (а) на това правило,
трябва да показва бързопробляскваща, кръгововидима червена светлина.
(d) (I) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може вместо светлините,
предписани в параграф (а) на това правило,
да показва бяла кръгововидима светлина и
бордови светлини.
(II) Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 7 m, и с максимална скорост,
непревишаваща 7 възела, вместо светлините,
предписани в параграф (а) на това правило,
може да показва бяла кръгововидима светлина
и трябва, ако е практически възможно, да по
казва и бордови светлини.
(III) Топовата светлина или бялата кръгововидима светлина на кораб с механичен двигател
с дължина, по-малка от 12 m, може да бъде
изместена от диаметралната му равнина, ако
монтирането им на нея е практически невъзможно, при условие че бордовите му светлини
са комбинирани в един фенер, който трябва да
се носи в диаметралната равнина или, колкото
е възможно, по-близко до линията, на която е
разположена топовата или бялата кръгововидима светлина.
Правило 24
Влачене и тласкане
(а) Кораб с механичен двигател, зает с
влачене, трябва да показва:
(I) вместо светлината, предписана в правило
23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини,
разположени във вертикална линия; когато
дължината на влекалото, измерена от кърмата
на влекача до края на влачения обект, е повече
от 200 m, показва три топови светлини, разпо
ложени във вертикална линия;
(II) бордови светлини;
(III) кърмова светлина;
(IV) светлина за влачене, разположена във
вертикална линия над кърмовата светлина;
(V) ромбовиден знак, поставен на най-вид
но място, когато дължината на влекалото е
повече от 200 m.
(b) Когато тласкащият и тласканият напред
кораб са свързани в състав неподвижно в едно
цяло, те трябва да се считат за един кораб с
механичен двигател и да показват светлините,
предписани в правило 23.
(c) Кораб с механичен двигател, когато тласка напред или влачи друг кораб на борд освен
в случая, когато не е свързан неподвижно в
едно цяло с влачения кораб, трябва да показва:
(I) вместо светлината, предписана от правило
23 (а) (I) или (а) (II), две топови светлини,
разположени във вертикална линия;
(II) бордови светлини;
(III) кърмова светлина.
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(d) Кораб с механичен двигател, към който се прил агат параграфите (а) или (с) на
това правило, трябва да изпълнява и правило
23 (а) (II).
(e) Влачен кораб или обект, с изключение
на посочените в параграф (g) на това правило,
трябва да показва:
(I) бордови светлини;
(II) кърмова светлина;
(III) ромбовиден знак, разположен на найвидно място, ако дължината на влекалото е
повече от 200 m.
(f) Всякакъв брой кораби, влачени на борд
или тласкани в група, трябва да бъдат осветени
като един кораб:
(I) кораб, тласкан напред, който не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло, трябва да
показва в носовата си част бордови светлини;
(II) кораб, влачен на борд, трябва да показва
кърмова светлина, а в предната си част – бордови светлини.
(g) Влачен незабележим полупотънал кораб
или частично потопен обект или група от такива
влачени кораби или обекти трябва да показва:
(I) ако широчината на обектите е по-малка
от 25 m – една бяла кръгововидима светлина
на или близо до предната им част и втора
бяла кръгововидима светлина на или близо до
задната им част, с изключение на еластичните
влачени обекти, които не с необходимо да
показват светлина на или близо до предната
им част;
(II) ако широчината на обектите е 25 m и
повече, те показват две допълнителни бели кръгововидими светлини на или близо до крайните
точки, ограничаващи широчината им;
(III) ако дължината на обектите е повече от
100 m, те показват допълнителни бели кръгововидими светлини между светлините, предписани от подпараграфи (I) и (II), разположени
така, че разстоянието между светлините да не
превишава 100 m;
(IV) ромбовиден знак на или близо до найзадната точка на кърмата на последния влачен
кораб или обект, а когато дължината на влекалото е повече от 200 m – един допълнителен
ромбовиден знак, разпол ожен на най-видно
място, колкото е възможно по-напред.
(h) Когато поради някаква съществена причина влаченият кораб или обект не може да
показва светлините или знаците, предписани от
параграф (с) или (g) на това правило, трябва
да се вземат всички възможни мерки за осветяването на влачения кораб или обект или в
краен случай трябва да се показва присъствието
на такъв кораб или обект.
(i) Когато поради някаква съществена причина кораб, който обикновено не се занимава
с влачене, няма практическа възможност да
показва светлините, предписани от параграф
(а) или (с) на това правило, от него не се изисква да показва тези светлини, когато е зает с
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влаченето на друг кораб, който търпи бедствие
или се нуждае от помощ. В този случай трябва
да се вземат всички възможни мерки, за да
се посочи характерът на взаимоотношенията
между влачещия и влачения кораб, както е
предписано от правило 36, и в частност за
осветяването на влекалното въже.
Правило 25
Ветроходни кораби на ход и кораби с гребла
(a) Ветроходен кораб на ход трябва да
показва:
(I) бордови светлини;
(II) кърмова светлина.
(b) На ветроходен кораб с дължина, по-малка
от 20 m, светлините, предписани от параграф
(а) на това правило, може да се комбинират в
един фенер, поставен на топа или около топа
на мачтата на най-видно място.
(c) Ветроходен кораб на ход може в допълнение към светлините, предписани от параграф
(а) на това правило, да показва на топа или
около топа на мачтата на най-видно място
две кръгововидими светлини, разпол ожени
във вертикална линия, като горната е червена,
а долната – зелена. Тези светлини не трябва
да се показват заедно с комбинирания фенер,
предписан от параграф (b) на това правило.
(d) (I) Ветроходен кораб с дължина, по-малка
от 7 m, ако е практически възможно, трябва да
показва светлините, предписани от параграф
(а) или (b) на това правило, но ако ги няма,
трябва да има в готовност електрическо фенерче
или фенер, светещ с бяла светлина, който да
показва своевременно за предотвратяване на
сблъскване.
(II) Кораб с гребла може да показва предписаните от това правило светлини за ветроходните кораби, но ако ги няма, трябва да има
в готовност електрическо фенерче или фенер,
светещ с бяла светлина, който да показва свое
временно за предотвратяване на сблъскване.
(е) Кораб, който се движи едновременно
с платна и с механичен двигател, трябва да
показва напред на най-видно място конус с
върха надолу.
Правило 26
Риболовни кораби
(a) Кораб, зает с риболов, когато е на ход
или на котва, трябва да показва светлините и
знаците, предписани от това правило.
(b) Кораб, зает с тралене, което означава
влачене във водата на мрежа или други риболовни прибори, трябва да показва:
(I) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната
е зелена, а долната – бяла, или знак, състоящ
се от два конуса, съединени с върховете си и
разположени във вертикална линия един над
друг;

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

(II) топова светлина, разположена зад и
по-високо от зелената кръгововидима светлина; кораб с дължина, по-малка от 50 m, не е
длъжен, но може да показва такава светлина;
(III) когато корабът се движи относно водата
в допълнение към светлините, предписани от
този параграф, трябва да показва бордовите и
кърмовата си светлина.
(c) Кораб, зает с риболов, с изключение на
корабите, заети с тралене, трябва да показва:
(I) две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е
червена, а долната – бяла, или знак, състоящ
се от два конуса, съединени с върховете си и
разположени във вертикална линия един над
друг;
(II) когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от
кораба, от страната на риболовните прибори
се показва бяла кръгововидима светлина или
конус с върха нагоре;
(III) когато корабът се движи относно водата,
в допълнение към светлините, предписани от
този параграф, трябва да показва бордовите и
кърмовата си светлина.
(d) Кораб, зает с риболов в близост на други
кораби, заети с риболов, показва допълнителните сигнали, описани в приложение II.
(e) Кораб, който не е зает с риболов, не
трябва да показва светлините или знаците,
предписани от това правило. Той е длъжен да
показва само светлините и знаците, предписани
за кораб, съответстващ на неговата дължина.
Правило 27
Кораби без управление или ограничени в
способността си да маневрират
(а) Кораб без управление трябва да показва:
(I) две червени кръгововидими светлини,
разположени във вертикална линия, на найвидно място;
(II) две сфери или други подобни знаци,
разположени във вертикална линия, на найвидно място;
(III) когато корабът се движи относно водата, в допълнение към светлините, предписани
от този параграф, показва бордови и кърмова
светлина.
(b) Кораб, ограничен в способността си
да маневрира, с изключение на кораб, зает с
миночистачни дейности, трябва да показва:
(I) три кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, на най-видно място;
горната и долната от тези светлини трябва да
са червени, а средната – бяла;
(II) три знака, разположени във вертикална
линия, на най-видно място; горният и долният
от тези знаци трябва да са сфери, а средният – ромб;
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(III) когато корабът се движи относно водата,
в допълнение към светлините, предписани от
подпараграф (I), показва топова или топови
светлини, бордови и кърмова светлина;
(IV) когато корабът е на котва, в допълнение към светлините и знаците, предписани от
подпараграф (I) и (II), показва светлините или
знака, предписани от правило 30.
(c) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, при което влачещият кораб и неговото
влекало са строго ограничени във възможността
да се отклоняват от курса си, в допълнение
към светлините или знаците, предписани от
правило 24 (а), трябва да показва светлините
или знаците, предписани от подпараграфи (b)
(I) и (II) от това правило.
(d) Кораб, зает с драгажни или подводни
дейности, когато е ограничен в способността
си да маневрира, трябва да показва светлините
и знаците, предписани от подпараграфи (b) (I),
(II) и (III) на това правило, и ако съществува
някакво препятствие за преминаването на друг
кораб, трябва допълнително да показва:
(I) две червени кръгововидими светлини или
сфери, разположени във вертикална линия – за
показване на страната, от която е препятствието;
(II) две зелени кръгововидими светлини
или два ромба, разположени във вертикална
линия – за показване на страната, от която
може да премине друг кораб;
(III) когато е на котва, такъв кораб показва
светлините или знаците, предписани от този
параграф, вместо светлините или знака, предписани от правило 30.
(e) Когато размерите на кораб, зает с водолазни работи, не дават практическа възможност да се показват всички светлини и знаци,
предписани от параграф (d) на това правило,
този кораб трябва да показва:
(I) три кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия на най-видно място;
горната и долната от тези светлини трябва да
са червени, а средната – бяла;
(II) твърд плакат на флаг А (алфа) от Международния код на сигналите на височина не
по-малка от 1 m; трябва да се вземат мерки
плакатът да се вижда по целия хоризонт.
(f) Кораб, зает с миночистачни дейности,
трябва в допълнение към светлините, предписани за кораб с механичен двигател от правило
23, или към светлините или знака, предписани
за кораб на котва от правило 30, да показва три
зелени кръгововидими светлини или три сфери.
Едната от тези светлини или сфери трябва да
се разположи близо до топа на фок мачтата, а
другите две – по една на всеки край на рeята.
Тези светлини или знаци означават, че е опасно
за друг кораб да приближава на разстояние,
по-малко от 1000 m от миночистачния кораб.
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(g) Кораби с дължина, по-малка от 12 m, с
изключение на тези, заети с водолазни работи,
не са длъжни да показват светлините и знаците,
предписани от това правило.
(h) Сигналите, предписани от това правило,
не са сигнали за кораби в бедствие и нуждаещи
се от помощ. Такива сигнали се съдържат в
приложение IV към тези правила.
Правило 28
Кораби, ограничени от своето газене
Кораб, ограничен от своето газене, в допълнение към светлините, предписани за кораби
с механични двигатели от правило 23, може
да показва на най-видно място три червени
кръгововидими светлини, разположени във
вертикална линия, или цилиндричен знак.
Правило 29
Пилотски кораби
(а) Кораб, който изпълнява пилотски задължения, трябва да показва:
(I) на или близо до топа на мачтата две
кръгововид ими светлини, разположени във
вертикална линия; горната от тези светлини
трябва да бъде бяла, а долната – червена;
(II) когато е на ход, в допълнение показва
бордовите и кърмовата си светлина;
(III) когато е на котва, в допълнение към
светлините, предписани от подпараграф (I),
показва светлината, светлините или знака,
предписани от правило 30 за кораби на котва.
(b) Пилотски кораб, когато не изпълнява
пилотски задължения, трябва да показва светлините или знаците, предписани за подобен
кораб със същата дължина.
Правило 30
Кораби на котва и заседнали кораби
(а) Кораб на котва трябва да показва на
най-видно място:
(I) в носовата си част – една бяла кръгововидима светлина или сфера;
(II) на или близо до кърмата и по-ниско
от светлината, предписана от подпараграф (I),
една бяла кръгововидима светлина.
(b) Кораб с дължина, по-малка от 50 m,
може да пок азва на най-видно място бяла
кръгововидима светлина вместо светлините,
предписани от параграф (а) на това правило.
(c) Кораб на котва може, а кораб с дължина, по-голяма от 100 m, трябва да използва и
наличните работни или равностойни светлини
за осветяване на палубите си.
(d) Заседнал кораб трябва да показва светлините, предписани от параграф (а) или (b),
и допълнително на най-видно място показва:
(I) две червени кръгововидими светлини,
разположени във вертикална линия;
(II) три сфери, разположени във вертикална
линия.
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(e) Кораб с дължина, по-малка от 7 m,
когато е на котва, но не в теснина, фарватер
или в котвена стоянка или близо до тях, а така
също в райони, където обикновено плават други кораби, не е длъжен да показва светлините
или знака, предписани от параграфи (а) и (b)
на това правило.
(f) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, когато
е заседнал, не е длъжен да показва светлините
или знаците, предписани от подпараграф (d),
(I) и (II) на това правило.
Правило 31
Хидросамолети
Когато хидросамолет или WIG плавателно
средство практически не може да показва
светлините или знаците с характиристики и
разположение, както е предписано в правилата
на тази част, той е длъжен да показва светлини
или знаци, които по своите характеристики
и разположение са възможно най-близки до
изискванията на тези правила.
ЧACT

D

ЗВУКОВИ И СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ
Правило 32
Определения
(а) Думата „свирка“ означава всяко звукосигнално средство, което може да подава
предписаните звуци и съответства на техническите изисквания, дадени в приложение III на
тези правила.
(b) Изразът „къс звук“ означава звук с
продължителност около 1 s.
(с) Изразът „продължителен звук“ означава
звук с продължителност от 4 до 6 s.
Правило 33
Звукосигнални средства
(а) Кораб с дължина 12 m или повече трябва
да има свирка, кораб с дължина 20 m или повече в допълнение на свирката трябва да има и
камбана, а кораб с дължина 100 m или повече
допълнително трябва да бъде снабден с гонг,
на който тонът и звукът не могат погрешно
да се приемат за звук от камбаната. Свирката,
камбаната и гонгът трябва да удовлетворяват
изискванията, посочени в приложение III на
тези правила. Камбаната или гонгът или и
двете заедно могат да бъдат заменени с други
уреди, които имат съответно същите звукови
характеристики, при условие че винаги ще е
възможно предписаните сигнали да се подават
ръчно.
(b) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не
е длъжен да има звукосигналните средства,
предписани от параграф (а) на това правило,
но ако няма такива, трябва да е снабден с някакви други средства за подаване на ефикасен
звуков сигнал.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Правило 34
Сигнали за маневриране и предупреждение
(a) Когато корабите са във видимост един
с друг, кораб с механичен двигател на ход,
когато маневрира, така както се разрешава
и изисква от тези правила, трябва да показва
своето маневриране със сигнали, подавани със
свирка, по следния начин:
– един къс звук – „Изменям своя курс
надясно“;
– два къси звука – „Изменям своя курс
наляво“;
– три къси звука – „Моите движители работят на заден ход“.
(b) Корабът може да дублира звуковите
сигнали на свирката, предписани от параграф
(а) на това правило, със светлинни сигнали,
повтаряни, докато се извършва маневрата.
(I) Тези светлинни сигнали трябва да означават:
– един проблясък – „Изменям своя курс
надясно“;
– два проблясъка – „Изменям своя курс
наляво“;
– три проблясъка – „Моите движители работят на заден ход“.
(II) Продължителността на всеки проблясък
трябва да бъде около 1 s, интервалът между
проблясъцитe – около 1 s, a интервалът между
последователните сигнали – не по-малък от 10 s.
(III) Светлината, използвана за този сигнал,
ако има такава, трябва да бъде бяла, кръгововидима на разстояние не по-малко от 5 морски мили и да удовлетворява изискванията на
приложение I към тези правила.
(c) Когато корабите са във видимост един
с друг в теснина или във фарватер:
(I) Кораб, който има намерение да изпревари друг кораб в съответствие с правило 9 (е)
(I), трябва да покаже това чрез подаване със
свирка на следните сигнали:
– два продължителни звука и един къс
звук – „Имам намерение да ви изпреваря от
десния борд“;
– два продължителни звука и два къси
звука – ,,Имам намерение да ви изпреваря от
левия борд“.
(II) Корабът, който ще бъде изпреварен в
съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да потвърди съгласието си, като подаде със свирка
следния сигнал:
– един продължителен, един къс, един
продължителен и един къс звук.
(d) Когато корабите са във видимост един с
друг и се сближават и поради някаква причина
единият от тях не може да разбере намеренията
или действията на другия или се съмнява, че
взетите от другия кораб мерки са достатъчни
за избягването на сблъскване, корабът, който
се съмнява, незабавно трябва да изрази това,
като подаде най-малко пет къси и чести звука

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

със свирката си. Този сигнал може да бъде
дублиран със светлинен сигнал, състоящ се от
най-малко пет къси и чести проблясъка.
(e) Кораб, който приближава завой или
район от теснина или фарватер, където други
кораби може да не се виждат поради някакви
препятствия, трябва да подаде един продължителен звук.
Всеки приближаващ се кораб, който се намира зад завоя или препятствието в границите
на чуването, трябва да отговори на този сигнал
с един продължителен звук.
(f) Ако свирките на кораба са разположени една от друга на разстояние, по-голямо от
100 m, за подаване на сигналите за маневриране
и предупреждение трябва да се използва само
едната свирка.
Правило 35
Звукови сигнали при ограничена видимост
В райони с ограничена видимост или близко
до такива райони през деня или през нощта
сигналите, предписани от това правило, трябва
да се използват, както следва:
(а) Кораб с механичен двигател, който се
движи относно водата, трябва да подава през
интервал не по-голям от 2 min, един продължителен звук.
(b) Кораб с механичен двигател на ход,
който е спрял и не се движи относно водата,
трябва да подава през интервал не по-голям
от 2 min два продължителни звука с интервал
между тях около 2 s.
(c) Кораб без управление, кораб, ограничен в
способността си да маневрира, кораб, ограничен
от своето газене, ветроходен кораб, кораб, зает
с риболов, и кораб, който влачи или тласка друг
кораб, трябва вместо сигналите, предписани
от параграф (а) или (b) на това правило, да
подава през интервали не по-големи от 2 min
три последователни звука, а именно – един
продължителен и два къси звука.
(d) Кораб, зает с риболов, когато е на котва, и кораб, ограничен в способността си да
маневрира, когато изпълнява дейността си на
котва, трябва вместо сигналите, предписани от
параграф (g) на това правило, да подава сигнала,
предписан от параграф (с) на това правило.
(e) Влачен кораб или последният от няколко
влачени кораба, ако има екипаж, трябва да
подава през интервали не по-големи от 2 min
четири последователни звука, а именно – един
продължителен и три къси звука. По възможност
този сигнал трябва да бъде подаван незабавно
след сигнала, подаден от влекача.
(f) Когато тласкащият и тласканият кораб
са свързани твърдо в едно цяло, те трябва да се
считат като един кораб с механичен двигател и
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да подават сигналите, предписани в параграф
(а) или (b) на това правило.
(g) Кораб на котва е длъжен през интервали
не по-големи от 1 min да подава чести удари
с камбана в продължение на около 5 s. На
кораб с дължина 100 m или повече сигналът с
камбаната трябва да се подава в носовата част
на кораба и незабавно след него – в кърмовата
част със често биене на гонг в продължение на
около 5 s. Кораб на котва може допълнително
да подава със свирка три последователни звука,
а именно – един къс, един продължителен и
един къс звук, за да предупреди приближаващи
се кораби за местоположението си и да предот
врати възможността за сблъскване.
(h) Заседнал кораб трябва да подава звуков сигнал с камбана и ако се изисква, с
гонг съгласно параграф (g) на това правило
и допълнително три ясно различими удара с
камбана непосредствено преди и след всяко
нейно учестено биене. Заседнал кораб може
допълнително да подава и съответен сигнал
със свирка.
(i) Кораб с дължина 12 m или повече, но
по-малко от 20 m не е длъжен да подава звука
с камбана, предписан в параграфи (g) и (h)
на това правило. Независимо от това, когато
не подава тези сигнали, той трябва да подава
друг ефективен звуков сигнал през интервали
не по-големи от 2 min.
(j) Кораб с дължина, по-малка от 12 m,
не е длъжен да подава посочените сигнали,
но когато не ги подава, той трябва да подава
друг ефективен звуков сигнал през интервали
не по-големи от 2 min.
(k) Кораб, който изпълнява пилотски задължения, в допълнение на сигналите, предписани
от параграфи (а), (b) или (g) на това правило,
може да подава опознавателен сигнал, състоящ
се от четири къси звука.
Правило 36
Сигнали за привличане на внимание
Всеки кораб, когато е необходимо да привлече вниманието на друг кораб, може да подава
светлинни или звукови сигнали, но такива,
които няма да се приемат погрешно за някои
от сигналите, предписани от тези правила, или
може да насочи лъча на своя прожектор в посока към опасността, но така, че да не пречи
на другия кораб.
Светлината за привличане вниманието на
друг кораб трябва да бъде такава, че да не може
да се сбърка с тази на кое да е навигационно
средство. За изпълнението на това правило
трябва да се избягва употребата на светлини
с висока интензивност на прекъсване или на
въртящи се светлини, като например импулсни
светлини.
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Правило 37
Сигнали за бедствие
Когато кораб търпи бедствие и му е необходима помощ, той трябва да използва или
показва сигналите, описани в приложение IV
на тези правила.
ЧАСТ

Е

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Правило 38
Изключения
Всеки кораб (или тип кораби), килът на който
е заложен или който се намира в съответен
етап на строеж преди влизането в сила на тези
правила, при условие че той удовлетворява изискванията на Международните правила за предотвратяване сблъскванията на море – 1960 г.,
може да бъде освободен от изпълнението на
тези правила по отношение на:
(a) Поставянето на светлини с далечина на
видимост, предписана от правило 22 – до 4
години след датата на влизане в сила на тези
правила.
(b) Поставянето на светлини с цветни
характеристик и, предписани в раздел 7 на
приложение I към тези правила – до 4 години
след датата на влизане в сила на тези правила.
(c) Преместването на светлините в резултат
на преминаването от английска в метрична
мерна система и закръгляването на измеряемите
величини – постоянно изключение.
(d) (I) Преместването на топовите светлини
на кораби с дължина, по-малка от 150 m, в
съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от
приложение I към тези правила – постоянно
изключение.
(II) Преместването на топовите светлини на
кораби с дължина 150 m и повече в съответствие
с предписаното в раздел 3 (а) от приложение
I към тези правила – до 9 години след датата
на влизане в сила на тези правила.
(e) Преместването на топовите светлини в
съответствие с предписаното в раздел 2 (b) от
приложение I към тези правила – до 9 години
след датата на влизане в сила на тези правила.
(f) Преместването на бордовите светлини в
съответствие с предписаното в раздел 2 (g) и 3
(b) на приложение I към тези правила – до 9
години след датата на влизане в сила на тези
правила.
(g) Изискванията към звукосигналните средства, предписани в приложение III към тези
правила – до 9 години след датата на влизане
в сила на тези правила.
(h) Преместването на кръгововидимите
светлини в резултат на предписаното в раздел
9 (b) от приложение I към тези правила – постоянно изключение.
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Приложение I
Разположение и технически характеристики
на светлините и знаците
1. Определение
Изразът „височина над корпуса“ означава
височин ата над най-горната непрекъсната
палуба. Тази височина трябва да се измерва
по вертикална линия от точката под мястото,
където е разположена светлината.
2. Вертикално разположение на светлините
и разстоянието между тях:
(а) На кораб с механичен двигател с дължина 20 m и повече топовите светлини трябва
да са разположени, както следва:
(I) предната топова светлина или когато
има само една топова светлина, тя трябва да
се постави над корпуса на височина не помалка от 6 m, a когато широчината на кораба
превишава 6 m, височината на светлинат а
над корпуса не трябва да бъде по-малка от
широчината му, обаче не е необходимо тази
светлина да бъде разположена на височина над
корпуса, по-голяма от 12 m;
(II) при две топови светлини задната от тях
трябва да бъде по-високо от предната с не помалко от 4,5 m по вертикална линия.
(b) Вертикалното разстояние между топовите
светлини на корабите с механичен двигател
трябва да бъде такова, че при всички нормални
положения на диферент задната светлина да
може да се вижда над и отделно от предната
светлина на разстояние 1000 m от носа, когато
се наблюдава от морското равнище.
(c) Топовата светлина на кораб с механичен
двигател с дължина 12 m и повече, но помалка от 20 m трябва да бъде разположена на
височина не по-малка от 2,5 m над планшира.
(d) Кораб с механичен двигател с дължина,
по-малка от 12 m, може да носи най-горната си
светлина на височина, по-малка от 2,5 m над
планшира. Когато обаче топовата светлина се
носи допълнително към бордовите и кърмовата
светлина или допълнително към предписаната
в правило 23 (с) (I) кръгововидима светлина
и бордови светлини, тогава тази топова или
кръгововидима светлина трябва да се носи наймалко на 1 m над бордовите светлини.
(e) Едната от двете или трите топови светлини, предписани за кораб с механичен двигател,
зает с влачене или тласкане на друг кораб,
трябва да се разположи на същото място, където е поставена предната или задната топова
светлина, при условие, че ако е на задната
мачта, най-ниската светлина на нея е най-малко
4,5 m по-високо от предната топова светлина.
(f) (I) Топовата светлина или светлините,
предписани от правило 23 (а), трябва да се
разположат над и да бъдат ясно отличими от
другите светлини и препятствия с изключение
на случаите, описани в подпараграф (II).
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(II) Когато е практически невъзможно
кръгововидимите светлини, предписани от
правило 27 (b) (I) или от правило 28, да бъдат разположени под топовите светлини, те
могат да бъдат разположени над задната(ите)
топова(и) светлина(и) или във вертикална линия
между предната(ите) топова(и) светлина(и) и
задната(ите) топова(и) светлина(и), при условие
че в последния случай са спазени изискванията
на раздел 3 (с) от това приложение.
(g) Бордовите светлини на кораб с механичен двигател трябва да бъдат разположени
над корпуса на височина не по-голяма от 3/4
от височината на предната топова светилна.
Те не трябва да бъдат разположени толкова
ниско, че да се сливат с палубните светлини.
(h) Ако бордовите светлини са комбинирани
в един фенер и се носят от кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 20 m, те
трябва да бъдат разположени не по-малко от
1 m по-ниско от топовата светлина.
(i) Когато правилата предписват да се носят
две или три светлини във вертикална линия,
те трябва да бъдат разположени, както следва:
(I) на кораб с дължина 20 m и повече разстоянието между тези светлини трябва да бъде
не по-малко от 2 m, като най-долната от тях, с
изключение на светлината за влачене, където
е необходима, трябва да бъде разположена на
височина не по-малка от 4 m над корпуса;
(II) на кораб с дължина, по-малка от 20 m,
разстоянието между тези светлини трябва да бъде
не по-малко от 1 m, като най-долната от тях, с
изключение на светлината за влачене, където
е необходима, трябва да бъде разположена на
височина не по-малка от 2 m над планшира;
(III) когато се носят три светлини, разстоянието между тях трябва де бъде еднакво.
(j) Долната от двете кръгововидими светлини,
предписани за кораб, зает с риболов, трябва да
бъде разположена над бордовите светлини на
височина не по-малка от двойното разстояние
по вертикала между тях.
(k) Когато са поставени две котвени светлини, предната, предписана от правило 30 (а)
(I), трябва да бъде по-високо от задната с не
по-малко от 4,5 m. На кораб с дължина 50 m
и повече тази предна котвена светлина трябва
да бъде разположена на височина не по-малка
от 6 m над корпуса.
3. Хоризонтално разположение на светлините
и разстоянията между тях
(а) Когато за кораб с механичен двигател
са предписани две топови светлини, хоризонталното разстояние между тях трябва да бъде
не по-малко от половината от дължината на
кораба, но не е необходимо то да бъде повече
от 100 m. Предната топова светлина трябва
да бъде разположена от носа на разстояние
не по-голямо от 1/4 от дължината на кораба.
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(b) На кораб с механичен двигател с дължина 20 m и повече бордовите светлини не
трябва да се разполагат пред предната топова
светлина. Те трябва да бъдат разположени на
или близко до бордовете на кораба.
(c) Когато светлините, предписани в правило
27 (b) (I) или в правило 28, са разположени
във вертикална линия между предната(ите)
топова(и) светлина(и) и задната(ите) топова(и)
светлина(и), тези кръгововидими светлини
трябва да се разположат на разстояние не помалко от 2 m встрани от диаметралната равнина,
гледано по нейното направление.
(d) В случаите, когато за кораб с механичен
двигател е предписана само една топова светлина, тя трябва да бъде разположена пред средата
на кораба, с изключение на кораб с дължина,
по-малка от 20 m, на който тази светлина не
трябва да се разполага пред средата на кораба,
а колкото е възможно по-напред.
4. Разположение на информационно-указателните светлини и знаци за риболовни кораби и
кораби, заети с драгажни или подводни дейности
(а) Светлината, която показва посоката
на спуснатите в морето риболовни уреди от
кораб, зает с риболов, съгласно предписаното
от правило 26 (а) (II) трябва да бъде разположена на разстояние по хоризонтална линия
не по-малко от 2 m и не по-голямо от 6 m от
двете кръгововидими червена и бяла светлина.
Тази светлина не трябва да бъде разположена
по-високо от бялата кръгововидима светлина,
предписана от правило 26 (с) (I), и не по-ниско
от бордовите светлини.
(b) Светлините и знаците на кораб, зает с
драгажни или подводни дейности, които указват
страната, от която има препятствие, и (или)
страната, свободна за преминаване, както е
предписано от правило 27 (d) (I) и (II), трябва да
бъдат разположени на максимално възможното
разстояние по хоризонтална линия, което в
никакъв случай не трябва да бъде по-малко
от 2 m от светлините или знаците, предписани
от правило 27 (b) (I) и (II). Горната от тези
светлини или знаци в никакъв случай не трябва
да бъде разположена по-високо от най-долната
от трите светлини или знаци, предписани от
правило 27 (b) (I) и (II).
5. Щитове за бордовите светлини
Бордовите светлини на кораб с дължина
20 m и повече трябва да бъдат оборудвани от
страната на диаметралната равнина с щитове,
оцветени матовочерно и удовлетворяващи изискванията на раздел 9 от това приложение. На
кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите
светлини, ако е необходимо да отговарят на
изискванията на раздел 9 от това приложение,
трябва да са оборудвани с матовочерни щитове
от страната на диаметралната равнина. Когато
се използва комбиниран фенер с една верти-
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кална светеща жичка и много тясна преграда
между зелената и червената секция, външни
щитове не се изискват.
6. Знаци
(a) Знаците трябва да бъдат черни и да имат
следните размери:
(I) сферата трябва да има диаметър не помалък от 0,6 m;
(II) конусът трябва да има диаметър на
основата не по-малък от 0,6 m и височина,
равна на диаметъра;
(III) цилиндърът трябва да има диаметър,
не по-малък от 0,6 m и височина, два пъти
по-голяма от диаметъра;
(IV) ромбът трябва да се състои от два
конуса с обща основа; размерите на конусите
трябва да съответств ат на изискванията на
подпараграф (II).
(b) Вертикалното разстояние между знаците
трябва да бъде най-малко 1,5 m.
(c) На кораб с дължина, по-малка от 20 m,
може да се използват знаци с по-малки размери, пропорционални на размерите на кораба,
като разстоянието между тях може съответно
да се намали.
7. Характеристика на цветовете на светлините
Характеристиката на цветовете на всички
светлини, предписани от тези правила, трябва
да съответства на следните стандарти, които се
намират в границите на площите от диаграмата,
установени за всеки цвят от Международната
светотехническа комисия (СIЕ).
Границите на площта за всеки цвят се определят със следните координати:
(I) бял

х 0,525

0,525

0,452

0,310

0,310

0,443

у 0,382

0,440

0,440

0,348

0,283

0,382

(II) зелен
х 0,028
у 0,385

0,009
0,723

0,300
0,511

0,203
0,356

(III) червен
х 0,680
0,660
у 0,320
0,320

0,735
0,265

0,721
0,259

(IV) жълт
х 0,612
у 0,382

0,575
0,425

0,575
0,406

0,618
0,382

8. Сила на светлините
(а) Минималната сила на светлините трябва
да се изчислява по формулата:
I = 3,43 х I06 x T x D – xK-D,
където:
I е силата на светлината при експлоатаци
онни условия, cd;
Т – светлинният праг 2 × 10-7,Lx;
D – далечината на видимост на светлината,
морски мили;
К – коефициентът на пропускане на атмосферата.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Значението на коефициента К за предписаните светлини трябва да бъде 0,8, което съответства
на метеорологична видимост, приблизително
равна на 13 морски мили.
(b) Някои от значенията на силата на светлината, получени по тази формула, са показани
в следната таблица.
Далечина на видимост на Сила на светлината,
светлината (далечина на
cd при К = 0,8
осветяването), в морски
мили
D
I
1
0,9
2
4,3
3
12,0
4
27,0
5
52,0
6
94,0
Забележка. Максималната сила на светлините
трябва да се ограничава, за да се избегне прекаленото заслепяване. Това не трябва да се постига чрез
променливо регулиране на силата на светлината.

9. Хоризонтални сектори
(а) (I) Бордовите светлини, поставени на
кораба, трябва да осигуряват по посока напред
минимално изискваната сила на светлината.
Тази сила на светлината трябва да намалява
така, че практически да изчезва в границите
от 1° до 3° извън предписаните сектори.
(II) Минимално изискваната сила на кърмовите, топовите и бордовите светлини трябва
да се осигурява в границите на предписаните
от правило 21 сектори от хоризонта, като не
достига с 5° границата на сектора по посока
на 22,5° зад траверса.
По-нататък силата на светлината може да
намалява до 50 % на границите на секторите,
след това тя трябва постепенно да намалява и
да изчезне при не повече от 5° извън предписаните сектори.
(b)(I) Кръгововидимите светлини трябва
да са разположени така, че мачтите, стенгите или конструкциите да не ги затъмняват в
границите на ъглови сектори, по-големи от
6°. Това изискване не се отнася за котвените
светлини, предписани от правило 30, които
не е необходимо да се поставят на прекалено
голяма височина над корпуса.
(II) Когато с показването само на една
кръгововидима светлина не е възможно да се
изпълни предписаното в параграф (b) (I) на
тази точка, трябва да се използват две кръгововидими светлини, разположени или прикрити
така, че от разстояние една морска миля те да
изглеждат като една, доколкото това е практически възможно.
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10. Вертикални сектори
(а) Вертикалните сектори на електрическите
светлини, както са разположени, с изключение
на светлините на ветроходните кораби на ход,
трябва да осигуряват:
(I) изискваната минимална сила на светлината в сектор с граници 5° над и 5° под
хоризонталната равнина;
(II) поне най-малко 60 % от изискваната
минимална сила на светлината в сектор с граници 7,5° над и 7,5° под хоризонталната равнина.
(b) Вертикалните сектори на електрическите
светлини на ветроходните кораби на ход, както
са разположени, трябва да осигуряват:
(I) поне изискваната минимална сила на
светлината в сектор с граници 5° над и 5° под
хоризонталната равнина;
(II) поне най-малко 50 % от необходимата
минимална сила на светлината в сектор с граници 25° над и 25° под хоризонталната равнина.
(c) В случаите, когато светлините не са
електрически, тези изисквания трябва да се
изпълняват, доколкот о това е практически
възможно.
11. Сила на неелектрическите светлини
Минималната сила на неелектрическите
светлини трябва, доколкото е възможно, да
съответства на стойностите на силата на светлините, посочени в таблицата на раздел 8 на
това приложение.
12. Маневрена светлина
Независимо от положенията, дадени в параграф 2 (f) на това приложение, маневрената
светлина, предписана от правило 34 (b), трябва
да бъде поставена в същата надлъжна вертикална равнина, както и топовата светлина или
светлини и доколкото е практически възможно,
на височина не по-малка от 2 m, по вертикална
линия над предната топова светлина. При това тя
трябва да се разположи по вертикалната линия
на разстояние не по-малко от 2 m, по-високо
или по-ниско от кърмовата топова светлина.
На кораб, който има само една топова светлина, ако има маневрена светлина, тя трябва
да бъде разположена на най-видно място на
разстояние не по-малко от 2 m по вертикална
линия от топовата светлина.
13. Високоскоростни плавателни съдове*
(а) Топовата светлина на бързоходен плавателен съд може да бъде разположена на
височина според широчината на съда, пониско от тази, определена в параграф 2(а)(i)
на това приложение, при условие че ъглите
при основата на равнобедрения триъгълник,
образуван от бордовите светлини и топовата
светлина, гледан от най-малка височина, не е
по-малък от 27°.
________
* Съгласно Международния кодекс за безопасност
на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г., и Международния код за безопасност на високоскоростни
плавателни съдове, 2000 г.
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(b) Вертикалното разстояние от 4,5 m, изисквано от параграф 2(а)(ii) на това приложение,
между предната и задната топова светлина на
бързоходен плавателен съд с дължина 50 m и
повече, може да бъде намалено, при условие че
това разстояние не е по-малко от разстоянието,
определено по следната формула:
y = [(a+17¢)C/1000] +2, където:
y е разстоянието в метри между предната
и задната топова светлина;
а – височината в метри на предната топова
светлина над повърхността на водата в експлоатационно състояние;
¢ – диферента в експлоатационно състояние
в градуси;
С – хоризонталното разстояние в метри
между топовите светлини.
14. Одобрение
Конструкцията на светлините и знаците и
разположението на светлините на кораба трябва
да удовлетворяват изискванията на съответния
компетентен орган на държавата, под знамето
на която корабът има право да плава (държавата, където корабът с регистриран).
Приложение II
Допълнителни сигнали за кораби, заети с ри
болов в непосредствена близост един с друг
1. Общи указания
Светлините, посочени в това приложение,
ако се показват в съответствие с правило 26
(d), трябва да се поставят на най-видно място.
Те трябва да бъдат разположени на разстояние
най-малко 0,9 m встрани и по-ниско от светлините, предписани от правило 26 (b) (I) и (с)
(I). Тези светлини са кръгововидими и трябва
да се виждат по целия хоризонт на разстояние
най-малко 1 морска миля, но по-малко от
разстоянието, предписано в тези правила, за
светлините на риболовните кораби.
2. Сигнали за траулери
(а) Кораби с дължина 20 m и повече, които
са заети с тралeне, независимо от това, какви мрежи използват – дънни или пелагични,
показват:
(I) когато спускат мрежите си – две бели
светлини, разположени във вертикална линия;
(II) когато изтеглят мрежите си – една бяла
светлина над една червена светлина, разположени във вертикална линия;
(III) когато мрежата се закачи за някакво
препятствие – две червени светлини, разположени във вертикална линия.
(b) Всеки кораб с дължина 20 m и повече,
зает с траленe в двойка, показва:
(I) през нощта – прожектор, светещ напред
и по посока към другия кораб от двойката;

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

(II) когато корабите спускат или изтеглят
мрежите си или когато техните мрежи се закачат за някакво препятствие, може да показват
светлините, предписани от параграф 2 (а) на
това приложение.
(c) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, зает
с тралене, независимо от това, дали използва
дънни или пелагични мрежи или е зает с тралене в двойка, може да показва светлините,
предписани от параграф (с) или (b) на този
раздел, когато това е необходимо.
3. Сигнали за сейнери
Кораби, заети с риболов със сакови мрежи
(гъргър), може да показват две жълти светлини, разположени във вертикална линия. Тези
светлини трябва да пробляскват последователно
всяка секунда с еднаква продължителност на
светването и затъмняването. Светлините може
да бъдат показвани само тогава, когато движението на кораба е затруднено от риболовните
му уреди.
Приложение III
Технически характеристики на звукосигналните
средства
1. Свирки
(a) Честоти и далечина на чуване – основната честота на сигнала трябва да бъде
70 – 700 Hz. Далечината на чуване на сигнала
трябва да бъде определена от такива честоти,
които може да включват основната и (или)
една или повече по-високи честоти в границите
180 – 700 Hz (± 1 %) за кораби с дължина 20 m
и повече или 180 – 2100 Hz (± 1 %) за кораби
с дължина, по-малка от 20 m, които осигуряват нива на звуковото налягане, определени в
параграф 1 (с) на това приложение.
(b) Граници на основните честоти – за да
се осигури достатъчно голямо разнообразие на
характеристиките на свирките, основната честота трябва да се намира в следните граници:
(I) 70 – 200 Hz за кораби с дължина 200 m
и повече;
(II) 130 – 350 Hz за кораби с дължина 75 m,
но по-малка от 200 m;
(III) 250 – 700 Hz за кораби с дължина,
по-малка от 75 m.
(c) Сила на звуковия сигнал и далечина на
чуване – поставената на кораба свирка трябва на разстояние 1 m от нея да осигурява по
посока на максималната сила на звука ниво
на звуковото налягане, което най-малко в 1/3
от октавната лента в диапазона на честотите
180 – 700 Hz (± 1 %) за кораб с дължина 20 m
и повече или 180 – 2100 Hz (± 1 %) за кораб с
дължина, по-малка от 20 m, е не по-малко от
съответното значение, дадено в долната таблица.
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Дължина на кораба,

m

200 или повече
75 и повече,
но по-малко от 200
20 и повече,
но по-малко от 75
По-малко от 20

_________

ДЪРЖАВЕН
Ниво на разДалечина
стояние 1 m в на чуване,
морски
1/3 от октавнамили
та лента в dB
относно
2 × 10-5N/m2
143
2
138

1,5

130

1

120
115
111

*1

0,5

*2
*3

*1
– Когато измерените честоти лежат в границите
на 180 – 450 Hz.
*2
– Когато измерените честоти лежат в границите
на 450 – 800 Hz.
*3
– Когато измерените честоти лежат в границите
на 800 – 2100 Hz.

Далечината на чуване, посочена в таблицата,
е информативна и представлява приблизителната далечина, на която свирката може да се чуе
с вероятност 90 % по посока на максималната
сила на звука в условията на спокойна атмосфера
на борда на кораб, при средно ниво на шума в
местата на чуването (приемайки средно ниво на
шума 68 dB в октавната ивица с център 250 Hz
и 63 dB в октавната ивица с център 500 Hz).
Практически далечината, на която свирката
може да се чуе, е извънредно променлива и
в голяма степен зависи от метеорологичните
условия. Дадените по-горе таблични стойности
може да се разглеждат като типични, но при
наличност на силен вятър и високо ниво на
шума в местата на чуване далечината на чуване
може значително да се намали.
(d) Звукосигнални средства с насочено
действие – нивото на звуковото налягане,
създавано от свирка с насочено действие в
коя да е посока на хоризонталната равнина в
границите на ± 45° от посоката на максималния звук, не трябва да бъде по-ниско от 4 dB
от предписаното ниво на звуковото налягане в
основната посока. Във всички останали посоки
в хоризонталната равнина нивото на звуковото
налягане не трябва да бъде по-ниско от 10 dB
от предписаното ниво на звуковото налягане
в основната посока, така че далечината на
чуване в коя да е посока да не бъде по-малка
от половината от далечината на чуване в ос
новната посока. Нивото на звуковото налягане
трябва да се измерва в тази 1/3 октавна ивица,
която определя далечината на чуване.
(e) Разположение на свирките – когато
свирка с насочено действие се използва като
единствена свирка на кораба, тя трябва да се
разположи така, че максималната интензивност
на звука да бъде насочена точно напред. Свирката трябва да се постави на практически въз
можната височина на кораба, за да се намалят
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смущенията за разпространението на звука и да
се сведе до минимум опасността от повреждане
слуха на екипажа. Нивото на звуковото налягане
на собствения сигнал на кораба в местата на
чуване на звуковите сигнали не трябва да бъде
по-високо от 110 dB и доколкото е практически
възможно да не превишава 100 dB (измерени
със филтър тип А).
(f) Поставяне на повече от една свирка – когато свирките се поставят на кораба на
разстояние, по-голямо от 100 m една от друга,
трябва да се вземат мерки те да не издават
звук едновременно.
(g) Комбинирани системи от свирки – ако
се предполага, че поради наличието на препят
ствия звуковото поле на единичната свирка или
една от свирките, посочени в параграф I (f)
от това приложение, има зона със значително
намалено ниво на сигнала, препоръчва се да
се постави комбинирана система от свирки, за
да се отстрани влиянието на тези препятствия.
В съответствие със смисъла на тези правила
комбинираната система от свирки трябва да
се разглежда като една свирка. Свирките от
комбинираната система трябва да бъдат разположени на разстояние не по-голямо от 100 m
една от друга, и поставени така, че да звучат
едновременно. Честотите на тези свирки трябва
да се отличават една от друга поне с 10 Hz.
2. Камбана или гонг
(a) Интензивност на сигнала – камбаната
или гонгът, или друго устройство, което има
подобни звукови характеристики, трябва да
осиг уряват ниво на звуковото налягане не
по-ниско от 110 dB на разстояние 1 m от нея
(него).
(b) Конструкция – камбаните или гонговете трябва да бъдат направени от устойчив на
корозия метал и да издават звук с чист тон.
Диаметърът на отвора на камбаната трябва
да бъде не по-малък от 300 mm за кораби с
дължина 20 m или повече и не по-малък от
200 mm за кораби с дължина 12 m и повече,
но по-малка от 20 m. Препоръчва се, когато
това е практически възможно, да се използва
камбана с механично задвижване на „езика“,
за да се осигури постоянна сила на звука, но
при това трябва да се запази възможността за
ръчно биене на камбаната. Масата на „езика“
трябва да бъде не по-малка от 3 % от масата
на камбаната.
(c) Камбаните или гонговете трябва да бъдат
направени от устойчив на корозия материал и да
издават звук с чист тон. Диаметърът на отвора
на камбаната трябва да бъде не по-малък от
300 mm за кораби с дължина 20 m или повече. Препоръчва се, когато това е практически
възможно, да се използва камбана с механично задвижване на „езика“, за да се осигури
постоянна сила на звука, но при това трябва
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да се запази възможността за ръчно биене на
камбаната. Масата на „езика“ трябва да бъде
не по-малка от 3 % от масата на камбаната.
3. Одобрение
Конструкцията на звукосигналните устройства, тяхната характеристика и разполагането
им на кораба трябва да удовлетворяват изискванията на съответния компетентен орган на
държавата, под знамето на която корабът има
право да плава (държавата, където корабът е
регистриран).
Приложение IV
Сигнали за бедствие
1. Посочените по-долу сигнали, които се
използват или показват заедно или поотделно, означават, че корабът търпи бедствие и се
нуждае от помощ:
(a) оръдейни изстрели или други експлозивни
сигнали, подавани през интервал от около 1 min;
(b) непрекъснат звуков сигнал, подаван от
какъвто и да е апарат за сигнали за мъгла;
(c) ракети или снаряди, които изхвърлят
червени звезди, изстрелвани поотделно през
кратки интервали от време;
(d) сигнал, подаван чрез какъвто и да е
сигнален метод по радиотелеграфа, състоящ
се от съчетание на знаците • • • - - - • • •
(SOS) no Морзовата азбука;
(e) сигнал, подаван по радиотелефона, състоящ се от изговаряната дума „Мейдей“;
(f) сигнал за бедствие по Международния
код за сигналите – флаговете NC (НовембърЧарли);
(g) сигнал, състоящ се от квадратен флаг с
поставена над или под него сфера или предмет,
който е подобен на сфера;
(h) пламъци на кораба (например от горяща
смола или мазут във варел и т.н.);
(i) парашутна ракета с червена светлина
или фалшфeeр с червена светлина;
(j) димен сигнал с оранжев цвят на дима;
(k) бавно и повтарящо се вдигане и спускане
на ръце, протегнати встрани;
(l) сигнал за бедствие, подаден чрез системата за цифрово избирателно повикване на:
(І) УКВ, канал 70, или
(ІІ) СВ/КВ на честотите 2187.5 kHz,
8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz
или 16804.5 kHz;
(m) сигнал за бедствие, подаден чрез корабна земна станция от Инмарсат или чрез друга
спътникова служба;
(n) сигнали, подавани от аварийни радиобуйове, показващи местоположението;
(о) одобрени сигнали, излъчвани от системите за радиосвръзка, включително от радио
локационните транспондери на спасителните
съдове.
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2. Забранява се използването или показването на който и да е от посочените сигнали за
други цели освен при бедствие и необходимост
от помощ. Не се допуска също така използването на сигнали, които може да се приемат
погрешно за някой от сигналите за бедствие.
3. Следва също така да се обръща внимание
на съответните раздели от Международния код
за сигналите, на Международното ръководство
за въздушно и морско търсене и спасяване и
на възможността за използване на сигналите:
(a) платнище с оранжев цвят, с вписан в
средата му черен квадрат и кръг или друг
подходящ символичен знак (за разпознаване
от въздуха);
(b) цветно петно на повърхността на водата.
13009

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 12 от 2009 г. за условията и реда за
провеждане и оценяване на стажа за прис
пособяване и на изпита за правоспособност
(ДВ, бр. 30 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се поставя
запетая и се добавя „както и за преминаване
на обучение, полагане на изпити и провеждане
на стаж в случаите по § 3б, ал. 1 от Закона за
признаване на професионални квалификации“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „ал. 2“ се заменят
с „т. 1“, а думите „ал. 3“ се заменят с „т. 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Наредбата се прилага и за български
граждани, които са поискали от министъра на
здравеопазването признаване на придобита в
трета държава професионална квалификация за
професиите по ал. 2, т. 1 или специалност по
ал. 2, т. 2, ако са налице условията по § 3б,
ал. 1 от Закона за признаване на професионални
квалификации.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) В случаите по § 3б, ал. 1 от
Закона за признаване на професионални квалификации комисиите по чл. 79, ал. 1 от същия
закон могат да предложат на министъра на
здравеопазването да предложи на заявителя
една или няколко от следните възможности:
1. да премине допълнително обучение по
учебните дисциплини, които не са изучавани
или са изучавани в недостатъчен обем и съдържание;
2. да положи изпити;
3. да проведе стаж.
(2) Учебните дисциплини, по които следва
да се премине допълнително обучение и/или
да се положат изпити, броят на часовете (хо-
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рариумът) по всяка учебна дисциплина и продължителността на допълнителното обучение,
както и професионалните дейности, които следва
да се извършат по време на стажа и неговата
продължителност, се определят от комисиите
по ал. 1 и се включват в предложението до
министъра на здравеопазването.
(3) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице уведомява писмено заявителя за определените
мерки по ал. 1 в 14-дневен срок от вземането
на решението.
(4) Заявителят изразява писмено съгласието
си с определените мерки по ал. 1 чрез попълване
на декларация по образец съгласно приложение
№ 1а в едномесечен срок от получаване на
уведомлението по ал. 3.“
§ 3. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) За провеждането на стаж по
чл. 2а, ал. 1, т. 3 се прилагат разпоредбите на
чл. 3, 4, 5 и 6.
(2) За успешно приключване на стажа по
чл. 2а, ал. 1, т. 3 лицата по чл. 6, ал. 1 издават
удостоверение по образец съгласно приложение № 2а.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за приспособяване по
чл. 6, ал. 1“ се заменят с „по чл. 6, ал. 1 или
чл. 6а, ал. 2“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Когато извършените професионални
дейности и продължителността на преминатия
стаж за приспособяване или на стажа по чл. 2а,
ал. 1, т. 3 съответстват на определените по реда
на чл. 3, ал. 2 или на чл. 2а, ал. 2, комисиите
представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия или на специалност в областта на
здравеопазването.
(3) Когато извършените професионални
дейности и продължителността на преминатия
стаж за приспособяване или на стажа по чл. 2а,
ал. 1, т. 3 не съответстват на определените
по реда на чл. 3, ал. 2 или на чл. 2а, ал. 2,
комисиите представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за отказ
за признаване на професионална квалификация
по медицинска професия или на специалност
в областта на здравеопазването.“
§ 5. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) За полагането на изпити по
чл. 2а, ал. 1, т. 2 се прилагат разпоредбите
на чл. 8 и 9.
(2) Резултатите от изпитите се вписват като
„издържал“ или „неиздържал“ в индивидуален
изпитен протокол по образец съгласно приложение № 3а.“
§ 6. В чл. 10, ал. 1 след думите „ал. 4“ се
добавя „или чл. 9а, ал. 2“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисиите по чл. 79, ал. 1 от Закона
за признаване на професионални квалификации разглеждат протокола по чл. 9, ал. 4 или
чл. 9а, ал. 2, когато заявителят е издържал
изпита за правоспособност или изпитите по
чл. 2а, ал. 1, т. 2 или не ги е издържал след
повторно явяване.“
2. В ал. 2 и 3 след думата „правоспособност“
се добавя „или изпитите по чл. 2а, ал. 1, т. 2“.
§ 8. Създават се чл. 11а и 11б:
„Чл. 11а. (1) Преминаването на допълнително обучение по чл. 2а, ал. 1, т. 1 за
професионална квалификация по медицинска
професия се провежда от висшите училища,
които са получили програмна акредитация по
Закона за висшето образование по съответната специалност за придобиване на регулирана
медицинска професия.
(2) Допълнителното обучение по чл. 2а,
ал. 1, т. 1 за специалност в областта на здравеопазването се провежда от институциите по
чл. 7 от Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89
от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.).
(3) Висшите училища и институциите по
ал. 2 определят такса за провеждане на допълнителното обучение.
(4) Допълнителното обучение по чл. 2а,
ал. 1, т. 1 се провежда въз основа на сключен
договор между заявителя и ръководителя на
обучаващата институция.
(5) В договора по ал. 3 се посочват:
1. учебните дисциплини, по които ще се
извършва допълнително обучение;
2. хорариумът на всяка учебна дисциплина
в случаите по ал. 1 или продължителността на
допълнителното обучение в случаите по ал. 2;
3. графикът на лекционните курсове, семинарните и практическите упражнения по всяка
учебна дисциплина;
4. мястото на провеждане на обучението;
5. таксата, която следва да заплати заявителят.
(6) Допълнителното обучение завършва с
изпит по съответната учебна дисциплина, проведен от хабилитиран преподавател. За резултата
от изпита се съставя протокол.
(7) След приключване на обучението и
успешно полагане на изпита по ал. 6 висшите училища и институциите по ал. 2 издават
удостоверение по образец съгласно приложение
№ 4 за преминатото допълнително обучение
по всяка от учебните дисциплини, определени
по реда на чл. 2а, ал. 2.
Чл. 11б. (1) Комисиите по чл. 79, ал. 1
от Закона за признаване на професионални
квалификации разглеждат удостоверенията по
чл. 11а, ал. 7 за преминатото допълнително
обучение по всяка от учебните дисциплини,
определена по реда на чл. 2а, ал. 2.
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(2) Когато преминатото допълнително обучение съответства на учебните дисциплини,
определени по реда на чл. 2а, ал. 2, комисиите
представят пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия или на специалност в областта на
здравеопазването.
(3) Когато преминатите по време на допълнителното обучение учебни дисциплини
и/или техният хорариум или неговата продължителност не съответстват на определените по
реда на чл. 2а, ал. 2, комисиите представят
пред министъра на здравеопазването мотивирано предложение за отказ за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия или на специалност в областта на
здравеопазването.“
§ 9. В § 2 от заключителните разпоредби
след думите „ал. 3“ се добавя „и § 3б, ал. 2“.
§ 10. Създава се приложение № 1а към
чл. 2а, ал. 4:

..........................................................................................,

„Приложение № 1а
към чл. 2а, ал. 4

§ 12. Създава се приложение № 3а към
чл. 9а, ал. 2:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
............................................................................................,

„Приложение № 3а
към чл. 9а, ал. 2

(трите имена, гражданство, дата и място на раждане,
ЕГН)

паспорт (лична карта) № ........................., издаден/а
на ................................... от .............................................,
адрес в България ..........................................................,
телефон ...........................
Изразявам съгласието си с определените от
министъра на здравеопазването мерки по § 3б,
ал. 1 от Закона за признаване на професионални
квалификации:
 да премина допълнително обучение по учебните дисциплини, които не са изучавани или са
изучавани в недостатъчен обем и съдържание;
 да положа изпити;
 да проведа стаж.
(определените от министъра на здравеопазването
една или няколко мерки се отбелязват със знак „х“)
Дата: ......................
Подпис: .............................
Град ............................. “

§ 11. Създава се приложение № 2а към
чл. 6а, ал. 2:
„Приложение № 2а
към чл. 6а, ал. 2
Наименование на лечебното заведение/на лицето,
получило разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......... /............
ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН СТАЖ ПО § 3б
ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
.........................................................................................,
(име, презиме, фамилия на лицето, преминало стажа
по § 3б ЗППК)

(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)

успешно е преминал/а стаж в продължение на
........... месеца/години.
По време на стажа той/тя е извършвал/а професионални дейности на
.........................................................................................
(посочва се медицинската професия или специалност)

под ръководството на
..........................................................................................

(имената и длъжността на специалиста, под чието
ръководство е осъществен стажът)

в ........................................................................................
(посочва се структурата – клиника, отделение и др., в
която се е провел стажът)

Ръководител на лечебното заведение/
лицето, получило разрешение за
търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека:
.................................................
(име, подпис и печат)“

ПРОТОКОЛ
№ .............. /..............
На ______________________ комисия, назначена със
(ден, месец, година)

Заповед № ______________________________________
на ____________________________________ , в състав:
председател:
________________________________________________ ,
и
членове:
_________________________________________________ ,
(посочват се научното звание и трите имена на председателя и членовете)

проведе изпит по § 3б от Закона за признаване на
професионални квалификации по:
_________________________________________________
(наименование на учебната дисциплина)

на
_________________________________________________
(име, презиме и фамилия на кандидата)

Кандидатът разработи следните въпроси за:
Практически изпит:
1.
_________________________________________________
2.
_________________________________________________
3.
_________________________________________________
Теоретичен изпит:
1.
_________________________________________________
2.
_________________________________________________
3.
_________________________________________________
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В резултат на показаните знания комисията

РЕШИ:
______________________________________________ ,
(име, презиме и фамилия на кандидата)

______________________________________________ ,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)

Е ИЗДЪРЖАЛ/НЕ Е ИЗДЪРЖАЛ
(излишното се зачертава)

Мотиви и препоръки при първо неуспешно явяване на изпит:
______________________________________________ ,
______________________________________________ ,
КОМИСИЯ: Председател: ______________________

Членове: 1. ______________________
2. ______________________ “
§ 13. Създава се приложение № 4 към чл. 11а,
ал. 7:

„Приложение № 4
към чл. 11а, ал. 7
Наименование на висшето училище/лечебното
заведение/здравното заведение/РИОКОЗ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......... /............
ЗА УСП ЕШ НО П РЕМ И Н АТО ДОП Ъ Л Н ИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО § 3б ОТ ЗАКОНА ЗА
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
.........................................................................................,
(име, презиме, фамилия на лицето, преминало допълнително обучение по § 3б ЗППК)

.........................................................................................,
(гражданство, дата и място на раждане, ЕГН)

успешно е преминал/а допълнително обучение
по .....................................................................................
(посочва се учебната дисциплина)

с общ хорариум .................... часа/ с продължителност ............... месеца/години.
(излишното се зачертава)

В края на обучението си ...........................................
...........................................................................................
(имената на лицето, преминало допълнително обучение)

успешно е положил/а изпит по
.........................................................
(посочва се учебната дисциплина)

пред
..........................................................................................
(имената и научното звание на хабилитирания преподавател)

с оценка ...........................
Ръководител на висшето училище/лечебното заведение/
здравното заведение/РИОКОЗ
......................................................
(име, подпис и печат)“
12988
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № ДВ-103 от 2006 г. за мерките за
профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестта инфлуенца (грип) по птиците
(ДВ, бр. 83 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът на земеделието и храните по
предложение на генералния директор на НВМС
определя национални референтни лаборатории.
Списък с адресите, включително електронни, и
телефони на националните референтни лаборатории и промените в тези данни се публикуват
на интернет страницата на НВМС.“
§ 2. Навсякъде в наредбата думите „Министерство на земеделието и горите“ се заменят
с „Министерство на земеделието и храните“,
съответно „МЗГ“ се заменя с „МЗХ“.
Допълнителна разпоредба
§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 23 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от
15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите
по вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (обн., ОВ, бр. L
219 от 2008 г.).
Заключителна разпоредба:
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ц. Димитров
12989

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10321

от 6 август 2009 г.
по административно дело № 5103 от 2009 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Виолета Ковачева, и членове: Маруся Димитрова и Атанаска Дишева, с участието
на секретар-протоколиста Цени Йорданова
разгледа административно дело № 5103 по опи
са за 2009 г. на Върховния административен
съд – първо отделение, докладвано от съдията
Маруся Димитрова.
Производство по чл. 185 и сл. АПК
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Красимира Богданова оспорва чл. 67 от
Правилника за устройството и организацията на
работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи (правилника), приет с ПМС № 97 от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 89 и 96 от 2005 г.,
бр. 84 от 2007 г. и бр. 95 от 2008 г. – Решение
№ 2873 от 2008 г. на ВАС), като противоречащ
на Конституцията на Република България,
която защитава инвалидите, и на чл. 98, ал. 7
от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Поддържа, че е призната за инвалид от 2004 г.
и неправилно по цитирания текст е прекратена
инвалидната є пенсия, докато тече обжалването
на експертното решение на ТЕЛК от 04.09.2008 г.
за преосвидетелстване, с което е признат срок
на инвалидността 3 г. – до 01.09.2011 г., като
е намален процентът на трайно намалена работоспособност от 72 % на 52 %. Обжалвала
е водещата диагноза по експертното решение.
Поддържа, че има интерес да оспорва чл. 67 от
правилника, тъй като текстът е послужил като
основание за прекратяване на плащанията по
неоспорената част от експертното решение, с
което е удължен срокът на инвалидизирането
до 01.09.2011 г. Получила е дата за преглед
пред НЕЛК на 28.01.2011 г. и ако текстът не
бъде отменен, би следвало да живее без средства дотогава. Поддържа, че текстът води до
лишаване на инвалидите от право да обжалват
експертните решения на ТЕЛК, за да не останат
без средства за съществуване. В чл. 95 КСО
обжалването на решение на ТЕЛК за преосвидетелстване не е посочено като основание
за спиране на пенсията. По КСО обжалването
не е основание и за прекратяване на пенсията. Излага доводи и за противоречие с АПК.
Позовава се и на изменение на чл. 98 ал. 7
КСО, което ще влезе в сила на 01.07.2009 г.
Моли чл. 67 от правилника да бъде отменен
като противоречащ на КСО и Конституцията
на Република България.
Ответникът по оспорването – Министерският съвет на Република България, оспорва
жалбата и по съображения в писмена защита
моли производството по делото да бъде прекратено поради липса на непосредствен и пряк
интерес от оспорването, което води до неговата
недопустимост. Поддържа, че независимо кой
обжалва експертните решения за експертиза на
работоспособността, правните последици са едни
и същи – обжалването спира плащанията по
тях, за да се предотврати възможността да се
получават плащания по административен акт,
който не е влязъл в сила. Моли оспорването
да бъде отхвърлено като неоснователно.
Заинтересуваната страна – министърът на
труда и социалната политика, редовно призована, не изпраща представител. По съображения
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в писмено становище, идентични с тези на
ответника по същество, моли оспорването да
бъде отхвърлено като неоснователно.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура поддържа, че оспорването е
недопустимо, тъй като чл. 67 от правилника
и цялата глава IV „Обжалване на решенията
на органите на експертизата на работоспособността“ от правилника са били предмет на
оспорване по адм.д. № 11138/2007 г. на ВАС,
като с влязло в сила решение ВАС е отхвърлил
оспорването за чл. 67 от правилника. Поддържа, че оспорването следва да бъде оставено
без разглеждане, а производството по делото
следва да бъде прекратено.
Върховният административен съд, първо
отделение, като прецени допустимостта на оспорването и изложеното основание по чл. 146,
т. 4 АПК, приема за установено следното:
С чл. 67 от Правилника за устройството и
организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността
и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с ПМС № 97 от 2005 г. (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 89 и 96 от 2005 г.,
бр. 84 от 2007 г., Решение № 2873 от 2008 г.
на ВАС – бр. 95 от 2008 г.), е предвидено,
че обжалването на решенията от органите на
експертизата спират плащанията по тях.
Красимира Богданова е с призната трайно
намалена работоспособност със срок 1 година
до 01.09.2005 г. по експертно решение на ТЕЛК
за общи заболявания при „IV МБАЛ – София“ –
АД, от 17.09.2004 г. С експертно решение на
ТЕЛК за общи заболявания при I МБАЛ на
Богданова е определена 72 % трайно намалена
работоспособност за срок 3 години, със срок на
инвалидността – 01.09.2008 г. С експертно решение № 1811 от 04.09.2008 г. на ТЕЛК за общи
заболявания на I МБАЛ е преосвидетелствана
и е определена 52 % трайно намалена работо
способност с диагноза, различна от приетата в
предишните експертни решения, с тригодишен
срок на инвалидността до 01.09.2011 г. С разпореждане № 5006236672/5 от 30.01.2009 г. на
Столично управление „Социално осигуряване“
е прекратена личната є пенсия за инвалидност
поради общо заболяване и социална пенсия
за инвалидност от 02.09.2008 г. на основание
чл. 73, ал. 2 и чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса
за социално осигуряване и чл. 30, ал. 1 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,
тъй като не е представила експертно решение
за преосвидетелстване с продължен срок на
инвалидността освен експертното решение от
2005 г., цитирано по-горе. Към 30.01.2009 г.,
когато е издадено цитираното разпореждане,
Богданова е разполагала с експертно решение № 1811 от 04.09.2008 г. на ТЕЛК за общи
заболявания на I МБАЛ, по което срокът на
инвалидността е удължен до 01.09.2011 г., върху
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което е поставен печат „невалидно“ „обжалвано
пред НЕЛК“ на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) – София град,
вх. № 16.09.2008 г. Описаните обстоятелства
установяват наличието на пряк, личен интерес
на Богданова да оспорва чл. 67 от правилника.
Не е налице основание за оставяне на оспорването без разглеждане по чл. 187, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
тъй като оспорването на чл. 67 от правилника
по адм.д. № 11138/2007 г. е на друго основание – за противоречие с чл. 114 от Конституцията на Република България, противоречие
с чл. 2, чл. 57, ал. 1 и чл. 99, ал. 1 АПК и
с чл. 112 от Закона за здравето. Сегашното
оспорване е за противоречие на текста с
Конституцията на Република България, без да
е посочен конкретен текст, и с чл. 98, ал. 7
КСО и е допустимо по чл. 187, ал. 2 АПК.
Недопустими са доводите за противоречие с
чл. 112 от Закона за здравето, които не следва
да се обсъждат в това производство, предвид
чл. 187, ал. 2 АПК.
Оспорването на чл. 67 от правилника като
противоречащ на Конституцията на Република
България е неконкретно, без посочване с коя
норма от Конституцията е налице противоречието. Единственият довод в жалбата е за
противоречие с Конституцията на Република
България, която закриля хората с увреждания.
Така оформено, оспорването е неоснователно,
тъй като следва да се посочи конкретна норма
от Конституцията на Република България, за
да се извърши исканата проверка за несъответствие с правни норми от по-висока степен
по чл. 146 във връзка с чл. 196 АПК.
По второто посочено основание – за противоречие с чл. 98, ал. 7 КСО, не е налице
основание за оставяне на оспорването без
разглеждане и прекратяване на производството
по делото поради настъпилата законова промяна (ДВ, бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от
01.07.2009 г.), тъй като по чл. 142 ал. 2 АПК
установяването на нови факти от значение за
делото след издаване на акта се преценява към
момента на приключване на устните състезания.
Предвид този текст спорът се разглежда, както
е предявен – за противоречие с чл. 98, ал. 7
КСО в редакцията от ДВ, бр. 112 от 2004 г.,
действаща към приключване на устните състезания по делото на 23.06.2009 г.
По чл. 98, ал. 1 КСО (изм., ДВ, бр. 64
от 2000 г.) пенсиите и добавките към тях се
отпускат, изменят, осъвременяват, спират,
възобновяват, прекратяват и възстановяват с
разпореждане на длъжностното лице, на което
е възложено ръководството на пенсионното
осигуряване в териториалното поделение на
Националния осигурителен институт.
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По чл. 98, ал. 4 КСО (изм., ДВ, бр. 112 от
2004 г.) разпорежданията по ал. 1 за пенсиите
за инвалидност се издават въз основа на решение на медицинска комисия към ТП на НОИ,
която се състои от председател и двама членове.
По чл. 98, ал. 5 КСО (нова – ДВ, бр. 112
от 2004 г.) решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване
на заявлението за отпускане на пенсията след
разглеждане на медицинската документация,
удостоверяваща настоящото здравно състояние
на лицето, решенията на ТЕЛК и НЕЛК за
определяне на размера на намалена работо
способност, дата на инвалидизиране и срока
на инвалидност.
По чл. 98, ал. 6 КСО (нова – ДВ, бр. 112
от 2004 г.) в случай, че медицинската комисия реши, че експертните решения на ТЕЛК и
НЕЛК са неправилно издадени, председателят
є подава жалба срещу решения на органите на
медицинската експертиза в 14-дневен срок от
деня на заседанието на комисията, на което е
прието решението.
По чл. 98, ал. 7 КСО (нова – ДВ, бр. 112
от 2004 г.), ако решението на ТЕЛК и НЕЛК
е обжалвано от председателя на медицинската
комисия, не се издава разпореждане по ал. 1
до влизането в сила на решението на НЕЛК,
съответно на съда, по обжалваното решение на
органите на медицинската експертиза.
По чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето
(изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г.) освидетелстваните могат да обжалват решенията на ТЕЛК в
14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.
От цитираните текстове в редакцията
им, действала до 01.07.2009 г. (когато с ДВ,
бр. 41 от 2009 г. , в сила от 01.07.2009 г., са
изменени чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето
и е създадена нова ал. 9, изменен е чл. 98,
ал. 7 КСО и е създадена нова ал. 8), следва,
че право да обжалват решенията на ТЕЛК и
НЕЛК – като органи на медицинската експертиза на работоспособността, имат както
освидетелстваните лица, така и редица административни органи, изброени в чл. 112, ал. 1
от Закона за здравето, а също и председателят
на медицинската комисия по чл. 98, ал. 4 КСО
към ТП на НОИ. С чл. 98, ал. 7 КСО в тази
редакция е създадена забрана да се издават
разпореждания за отпускане, изменяне, осъвременяване, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсии и добавки
към тях до влизане в сила на решенията на
НЕЛК, съответно на съда, по обжалваното
решение на ТЕЛК, съответно НЕЛК. С този
текст е въведена забрана за издаване на актове,
променящи съществуващи права (изменяне,
осъвременяване, спиране, прекратяване на
пенсиите), или за създаването им (отпускане,
възобновяване, възстановяване на пенсиите).
Обхватът на забраната изчерпва всички правомощия на ТП на НОИ и я определя като
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абсолютна – никакви разпореждания не могат
да се издават от ТП на НОИ за промяна на пенсиите, щом е подадена жалба от председателя
на медицинската комисия против решенията
на ТЕЛК и НЕЛК. Предвид равенството на
процесуалните права на оспорващите по чл. 8
АПК следва да се приеме, че забраната по
чл. 98, ал. 7 КСО в редакцията от ДВ, бр. 112
от 2004 г. не би могло да важи само при
обжалване от председателя на медицинската
комисия, а следва да се прилага и при обжалване от освидетелстваното лице. Процедурата
не може да е различна в зависимост от това,
дали решението е обжалвано от освидетелстваното лице, от органите по чл. 112, ал. 1
от Закона за здравето или от председателя на
медицинската комисия по чл. 98, ал. 4 КСО.
При наличието на тази забрана за издаване
на всякакви разпореждания по чл. 98, ал. 1
КСО, включително за спиране и прекратяване
на пенсиите, предвиденото в чл. 67 от правилника спиране на плащанията по обжалвани
решения на органите на експертизата на работоспособността е в нарушение на чл. 98, ал. 7
КСО в редакцията от ДВ, бр. 112 от 2004 г.
Ако решението на органите на медицинската
експертиза на работоспособността е обжалвано
частично, без оспорване на удължения срок
на инвалидността, предвиденото в чл. 67 от
правилника спиране на плащанията е неизпълнимо, без да се издаде разпореждане за
спиране или прекратяване на пенсията, което
е забранено по чл. 98, ал. 7 КСО в редакцията
от ДВ, бр. 112 от 2004 г. Въведената практика да се слага печат „невалидно“ на цялото
експертно решение, макар че не се спори по
удължения срок на инвалидизиране, а само
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относно диагнозата и следващия от нея размер
на трайно намалена трудоспособност, няма
опора в Закона за здравето и КСО.
С цитираното по-горе изменение на чл. 112,
ал. 1 и нова ал. 9 от Закона за здравето и на
чл. 98, ал. 7 и нова ал. 8 КСО от ДВ, бр. 41 от
2009 г., в сила от 01.07.2009 г., противоречието
на чл. 67 от правилника с чл. 98, ал. 7 КСО
е очертано още по-силно.
По изложените съображения чл. 67 от
правилника като противоречащ на чл. 98,
ал. 7 КСО в редакцията от ДВ, бр. 112 от
2004 г. следва да бъде отменен. Ако не бъде
подадена касационна жалба или протест или
ако подадените бъдат отхвърлени от касационната инстанция, решението следва да се
обнародва в „Държавен вестник”. По изложените съображения и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
първо отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 67 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на
медицинската експертиза на работоспособността
и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 97 от 2005 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 89 и 96
от 2005 г., бр. 84 от 2007 г., Решение № 2873
от 13.03.2008 г. на ВАС на РБ – бр. 95 от
2008 г. от адм. д. № 11138/2007 г. на ВАС, Iа
отделение, тричленен състав).
Решението е оставено в сила с решение
№ 13848 от 18.11.2009 г., постановено по адм.
дело № 11243 от 2009 г. по описа на Върховния административен съд – петчленен състав,
I колегия.
Председател: К. Пенчев
12886

Поправка. Министерският съвет във връзка с допуснати технически грешки в Постановление № 268 на
Министерския съвет от 12 ноември 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма (ДВ, бр. 93 от 2009 г.) прави следните поправки:
1. В Постановление № 268 на Министерския съвет от 12 ноември 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (ДВ, бр. 93 от 2009 г.) в § 94 от
заключителните разпоредби препратката „§ 94, т. 1“ да се чете „§ 93, т. 1“.
2. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с
Постановление № 268 на Министерския съвет от 12 ноември 2009 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (ДВ, бр. 93 от 2009 г.), в приложението към
чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 думите „дирекция „Управление при кризи” да се четат „дирекция „Управление
при кризисни ситуации“.
13062
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТEРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-156
от 17 ноември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4
и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Мирково, Решение № 212 по протокол
№ 27 от 25.09.2009 г. на Общинския съвет – с. Мирково, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Софийска област, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-54 от 13.01.2009 г., изм. със Заповед № РД09-1194 от 10.08.2009 г. и Заповед № РД-09-1698
от 5.10.2009 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради преустановяване на
образователно-възпитателния процес и липса на
ученици през учебната 2009/2010 г. закривам ОУ
„Васил Левски“ – с. Буново, община Мирково,
Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Мирково.
3. Учениците от ОУ „Васил Левски“ – с. Буново,
община Мирково, Софийска област, се пренасочват
към ОУ „Георги Бенковски“ – с. Мирково, община Мирково, Софийска област, при условията на
чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Васил
Левски“ – с. Буново, община Мирково, Софийска
област, да се съхранява в ОУ „Георги Бенковски“ – с. Мирково, община Мирково, Софийска
област.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
13000

За министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-157
от 17 ноември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4
и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на
община Иваново, Решение № 231 по протокол № 32
от 09.09.2009 г. на Общинския съвет – с. Иваново,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Русе, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-54 от 13.01.2009 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.08.2009 г. и
Заповед № РД-09-1698 от 5.10.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради
преустановяване на образователно-възпитателния
процес и липса на ученици през учебната 2009/2010 г.
закривам ОУ „Христо Ботев“ – с. Пиргово, община
Иваново, област Русе.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Иваново.
3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Пиргово, община Иваново, област Русе, се пренасочват
към ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, община Русе,
област Русе, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Христо
Ботев“ – с. Пиргово, община Иваново, област Русе,
да се съхранява в ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе,
община Русе, област Русе.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
13001

За министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-158
от 17 ноември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4
и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Перник, Решение № 409 по протокол № 8
от 28.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Перник,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Перник, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-54 от
13.01.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1194 от
10.08.2009 г. и Заповед № РД-09-1698 от 5.10.2009 г.
на министъра на образованието, младежта и науката,
поради преустановяване на образователно-възпитателния процес и липса на ученици през учебната
2009/2010 г. закривам Муждуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – гр. Перник,
община Перник, област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Учениците от Междуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – гр. Перник,
община Перник, област Перник, да бъдат пренасочени към училищата, в които се обучават.
3. Задължителната документация на Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение – гр. Перник, община Перник, област Перник, да
се съхранява в ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник,
община Перник, област Перник.
4. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
13002

За министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-159
от 17 ноември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4
и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хаджидимово, Решение № 292 по
протокол № 21 от 2.10.2009 г. на Общинския съ-
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вет – гр. Хаджидимово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-54 от 13.01.2009 г., изм. със Заповед
№ РД-09-1194 от 10.08.2009 г. и Заповед № РД-091698 от 5.10.2009 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради преустановяване на
образователно-възпитателния процес и липса на
ученици през учебната 2009/2010 г. закривам ОУ
„Христо Ботев“ – с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Хаджидимово.
3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Ново
Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, се пренасочват към СОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Хаджидимово, община Хаджидимово,
област Благоевград, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Христо
Ботев“ – с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, да се съхранява в СОУ „Никола
Вапцаров“ – гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
13003

За министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-742
от 9 ноември 2009 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3
ЗПБ нареждам да се проведе неприсъствен конкурс
за определяне на титуляр на разрешение за търсене
и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индуст
риални минерали.
1. Обектът на разрешението е площ „Иликиница“
с размер 2,34 кв.км, разположена в землището на
с. Парамун, община Трън, област Перник.
2. Срокът на разрешението е до 3 години.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава с
броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до конкурса,
се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 2500 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При получаване на конкурсната документация лицето с
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представителна власт по регистрацията на търговеца
или неговият пълномощник подписва декларация за
опазване тайната на сведенията, съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ кандидатите подават заявление за участие в конкурса в сектор „Обслужване
на едно гише“ на МОСВ на адрес бул. Княгиня
Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното
решение за регистрация на фирмата като търговец
и удостоверение за актуално състояние на фирмата – оригинал, или удостоверение от Министерството на правосъдието – Агенция по вписванията;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети
за последните три години с изключение на новорегистрираните търговци, което включва копие от
балансов отчет и отчет за приходите и разходите,
заверени от управителя и счетоводителя на фирмата,
че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (екземпляр от платежното нареждане);
г) платежно нареждане за платена административна такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна власт,
че фирмата кандидат няма просрочени задължения
към държавата;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността,
стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система за престъпления по служба
или за подкуп, както и за престъпления, свързани
с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна
власт, с данните за банката, BIC код на банката
и IBAN на дружеството кандидат, необходими за
връщане на депозита за участието в конкурса;
к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ – по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация, се
подават в сектор „Обслужване на едно гише“ на
МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок до
53 дни от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса за
резултатите от него.
12940

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-791
от 25 ноември 2009 г.
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от
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увреждане и/или унищожаване на консервационно
значими природни местообитания и местообитания
на видове, предмет на опазване в защитена зона
„Комплекс Калиакра“, с код BG0000573, определена
по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 ЗБР за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в одобрения с Решение № 802 от 4.12.2007 г.
на Министерския съвет списък от защитени зони
по чл. 10, ал. 4 ЗБР, за която предстои издаване на
заповед за обявяването є в срок до две години от
получаване на одобрение от Европейската комисия
по чл. 10, ал. 6 ЗБР, изменям Заповед № РД-885 от
21 ноември 2008 г. (ДВ, бр. 103 от 2008 г.), както
следва: в текста „Забраните имат действие за срок
една година или до влизане в сила на заповедта на
министъра на околната среда и водите по чл. 12,
ал. 6 ЗБР за обявяване на защитена зона „Комплекс Калиакра“, с код BG0000573 за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и
фауна“ думите „за срок една година“ се заменят с
„до 03.12.2010 г.“.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
13021

Министър: Н. Караджова

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 23 ноември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във връзка
с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането
му и решение № 106, прието с протокол № 13
от 16.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд утвърждава промяна в числения състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2
ЗУПГМЖСВ при община Девин, област Смолян
(ДВ, бр. 49 от 2008 г.), като намалява числения
състав на местната комисия при община Девин от
6 на 5 членове.
13005

Председател: М. Тотева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 547
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 3 ЗУТ, т. 34, т. 14, 15, 6 и § 1 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-44/8.ІV.2008 г., т. 24, Столичният общински
съвет реши да приеме проекти за:
1. План за регулация на гр. Банкя, квартали
135-Б, 135-Д, 260 и 261, в граници: улица от о.т.
85 – о.т. 80 – о.т. 215 – о.т. 210 – о.т. 220; пешеходна
връзка западно, северно и североизточно от квартали
135-Д и 135-Б; улица от о.т. 306 – о.т. 322 – о.т. 189
до о.т. 85, по червените и сините линии, цифри и
текст и с корекциите с кафяв и зелен цвят съгласно
приложения проект.
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2. План за застрояване за квартали 135-Б, 135-Д,
260 и 261 на гр. Банкя с корекцията в зелен цвят
съгласно приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура: вертикално планиране, водоснабдяване, канализация и електрификация
в обхвата на разработката.
Решението се съобщава на заинтересуваните лица
по реда на чл. 130 ЗУТ и се обжалва чрез район
„Банкя“ пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от уведомяването.
4. Урегулирани поземлени имоти IV-1696 и
VIII-1697 от кв. 135-Б да бъдат преотредени „За
озеленяване“.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
12937

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 26.7
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 032010 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
12900

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 26.8
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 434 по плана на местност Черноморска панорама, землище с. Кичево,
община Аксаково, област Варна, с цел жилищно
строителство така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
12901

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 26.9
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 010467 по КВС на
землище с. К ичево, община А ксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за промишлени
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стоки и офиси така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
12902

РЕШЕНИЕ № 26.10
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 049006 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство така, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
12903

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 26.11
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 063077 по КВС на
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за бетонов възел
и склад за бетонови изделия така, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
12904

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 26.12
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 051077 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на
складове и логистичен център така, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
12905

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 26.13
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
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застрояване в поземлен имот 026005 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база и офиси
така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
12906

РЕШЕНИЕ № 26.14
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на имоти в землище
гр. Аксаково, засягащ поземлени имоти по КВС
на землище гр. Аксаково: 509001, 000096, 000116 и
034024 – собственост на община Аксаково. Обща
дължина на проектното трасето на водопровода – 777,16 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
12907

РЕШЕНИЕ № 26.15
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 026004 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база и офиси
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
12908

РЕШЕНИЕ № 26.16
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 043008 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на складова база и офиси така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
12909
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РЕШЕНИЕ № 26.17
от 11 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 032039 по КВС в
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с площ 3,485 дка с цел жилищно строителство
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
12910

Председател: Л. Манолов

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 25
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Допълва годишната план-програма за работата на Надзорния съвет на Общинската агенция
за приватизация – гр. Бургас, и списъка с обекти
за приватизация със следния общински имот: подблоково пространство – кафе, ж.к. Меден рудник,
бл. 84-II, зона „В“, вх. Д, Бургас.
2. Обектът да се приватизира чрез метод на
приватизация публичен търг с явно наддаване.
3. Да не се извършват разпоредителни сделки с
имуществото на обособения обект, сключването на
договори за наем, аренда, дялово участие, съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити с общински имоти.
12918

Председател: Сн. Маджарова

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-17
от 18 ноември 2009 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 24 от
17.09.2009 г. на Общинския съвет – Бургас, и решение-протокол № 21 от 17.11.2009 г. на Надзорния
съвет Агенцията за приватизация – Бургас, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на общински нежилищен
имот: обособен обект – почивна база (собственост на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД),
в лесопарк „Росенец“, Бургас, РЗП 944,00 кв.м с
минимална конкурсна цена 598 820 лв. и депозит
за участие 60 000 лв.
2. Конкурсната документация за обекта се закупува в Общинската агенция за приватизация – гр. Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен
ден в срок до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 9 до 17 ч. на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията, за което се издава сертификат за регистрация. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
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ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по банков път
до 15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка
на Общинската агенция за приватизация – Бургас,
№ BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – А Д, Бургас – SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидатите в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни, предхождащи крайната дата за предаване на офертите,
след представен платежен документ за закупена
конкурсна документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в
съответствие с конкурсната документация, които
се подават в общинската агенция за приватизация,
ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден
до 15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на оферти по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителни задължения.
12919

Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 770
от 27 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК
Общинският съвет – Димитровград, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на 15 % от капитала на „Сандра“ –
ООД, възлизащи на 1436 дяла.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайните активи на дружеството,
сключване на договори за придобиване на дялово участие, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания освен с разрешение на
общинския съвет.
3. Да се проведе публичен търг за продажба на
15 % от капитала на „Сандра“ – ООД, на 16-ия ден
от обнародването в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общинската администрация Димитровград, заседателна зала – зала „Гросето“. В случай
че срокът изтича в неприсъствен ден, търгът ще се
проведе на следващия присъствен ден.
4. Приема начална минимална тръжна цена
100 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
5. Депозит за участие – 10 000 лв., се внася по
банкова сметка на общината BG43 UNCR 7527 3381
7116 33 при „УниКредит Булбанк“ – Димитровград, BIC UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на
депозита – не по-късно от 12 ч. на работния ден,
предхождащ търга.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – до 14-ия ден от обнародването в „Държавен
вестник“ от 9 до 17 ч. – гише № 6 „Управление и
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разпореждане с общинска собственост“ – община
Димитровград. Тръжната документация е с цена в
размер 500 лв., платими в брой в касата на Община
Димитровград – гише № 8, бул. Раковски 15. За
закупуване на тръжна документация е необходимо
да се представят лична карта, БУЛСТАТ и решение
на фирмата (при необходимост пълномощно).
7. Срок за подаване на оферти – не по-късно
от последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга от 9 до 17 ч. в деловодството
на община Димитровград, гише № 1.
8. Оглед на обекта и разяснения по процедурата се
извършват от 8,30 ч. до 12 ч. до деня на провеждане
на търга всеки работен след представен документ
за закупена тръжна документация.
9. Упълномощава кмета на община Димитровград
да одобри тръжните условия, тръжните документи
и проектодоговора за продажба.
10. Упълномощава кмета на общината да назначи
комисия за провеждане на търга.
11. Упълномощава кмета на общината да одобри
и подпише договора за покупко-продажба.
12939

РЕШЕНИЕ № 249
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за П У П – парцеларен
план за линейна инфраструктура, представляваща
подземен електропровод на бъдещ БКТП в ПИ
№ 07257.30.183 по следното трасе: ПИ № 07257.30.29
и ПИ № 07257.28.176, землище с. Българево.
Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 146
от 5 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС във връзка с решение № 4, взето с протокол № 2 от 4.ІІ.2009 г. на ОЕСУТ при община
Кричим, Общинският съвет – гр. Кричим, приема ПУП – ПРЗ за УПИ Х-1826 от кв. 4 по плана
на гр. Кричим, както следва: от УПИ Х-1826, кв.
4 с площ 588 кв. м се образуват УПИ ХІХ-1826,
хидрофор с площ 66,50 кв. м и УПИ Х-1826 с площ
521,50 кв. м.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив.
12970

Председател: А. Хаджиева

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 435
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ
и протокол № 14 от 9.ІХ.2009 г. на ОЕСУТ, т. 5,
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Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
п роек т за П У П – ПП (под робен уст ройст вен
план – парцеларен план) за водопровод ∅ 90 за
допълнително питейно водоснабдяване на с. Градец,
община Костинброд.
13006

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 437
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, протокол
№ 17 от 2009 г., Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за изменение на ОУП
на гр. Костинброд за масиви 36 и 37 (земеделско
ползване) обработваема земя в предимно производствена (Пп) зона на ОУП на гр. Костинброд.
13007

Председател: К. Чалъкова

ОБЩИНА КАВАРНА
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Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 597
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие,
одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване – кабели 20 kV за захранване на
БКТП 2 × 800 kVА в ПИ № 016514 в м. Кротиря,
землище на гр. Поморие, с трасе на кабела, преминаващо през ПИ 003791 – полски път, собственост
на община Поморие, който е изложен в сградата
на община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез община Поморие
пред Бургаския административен съд.
13008

Председател: Я. Славов

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 530
от 27 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 336 от
24.ІІ.2009 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежилищен имот – поземлен имот № 61710.506.502 по
кадастралната карта на Разград с площ 3355 кв. м,
с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, за който е съставен акт за
частна общинска собственост № 467 от 21.І.2009 г.
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с приватизационна оценка 39 681 лв. без включен
ДДС, включваща цената на земята и стойността на
строителните материали, получени след събаряне
на постройките, изградени в имота. Границите на
имота са: имоти с № 61710.506.501, 61710.506.504,
61710.506.503 и 61710.506.2.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване, който да се проведе на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 15 ч. в зала 102 на административната
сграда на община Разград при начална тръжна цена
39 681 лв. без включен ДДС и стъпка на наддаване
3000 лв. Ако 28-ият ден е неприсъствен, търгът да
се проведе на следващия работен ден в същия час
и на същото място.
3. Плащането на цената да се извърши само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Депозитната вноска в размер 5000 лв. да се
внесе по сметка на община Разград IBAN BG17
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22
до 24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Ако 24-ият ден е неприсъствен, депозитната вноска да се внесе на следващия
работен ден.
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на община
Разград до 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ .
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан плик в стая 413 след завеждането им в
деловодството на община Разград, стая 6 (партер),
до 17 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако 24-ият ден
е неприсъствен, предложенията да се подадат на
следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се извършва след закупуване на тръжната документация
до 24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Утвърждава тръжната документация, както
и информационния меморандум на общинския
недвижим имот и определя такса за закупуването
є в размер 100 лв. без ДДС.
9. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 50-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
46-ият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10. Възлага на кмета на общината правомощията на орган на приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите.
13010

Председател: Д. Добрев

ВЕСТНИК
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1. Прекратява процедурата по предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: имот № 084007 с площ 22,369
дка, представляващ водоем „Бело бърдо“ (горен),
с. Годлево, община Разлог.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия по прекратяване на процедурата
в съответствие с изискванията на ЗК и ППЗК.
Председател: Р. Тумбев
12964

РЕШЕНИЕ № 165
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК във връзка с чл. 91, ал. 2 ППЗК,
протокол от 29.VІ.2009 г. по чл. 85, ал. 2 ППЗК на
комисия, назначена със Заповед № РД-15-0333 от
21.ІV.2009 г. на кмета на община Разлог, и доклад
на вр.и.д. кмет на община Разлог Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
1. Прекратява процедурата по предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: имот № 084015 с площ 18,911 дка,
представляващ водоем „Бело бърдо“ (долен), с. Год
лево, община Разлог.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия по прекратяване на процедурата
в съответствие с изискванията на ЗК и ППЗК.
Председател: Р. Тумбев
12965

РЕШЕНИЕ № 166
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК във връзка с чл. 91, ал. 2 ППЗК,
протокол от 29.VІ.2009 г. по чл. 85, ал. 2 ППЗК на
комисия, назначена със Заповед № РД-15-0333 от
21.ІV.2009 г. на кмета на община Разлог, и доклад
на вр.и.д. кмет на община Разлог Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
1. Прекратява процедурата по предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: имот № 000148 с площ 18,838 дка,
представляващ водоем „Полене“ (долен), с. Годлево,
община Разлог.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия по прекратяване на процедурата
в съответствие с изискванията на ЗК и ППЗК.
Председател: Р. Тумбев
12966

ОБЩИНА РАЗЛОГ

РЕШЕНИЕ № 167
от 29 октомври 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 164
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК във връзка с чл. 91, ал. 2 ППЗК,
протокол от 30.VІ.2009 г. по чл. 85, ал. 2 ППЗК на
комисия, назначена със Заповед № РД-15-0333 от
21.ІV.2009 г. на кмета на община Разлог, и доклад
на вр. и. д. кмет на община Разлог Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК във връзка с чл. 91, ал. 2 ППЗК,
протокол от 30.VI.2009 г. по чл. 85, ал. 2 ППЗК на
комисия, назначена със Заповед № РД-15-0333 от
21.IV.2009 г. на кмета на община Разлог, и доклад
на вр.и.д. кмет на община Разлог Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
1. Прекратява процедурата по предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общин-
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ска собственост: имот № 000147 с площ 7,466 дка,
представляващ водоем „Полене“ (горен), с. Годлево,
община Разлог.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия по прекратяване на процедурата
в съответствие с изискванията на ЗК и ППЗК.
12967

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 168
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК във връзка с чл. 91, ал. 2 ППЗК,
протокол от 29.VІ.2009 г. по чл. 85, ал. 2 ППЗК на
комисия, назначена със Заповед № РД-15-0333 от
21.ІV.2009 г. на кмета на община Разлог, и доклад
на вр. и. д. кмет на община Разлог Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
1. Прекратява процедурата по предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: имот № 000149 с площ 21,054 дка,
представляващ водоем „Равна нива“, с. Годлево,
община Разлог.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия по прекратяване на процедурата
в съответствие с изискванията на ЗК и ППЗК.
12968

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 3-01-1130
от 13 ноември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2,
т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45, ал. 7
ЗДДС, Решение № 12 от 27.III.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, нареждам:
1. Да се проведе процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на ПИ 73626.508.155
(УПИ IX), кв. 318, кв. Запад, с площ 14 377 кв. м,
с незавършена сграда на 9 етажа със ЗП 3850 кв. м
и РЗП 35 330 кв. м при следните условия:
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1.1. Начална тръжна цена – 2 600 000 лв. (без
ДДС). Достигнатата на търга цена се облага с ДДС.
1.2. Стъпка за наддаване – 200 000 лв.
1.3. Депозит за участие – 10% от началната
тръжна цена на имота се превеж да по IBAN,
BG62UBBS80023300143230 в 30-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
1.4. Цена на тръжната документация – 500 лв.
(без ДДС), платими в касата на общината. Получава
се в стая 39 на общината.
1.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
1.6. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
1.7. Срок за подаване на предложенията – до
16 ч. на 30-ия ден от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“ в Информационния център на
общината в запечатан плик.
1.8. Търгът ще се проведе на следващия работен
ден след изтичане срока на подаване на предложенията в сградата на общината, зала 74, от 14 ч.
2. Контрола по изпълнение на заповедта ще
изпълнява кметът на общината.
12963

Кмет: Кр. Мирев

ОБЩИНА ХАСКОВО

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 169
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 60,
ал. 1, т. 1 ЗК във връзка с чл. 91, ал. 2 ППЗК,
протокол от 29.VІ.2009 г. по чл. 85, ал. 2 ППЗК на
комисия, назначена със Заповед № РД-15-0333 от
21.ІV.2009 г. на кмета на община Разлог, и доклад
на вр. и. д. кмет на община Разлог Общинският
съвет – гр. Разлог, реши:
1. Прекратява процедурата по предоставяне на
концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост: имот № 000256 с площ 24,081 дка,
представляващ водоем „Рахманови боре“ (Езерото),
с. Годлево, община Разлог.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия по прекратяване на процедурата
в съответствие с изискванията на ЗК и ППЗК.
12969

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 404
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, план-схеми
и парцеларен план за водоснабдяване и електрозахранване за поземлен имот с идентификатор
77195.10.48, местност Балакли, землище Хасково.
За поземлен имот 77195.10.48 се определя предназначение „За складови дейности и автоуслуги“
при следните показатели на застрояване:
етажност – до 2 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Предвиденото застрояване да отстои на наймалко 3 м от източната регулационна линия, определена съгласно проекта за подробен устройствен
план – план за улична регулация на жилищен
район „Каменец“.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12911

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 405
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, план-схема
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и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 77195.424.69, местност
Идимирли, землище Хасково.
За поземлен имот 77195.424.69 се определя
предназначение „За шивашки цех с до 100 работни
места“ при следните показатели на застрояване:
височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Предвиденото застрояване да отстои на наймалко 5 м от западната имотна граница.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12912

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 406
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, план-схема
за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 77195.526.1, местност Гробищата, землище
кв. Болярово, гр. Хасково.
За поземлен имот 77195.526.1 се определя предназначение „За цех за преработка на селскостопанска
продукция“ при следните показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Южната ограничителна линия на застрояване
да отстои на най-малко 25 м от края (ръба) на
платното за движение съгласно чл. 6 и 25 от Закона
за пътищата.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12913

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 407
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, план-схема
за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 77195.109.3, местност Кенана, землище
Хасково.
За поземлен имот 77195.109.3 се определя предназначение „За жилищни нужди“ при следните
показатели на застрояване:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
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коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Южната ограничителна линия на застрояване да
отстои на 5 м от уличната регулационна линия, определена съгласно подробен устройствен план – план
за улична регулация на жилищен район „Кенана“.
Западната ограничителна линия на застрояване да
отстои на 5 м от имотната граница.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12914

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 408
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване, плансхема и парцеларен план за електрозахранване за
поземлени имоти с идентификатори 77195.332.15 и
77195.332.16, местност Чатръка, землище Хасково.
За поземлени имоти 77195.332.15 и 77195.332.16
се определя предназначение „За жилищни нужди и
обществено обслужване“ при следните показатели
на застрояване:
етажност – до 2 етажа, височина – до 8 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Северната линия на застрояване в поземлените
имоти 77195.332.15 и 77195.332.16 да отстои на наймалко 50 м от поземлен имот 77195.335.9 предвид
установената хигиенно-защитна зона. Линията на
застрояване от юг да отстои на най-малко 10 м от
имотната граница.
Линията на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12915

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 409
от 30 октомври 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване,
специализирани план-схеми и парцеларни планове
за електрозахранване и водоснабдяване и транспортно-комуникационен план за поземлен имот
с идентификатор 77195.337.19, местност Сучукмаз,
землище Хасково.
За поземлен имот 77195.337.19 се определя предназначение „За складови дейности и паркинг“ при
следните показатели на застрояване:
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етажност – до 2 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Ограничителната линия на застрояване да отстои
на най-малко 25 м от края (ръба) на платното за
движение съгласно чл. 6 и 25 от Закона за пътищата.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12916

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 410
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява одробен
устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми и парцеларни планове за
електрозахранванe, водоснабдяване и канализация
и транспортно-комуникационен план за поземлени
имоти с идентификатори 77195.333.42 и 77195.333.54,
местност Бюкя, землище Хасково.
За поземлен имот 77195.333.42 се определя предназначение „За обществено обслужване и търговска
дейност“ (за офиси и търговски комплекс за мебели
и др. обзавеждане, промишлени стоки, материали
за довършителни работи в строителството и др.)
при следните показатели на застрояване:
етажност – 1 до 5 етажа, височина – до 10 м,
до 15 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно(е) и свързано (д).
За поземлен имот 77195.333.54 се определя
предназначение „За складови функции и паркинг“
(за складове за мебели и друго обзавеждане, промишлени стоки, материали за довършителни работи
в строителството и др. и паркинг) при следните
показатели на застрояване:
етажност – 1 до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свързано (д).
Предвиденото ниско застрояване за поземлен
имот № 77195.333.42 да отстои на най-малко 12 м
от северната имотна граница, а застрояването със
средна височина да отстои на най-малко 22 м от
северната имотна граница.
Линията на застрояване и разположението на
мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Хасковския административен съд.
12917

Председател: Д. Делчев
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 394
от 27 октомври 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, одобрява проект за подробен
устройствен план: парцеларен план за трасе на ел.
кабел 20 kV до ПИ 071087 през поземлени имоти
№ 001052, 000209, 000093, 000207, 000218, 000084,
000111 и 000135 по КВС на с. Роза, община „Тунджа“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
13011

Председател: Стр. Колев

85. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване
на разрешително за водовземане от повърхностен
воден обект – язовир „Копринка“. Целта на водовземането е промишлено водоснабдяване, охлаждане
и напояване на градински площи. Водовземането
се извършва от енергогасителния басейн след
основните изпускатели на язовир „Копринка“ при
с. Копринка, община Казанлък. Код по единен
класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 38563, в басейна на река
Тунджа. Мястото на водоползване е „Топлофикация
Казанлък“ – АД, Казанлък. Необходимото водно
количество е 150 000 м 3/годишно, от които 45 000 м 3/
годишно за промишлени цели, 80 000 м 3/годишно за
охлаждане, 25 000 м 3/годишно за напояване, с режим
на водовземане 24 часа/денонощие, целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при условие, че използваният воден обем за различните цели
се измерва с измервателни устройства, монтирани
непосредствено след водопроводните отклонения,
отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол, приета
с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването
и публичното обявяване на съобщението в община Казанлък заинтересуваните могат да възразят
срещу издаването на разрешителното и/или да
предложат условия, при които да бъде издадено
разрешителното с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси. Писмени предложения се
представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, отдел
„Ползване на водите“.
12920
46. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а ������������������������������
– ����������������������������
аа“ от Закона за водите�����
обя����
вява, че е постъпила административна преписка с
искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за водовземане от повърхностен воден
обект – язовир „Панчарево“ (хидровъзел „Искър“).
Целта на водовземането е напояване на 968 дка
площи в комплекс парк-музей „Врана“.�����������
Водовзема����������
нето се извършва чрез водовземно съоръжение за
напояване при язовирната стена при с. Панчарево,
Столична община. Код по единен класификатор
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на а дминист рат ивно-тери ториа лни те единици
(ЕКАТТЕ) 55419, в басейна на р. Искър. Мястото
на водоползване е защитена местност парк-музей
„Врана“, обявен за паметник на градинско-парковото изкуство с национално значение. Необходимото
водно количество за напояване и осигуряване на
минимално допустими водни обеми за съхраняване на екологичното равновесие в района на парка
е 250 000 м 3/годишно през месеците от април до
октомври��������������������������������������
. Правото
������������������������������������
на водовземане ще се предостави при условие, че използваният воден обем се
измерва с измервателно устройство, отговарящо на
изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ и публичното обявяване на
съобщението в Столична община заинтересуваните
могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да
бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмени
предложения се представят в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление на
водите“, отдел „Ползване на водите“.
12941
1. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване
на воден обект за изграждане на съоръжение за
подземни води, предназначено за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване (бутилиране на
трапезна вода). Съоръжението – тръбен кладенец,
ще бъде изградено в кватернерния водоносен хоризонт, водното тяло BG4G000000Q005 – Порови
води в кватернер – Дупница, в ПИ № 39339.139.31,
местността Гугутица, в землището на с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, ЕК АТТЕ 39339, при координати на тръбния кладенец:
ТК „Ронин БГ – Крайници“ N – 42° 18' 48.4", и
Е – 23° 12' 08.9", и надморска височина – 601,6 м.
Проектни параметри на използването: тръбен
кладенец ТК „Ронин БГ – Крайници“: дълбочина:
30 м; експлоатационна колона от РVС тръби с диаметър ∅ 160 мм в интервала от повърхността до
30 м, задтръбна циментация в интервала от 9 м
до повърхността и глинест тампонаж в интервала
9 – 10 м; водоприемна част (филтри) от РVС тръби
с диаметър ∅ 160 мм от 13 м до 28 м, гравийна
засипка на експлоатационната колона от 30 м до
10 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене ТК „Ронин БГ – Крайници“ – 0,8 л/сек.
Проектен максимален дебит на водочерпене – ТК
„Ронин БГ – Крайници“ – до 1,0 л/сек. Проектно
максимално допустимо понижение на водното
ниво – 3,1 м. Дейности за проучване на подземните
води: сондажно-геофизични изследвания; опитно
водочерпене за определяне параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с проектния
дебит и на 3 степени; вземане на водна проба за
оценка на актуалното състояние на подземните води
съгласно изискванията за водите за питейно-битови
цели. Условия, при които ще се разреши изграждане на съоръжението: да се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за изясняване на
литоложкия строеж на водоносния хоризонт. Да не
се формират отпадъчни води от обекта. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните
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лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
12942
93. – Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои откриване
на производство за предоставяне на разрешение
за проучване на строителни материали в следните
площи: 1. „Устра – 1“ в землището на с. Устрен,
община Джебел, област Кърджали; 2. „Старата колиба“ в землището на с. Голяма Желязна, община
Троян, област Ловеч.
13013
8. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 409/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Атанас Любенов Мечкаров – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
3 месеца.
12926
9. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 638/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Николета Георгиева
Илиева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
12927
12. – Агенцията за държавни вземания, Ре
гиона лна дирек ция – София, ИРМ – Перник,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление
№ 0612/2007/001188 от 13.XI.2009 г. възлага на
„Стил – СВ“ – ЕООД, ЕИК 131039778, със седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, кв. Горна баня, ул. Ехо 14, представлявано
от Силвестър Цветанов Величков, ЕГН 6605084500,
следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 55871.335.24 по кадастралната карта на
Перник и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-91 от 13.Х.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК (стар № 48), с площ 41 626 кв. м
в землището на кв. Бела вода, гр. Перник, област
Перник, извън регулация, при съседи: 55871.335.17,
55871.335.23, за 162 691 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията при
Агенцията по вписванията, Служба по вписванията
по местонахождението на имота.
13017
22 . – А г е н ц и я т а з а д ъ рж а в н и в з е м а н и я ,
Рег ион а л н а д и р е к ц и я – П л о в д и в , н а о с н о ва н ие ч л. 239, а л. 2 ДОП К с по с т а нов лен ие
№ 9022/2005/000208/11.ХI.2009 г. възлага на Митница Свиленград, ЕИК по БУЛСТАТ 0006275970037,
адрес за кореспонденция: Свиленград, кв. Капитан
Петко войвода, ул. Асен Илиев 4, представлявано
от Филип Александров – и.д. началник на Митница Свиленград, следния недвижим имот (подробно описание): поземлен имот с идентификатор
№ 77195.731.223 и площ 1547 кв. м (по скица № 790
от 23.І.2009 г. на СГКК Хасково) заедно със: 1.
административна делова сграда с идентификатор
№ 77195.731.223.2 (по скица № 792 от 23.І.2009 г.
на СГКК – Хасково) до склад за манипулация на
тютюн в парцел І, кв. 1 по плана на гр. Хасково,
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одобрен със Заповед 988/1988 г., отреден за имот с
пл. № 8100 в Източна индустриална зона, масивна
конструкция, със застроена площ 729 кв. м (по скица), състояща се от: първи етаж, включващ столова,
кухня, битови части и жилищна част, и втори етаж,
състоящ се от канцелария и санитарен възел, всеки
етаж със самостоятелен вход, и 2. друг вид сграда
за обитаване с идентификатор № 77195.731.223.1 (по
скица № 793 от 23.І.2009 г. на СГКК – Хасково)
със застроена площ 17 кв. м едноетажна, масивна;
при граници на поземления имот: 77195.731.150,
77195.731.6, 77195.731.222, в Хасково, ул. Правда
1. На основание чл. 239, ал. 2 ДОПК купувачът
става собственик на имота дори и длъжникът да
не е бил собственик, ако в едногодишен срок от
обнародването на постановлението за възлагане не
бъде предявен иск за собственост.
13016
26. – Софийският университет „Св. Климент Ох
ридски“, обявява конкурси за: професор по 05.06.05
педагогическа и възрастова психология (психология
на развитието в детско-юношеска възраст) със срок
3 месеца; доценти по: 01.01.12 информатика (информационни и комуникационни технологии) – един;
02.22.01 екология и опазване на екосистемите (фитоекология) – един; 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство
(наука и образование) – един; 02.10.01 технология на
неорганичните вещества – един; 02.22.01 екология
и опазване на екосистемите (екология на микроорганизмите) – един, със срок 3 месеца; асистенти
по: 05.02.18 икономика и управление по отрасли
(икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите) – един; 05.02.01 политическа
икономия (макроикономика) – един; 05.02.01 политическа икономия (микроикономика) – един;
01.06.06 генетика – един, със срок 3 месеца; 01.01.12
информатика (информационни и комуникационни
технологии) – двама; 01.01.12 информатика (софтуерни технологии) – един; 05.04.09 фолклористика
(антропология на българите и български фолклор) – един; 05.01.17 теология (източно църковно
пеене) – един; 05.04.20 германски езици (съвременен
английски език – приложна лингвистика) – един;
05.04.11 общо и сравнително езикознание (унгарски
език) – един, със срок 1 месец; асистент по чл. 68,
ал. 1, т. 3 КТ по 05.11.01 социология (обща социология) – един, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
13037
114. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за асистент по 02.06.06 електрически
мрежи и системи към катедра „Електротехника,
електроника и автоматика“ със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Инженерно-педагогическия факултет, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
13014
21. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН – София, обявява конкурси за:
старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.05.05 физикохимия за нуждите на секция „Електрохимия на
твърдите електролити“ със срок 2 месеца; научен
сътрудник по 01.05.14 електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция
„Електрохимични методи“ със срок 1 месец от
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обнародването в „Държавен вестник“. Подаване
на документи – в ИЕЕС – БАН, София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 872-25-45.
12890
144. – Международното висше бизнес учили
ще – Ботевград, обявява конкурс за доцент по
05.02.18 икономика и управление (бизнес комуникации и фирмена култура в търговията) със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723-68812.
12972
82. – Европейският колеж по икономика и уп
равление – Пловдив, обявява конкурс за асистент
по 05.02.18 икономика и управление (мениджмънт
на хотелиерския и ресторантьорския бизнес) със
срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ЕКИУ, Пловдив, ул. Задруга
18, тел. 032/693-716.
12887
432. – Етнографският институт с музей при
БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник I ст. по 05.03.14 етнография за нуждите на
секция „Българска традиционна култура“ със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ЕИМ – БАН, канцелария, София 1000, ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.
12888
10. – Централната лаборатория по слънчева
енергия и нови енергийни източници при БАН – Со
фия, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.03.22
физика на вълновите процеси (оптоелектроника и
лазерна техника) със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на лабораторията, София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-84-48.
12889
289. – Институтът по овощарство – Пловдив,
обявява конкурс за научен сътрудник по 04.01.10
растителна защита (токсикология, остатъчни количества пестициди) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (кандидатите трябва
да имат научна степен бакалавър и/или магистър
по химия). Справки и документи – в института,
4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел. 032/692 349.
13015
31. – Община Търговище на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през периода 1.VІІІ. – 31.Х.2009 г.
е извършена продажба на следните общински нежилищни имоти по реда на ЗПСК: 1. ПИ 73626.513.106,
к в. 5 по плана на К К „Парка-север“ с площ
12 550 кв. м чрез публичен търг с явно наддаване
на „Ему“ – АД, с адрес на управление с. Разбойна,
община Търговище, вписан в регистър 1 с решение № 549 от 26.V.2000 г., парт. № 5, т. 4, стр. 76,
по ф. д. № 75/95, ЕИК по БУЛСТАТ 835013079, за
192 000 лв., изплатени изцяло; 2. УПИ І, кв. 10 по
плана на с. Осен с площ 3200 кв. м и построена в
него масивна двуетажна сграда със ЗП 148 кв. м,
РЗП 316 кв. м и изба с площ 90 кв. м чрез публичен
търг с явно наддаване на „НАТ – 87“ – ЕООД, ЕИК
по БУЛСТАТ 200 270186, с адрес на управление
Търговище, ул. Бр. Бъкстон 7, вх. Б, ет. 3, ап. 6,
за 20 000 лв., изплатени изцяло.
12973
13. – Община с. Черноочене, област Кърджали,
на основание чл. 30 ЗПСК обвява, че до 31.Х.2009 г.
са извършени прода жби по реда на ЗПСК на
следните недвижими имоти: ЛОК № 1 – „Кафене“, застроена площ на сградата – 60,70 кв. м,
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застроена площ на площадка – 10,80 кв. м, право на строеж – 71,50 кв. м, на цена 34 000 лв. с
купувач Емин Мюмюн Осман, сумата е платена
в законоустановения срок; ЛОК № 4 – „Бръснарница“, застроена площ на сградата – 15,30 кв. м,
застроена площ на площадка – 4,40 кв. м, право
на строеж – 20 кв. м, на цена 8900 лв. с купувач
Назим Мурадов Аптураманов, сумата е платена в
законоустановения срок.
12925
9. – Община Асеновград съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти с КИ № 00702.9.2,
№ 00702.9.4, № 00702.9.5 и № 00702.9.8 по кадастралната карта на Асеновград за изграждане на
регионален център за обезвреждане на твърди битови
отпадъци за общините Асеновград, Първомай и
Садово. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния
център на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12921
6. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване от ТП „Вила АПК“ до
ваканционно селище за отдих и туризъм в имот
169086, м. Овиначе, землище на гр. Банско. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на
община Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
12978
94. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на Летище Варна, община Варна и община
Аксаково, област Варна, с цел обособяване на нови
урегулирани поземлени имоти с конкретно отреждане и показатели за устройство и застрояване.
Материалите са изложени в административната
сграда на район „Владислав Варненчик“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация Варна.
12977
111. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 018004 и ПИ № 018005, местност Долен Трошан,
землище с. Присово, за промяна предназначението на част от имотите за жилищни нужди при
максимална височина до 10 м при ограничителни
линии на застрояване и план-схеми за ел. и В и К
захранване към ПУП. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община
Велико Търново.
12976
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1. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план на
трасето на нова ВЛ 110 kV за присъединяването на
ФВЕЦ „Самоводене“ към електропреносната мрежа
(ЕПМ) 110 kV. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Велико Търново.
12922
70. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
ел. кабел 20 kV през поземлен имот № 000024 в
землището на с. Пчелиново, област Стара Загора.
Проектът се намира в стая № 5 на общинска администрация гр. Гурково. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и предложения
по проекта до община Гурково.
12924
8. – Община Елхово, област Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за външно електрозахранване за поземлен имот
№ 11192 в землището на гр. Елхово, област Ямбол.
Проектът за ПУП е изложен в отдел „ТСУС“ на
община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
12923
28. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляващ трасе на подземни кабелни
линии в земеделски земи – ниви, полски пътища
и недървопроизводителни горски площи, в землищата на с. Българево, с. Свети Никола, с. Поручик Чунчево, с. Хаджи Димитър и с. Камен бряг,
община Каварна, област Добрич (актуализация
на трасето), засягащ следните поземлени имоти:
землище с. Българево, община Каварна, област
Добрич – земеделски земи – ниви с идентификатори 07257.11.88, 07257.12.74, 07257.12.114, 07257.14.158,
07257.14.160, 07257.15.191, 07257.15.193, 07257.15.195,
07257.15.197, 07257.15.363, 07257.18.149, 07257.19.202,
07257.19.253, 07257.19.252, 07257.19.257, 07257.19.259,
07257.20.101, 07257.20.103, 07257.20.105, 07257.21.94,
07257.21.96, 07257.22.84, 07257.23.138, 07257.23.136,
07257.23.74, 07257.24.162, 07257.24.164, 07257.25.85,
07257.34.79, 07257.35.106, полски пътища с идентификатори 07257.13.102, 07257.11.32, 07257.34.105,
07257.22.28, 07257.15.60, 07257.15.354, 07257.19.248,
07257.20.30, 07257.24.50, 07257.24.252, 07257.21.29,
недървопроизводителни горски площи с идентификатори 07257.22.383, 07257.15.360, 07257.15.357,
07257.15.358, 07257.15.359, 07257.14.385, 07257.14.386;
землище с. Свети Никола, община Каварна, област
Добрич – земеделски земи – ниви с идентификатори 65543.11.121, 65543.11.123, 65543.12.99, 65543.12.96,
65543.18.93, 65543.18.254, 65543.18.95, 65543.18.257,
полск и пътища с и дентификатор 65543.12.219;
землище с. Поручик Чунчево, община Каварна,
област Добрич – земеделски земи – ниви с идентификатори 57861.16.407, 57861.18.49, 57861.18.51,
57861.19.39, 57861.20.59, 57861.20.58, 57861.21.71,
57861.21.73, 57861.22.30, полски пътища с идентификатори 57861.16.86, 57861.19.402, 57861.16.401,
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57861.18.431, 57861.21.432, 57861.21.671, 57861.20.414,
недървопроизводителни горски площи с идентификатори 57861.19.90, 57861.18.93, 57861.20.411; землище
с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич – земеделски земи – ниви с идентификатори
77044.18.27, 77044.22.68, 77044.23.146, 77044.23.148,
полски пътища с идентификатори 77044.19.106,
77044.20.138, 77044.21.185, 77044.22.119, 77044.20.131,
недървопроизводителни горски площи с идентификатори 77044.20.163, 77044.20.130; землище с. Камен
бряг, община Каварна, област Добрич – полски път
с идентификатор 35746.11.131. Проектът се намира
в отдел „ТУС“ при община Каварна. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да се
запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
12994
22. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация за новообразувани квартали № 257 и
№ 258 в махала Корейска – гр. Костинброд. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, гр. Костинброд, ул. Охрид 1, входно фоайе, на
таблото за съобщения. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на община Костинброд в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
13012
20. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените
места „Кабели 20 kV в землището на с. Кошарица
и землището на гр. Несебър: 1. от мобилна ПС
110/20 kV – до съединителни муфи 400 мм 2; 2.
от мобилна ПС 110/20 kV до краен ЖР стълб на
отклонение ВЛ 20 kV „Кошарица“; 3. от мобилна
ПС 110/20 kV до ТП „Чолакова чешма 2“; 4. от ТП
„Чолакова чешма 2“ до ТП „Чолакова чешма 1“; 5.
от мобилна ПС 110/20 kV до ТП „Делта строй“; 6. от
ТП „Делта строй“ до ТП „Чайра 2“. Трасето започва
от подробна точка № 1 – изход от ТП „Чолакова
чешма“, продължава през имоти № 39164.502.352,
39164.15.88, 51500.172.21, 51500.37.12 – пътища ІV
клас, до СМ 20 kV. Трасето на кабела е с дължина 3659 л.м с определен сервитут по 2 м от двете
страни на кабела. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 37. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12974
1. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на
парцеларен план – пътна връзка за ПИ 39164.22.157
в землището на с. Кошарица, местност Кабаджевиз,
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Проектът касае комуникационно транспортно решение за осигуряване
на достъп до имот 39164.22.157 и имоти 39164.22.26,
39164.22.27, 39164.22.39, намиращи се в землището
на с. Кошарица, местност Кабаджевиз. В частта
ПУП – парцеларен план, е приложен регистър
на засегнатите имоти. Достъпът се осъществява
от общински имоти: от имот 39164.22.65 с трайно
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предназначение „Селскостопански път“ – 692 кв. м,
от имот 39164.22.158 с трайно предназначение „Селскостопански път“ – 381 кв. м, и от имот 39164.22.1
с трайно предназначение „Дере“ – 341 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, стая 37, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заитересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12975

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Добрич
на решение № 462 по протокол № 26 от заседание
на Общинския съвет – гр. Добрич, проведено на
29.Х.2009 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 7
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация се изменя чл. 37а, ал. 2 от
Наредба № 8 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на община Добричка, гр. Добрич, като думите „в
размер на 16 лв., в т.ч. 14 лв. за регистрационната
табела и 2 лв. за регистрационния талон“ се заменят
с „в размер на 9,50 лв., в т.ч. 9 лв. за регистрационната табела и 0,50 лв. за регистрационния талон
с найлонов калъф“. По оспорването е образувано
адм.д. № 660/2009 по описа на административния
съд, насрочено за 22.ХІІ.2009 г. в 14 ч.
12953
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 25 състав, призовава Атанас Петров Димитров с последен известен по делото постоянен
адрес Варна, ул. Витоша 2, ет. 2, ап. 16, и настоящ
адрес Германия, гр. Кьолн, като заинтересована
страна по адм. дело № 4300/2009, образувано по
жалба на Малена Панчева Петкова срещу Заповед
№ РД-09-26 от 6.ІІ.2009 г. на кмета на район „Овча
купел“, СО. Делото е насрочено за 14.ХІІ.2009 г. в
11 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
12951
Варненският окръжен съд, административно
отделение, ІІ състав, призовава Марин Николов Цветков с последен адрес Варна, ул. Георги Бенковски,
бл. 64, вх. Б, ет. 5, ап. 15, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 4.ІІ.2010 г. в 9 ч. като ответна
страна по адм. д. № 1821/2006, заведено от Станка С.
Кожухарова и Янчо С. Янчев. Ответната страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
12896
Софийск и ят гра дск и съд, г р. о тделение, І
бр. състав, призовава Сюлейман Фуат Нимжи
(Роман Николаев Янков) с последен адрес Балчик,
ул. Огоста 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 26.І.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ Е 7601/2009, заведено от Лилия Мирониевна
Янкова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12895
Софийският градски съд, въззивно отделение,
IIА състав, призовава Елена Иванова Христова
с последен известен адрес Перник, ул. Морозов
15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
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на 25.III.2010 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 3782/2007, заведено от Павел Р. Вакарелов.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 51,
ал. 4, изр. 2 ГПК.
12894
Асеновградският районен съд призовава Кирчо
Ясенов Николов с последен адрес с. Оряховец,
община Баните, област Смолян, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.І.2010 г. в 9 ч. като
ответник по гр.д. № 692/2009, заведено от Районна прокуратура – Асеновград, по чл. 149 АПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
13025
Варненск ият районен съд, Х Х Х ІІІ състав,
призовава Иван Георгиев Колев с постоянен адрес
гр. Белослав, област Варна, ул. Васил Левски 39, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ІІ.2010 г.
в 14,30 ч. като ответник по гр.д. № 1941/2009, заведено от Павлина Банчева Колева, за иск по чл. 99,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12952
Велинградският районен съд, гр. колегия, I
състав, призовава Райна Стефанова Стефанова с
последен адрес София, район „Лозенец“, ул. Бисер
14, ет. 2, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 21.I.2010 г. в 11,30 ч. като ответница по
гр.д. № 305/2006, заведено от Василка Б. Петрова,
Иван Г. Ищев, Джанина Г. Давчева, Веселин Г.
Георгиев, Димка Н. Минкова, Николай М. Минков,
Благодатка И. Рабаджиева, Фридрих Г. Ищев, Константин Г. Георгиев, Жанета Н. Иванова, Вяра Х.
Сендова, Марияна С. Сендова, Христо С. Сендов,
Благовест Х. Сендов, Божидар Х. Сендов, Йорданка Х. Костадинова, Михаил С. Петров, Галина А.
Ушева, Драгомир И. Ушев, Хилдегард Д. Ушева и
др. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12999
Габровският районен съд уведомява Георгиос
Мистакидис, с дата на раждане 1954 г., гръцко
гражданство, с неизвестен адрес на територията
на България, че в съда има образувано гр. дело
№ 1843/2009 със страни: Нина Георгиева Колева
срещу Георгиос Мистакидис, с основание на иска
чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 НК.
13023
Горнооряховският районен съд, осми състав,
призовава Юнус Емре Сечкин, гражданин на Турция,
роден на 24.VІІ.1982 г., с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 14.І.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. № 1661/2009, заведено от Мима Асева Лалева,
по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12950
Пазарджишкият районен съд призовава Николаос Михаил Камбурис, роден 1965 г., със съдебен
адрес Гърция, област Серес, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 10.II.2010 г. в 9 ч. като
ответник по гр.д. № 2829/2008 по описа на съда,
заведено от Стефан Иванов Василев. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
12995
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Пазарджишкият районен съд призовава Евгения
Николаос Камбури, родена 1946 г., със съдебен адрес
Гърция, област Серес, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 10.ІІ.2010 г. в 9 ч. като ответница
по гр.д. № 2829/2008 по описа на съда, заведено от
Стефан Иванов Василев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
12996
Пазарджишкият районен съд призовава Христос
Николаос Камбурис, роден 1943 г., със съдебен адрес
Гърция, област Серес, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 10.II.2010 г. в 9 ч. като ответник
по гр.д. № 2829/2008 по описа на съда, заведено от
Стефан Иванов Василев. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
12997
Софийският районен съд, първо гражданско
отделение, 27 състав, призовава Павел Емилов
Стоянов, ЕГН 7211016267, с последен адрес София,
ж.к. Младост 1, бл. 101, вх. Е, ет. 7, ап. 101, да се
яви в съда на 4.II.2010 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 1921/2008, заведено от Васил Димитров
Добриянов и др. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13018
Софийският районен съд, ГО, 61 състав, призовава Никола Павлов Паргов (Никола Павлов
Михайлов) с последен известен адрес София, ж. к.
Разсадника-Коньовица № 24, вх. Г, ет. 3, ап. 76, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на бул. Драган
Цанков, на 18.ІІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр. д. № А21279/2008, заведено от Благородна
Йорданова Митова и Емилия Йорданова Овчарова.
Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12893
Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия, призовава Стефан Маринов Тодоров с последен адрес
гр. Тервел, ул. Братя Миладинови 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.І.2010 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 226/2009, заведено
от Надка М. Тонева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
13024
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 24/2009 по предявено на 15.I.2009 г. мотивирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност със
седалище София с правно основание по чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД с цена на иска 256 500 лв. срещу Кръстю Димитров Ставрев, Петя Николова
Ставрева и Димитър Кръстев Ставрев за отнемане в полза на държавата на следното имущество
на стойност 256 500 лв., както следва: от Кръстю
Димитров Ставрев, Петя Николова Ставрева и
Димитър Кръстев Ставрев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Кръстю Димитров
Ставрев и Петя Николова Ставрева – 1/2 идеална
част от дворно място, цялото на площ 640 кв. м,
образуващо парцел XIII-272 в кв. 3 по плана на с.
Равда, област Бургас, заедно с втори жилищен етаж
от изградената в този парцел двуетажна жилищна
сграда на площ 75 кв. м при граници на парцела:
улица, парцел XIV-273, парцел V-263, парцел 264,
парцел XI-270 и парцел XII-271, с нотариален акт
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№ 9, том LI, дело № 18812/1994 от 12.XII.1994 г., придобита с нотариален акт № 81, том III, рег. № 9447,
дело № 584/1999 от 6.Х.1999 г., Акт № 193, том III,
дело № 253/1999, партидна книга, т. 26, стр. 326,
вх. рег. № 1001 от 20.Х.1999 г.; на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Кръстю
Димитров Ставрев и Петя Николова Ставрева:
сумата от продажбата на недвижим имот с нотариален акт № 180, том IV, рег. № 3206, дело № 748
от 17.IV.2008 г., акт № 12, том Х, дело № 2162/2008
от 18.IV.2008 г. в размер 25 000 лв.; на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Петя
Николова Ставрева; лек автомобил, марка „Рено
5“, рег. № А7932ВМ, рама № VF1B40705G0500709,
двигател № C3JA700C002975, дата на първа регистрация 2.I.1987 г., закупен от Петя Николова Ставрева; на основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Димитър Кръстев Ставрев – 10/1930
идеални части кв. м от дворно място, цялото на
площ 1930 кв. м, образуващо УПИ I в кв. 85 по
плана на Несебър, област Бургас, офис № 4 във
вход Б на ет. 1 от изградената вече в посочения
имот жилищна сграда с подземни гаражи, партер
с магазини, офиси и 5 жилищни етажа, който офис
е на площ 83,26 кв. м с общите части на сградата,
западно изложение, при граници на офиса – външен
зид, коридор, офис № 3 и офис № 4, отдолу – магазинен етаж, отгоре – втори жилищен етаж, с
адрес Несебър, ул. Струма 23, вх. Б, ет. 2. Имотът
е с идентификатор № 51500.502.73.1.94, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 84, том ХХIX, рег. № 14702, дело № 5517/2007
от 14.IX.2007 г., акт № 144, том ХХХVIII, дело
№ 837/2007 на СВ – Несебър; на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД от Кръстю Димитров Ставрев:
50 дружествени дяла от капитала на „Иммобилиен.БГ енд Ко“ – ЕООД, ЕИК – 175584901, вписан
с решение от 30.Х.2006 г. по ф.д. № 3405/2006 на
Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес на
управление Несебър, ул. Струма 29, притежавани
от Кръстю Димитров Ставрев, в размер 5000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 15.III.2010 г. в 10 ч. В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“
на обявлението третите лица, които претендират
самостоятелни права върху описаното имущество
или върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното под горния номер дело,
като предявят съответните искове пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
13019
Търговищк и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява на всички заинтересувани, че на 25.ІХ. 2009 г. в съда е постъпило мотивирано искане от КУИППД – София,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД срещу
Пеньо К ирилович Станев от гр. Попово, ж.к.
Младост 1, вх. А, ап. 7, за отнемане в полза на
държавата на притежавано от последния имущество на обща стойност 300 427,34 лв. Образувано
е гр.д. № 302/2009 по описа на ТОС. Предвид
горното съдът определи: приема и прилага като
писмени доказателства по делото приложените
такива с исковата молба, отразени под № от 1 до
№ 64, намиращи се на страници от 1 до 479 от
приложението към нея, както и протокол № 1 от
16.ІV.2003 г. и № 2 от 12.V.2005 г. на ТПК „Първи
май“ – гр. Попово; пълномощно; 2 бр. преводи
на валута в евро от Гърция; годишни декларации
на ЕТ „Станев 99“; сл. бележка (УП-2) от бившия
хлебозавод – Попово; допълнително споразумение
към трудов договор от банка БНБ, клон Попово;
нотариално заверена декларация от 1.Х.2009 г.,
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представени от ответника по делото. Назначава
съдебна автотехническа експертиза със задача,
след като се запознае с материалите по делото, при
възможност и след оглед, както и след справки в
съответните институции да даде заключение относно действителните пазарни оценки към датата
на придобиване и датата на изготвяне на експертизата на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
ДК № Т1229 АС. Назначава съдебна строителна
експертиза със задача, след като се запознае с материалите по делото, след оглед на място и справки
в съответните институции, да даде заключение относно действителната пазарна оценка към датата на
придобиване, датата на разпореждане и към датата
на изготвяне на експертизата, както и стойността
на всички ремонти и подобрения, относно следните недвижими имоти в гр. Попово: апартамент
№ 7, ет. 3, вх. А със застроена площ от 75,69 кв.м,
избено помещение № 7 с площ 3,40 кв.м, с 1,67 %
ид. ч. от общите части на сградата в гр. Попово,
ж.к. Младост 1, при граници: изток – апартамент
№ 8; запад – терен на блока; север – терен на
блока; юг – терен на блока; имотът е придобит с
договор за покупко-продажба от 20.VІІІ.1990 г. на
Общинския народен съвет – Попово; дворно място
цялото 850 кв. м, заедно с паянтова жилищна сграда, паянтови стопански постройки, подобрения и
трайни насаждения, съставляващо имот пл. № 77,
за което е отреден парцел II от квартал 1 по плана
на с. Дриново, при граници: улица, парцел I-76 на
Митьо Митев, парцел XI-75 на Петко Стоилов,
парцел III-78 на Димитър Йоцев; производствен
обект – ателие, в югозападната част на партерния
етаж на жилищен блок в гр. Попово, бул. България
103, ж.к. Конфекция 3, с кадастрален № 1676, със
застроена площ от 102,30 кв.м, състоящ се от три
помещения и сервизни помещения, при граници: от
изток – помещение на ТПК „Първи май“, юг – бул.
България, от запад – ул. Любен Каравелов, и от
север – терен на жилищен комплекс, заедно със
складово помещение (изба) със застроена площ
18,30 кв.м в северозападната част на избения етаж
в същия жилищен блок, заедно с прилежащите
им идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж върху мястото, представляващо
урегулиран поземлен имот V – за КЖС, в кв. 90
по плана на гр. Попово; производствено помещение – ателие, в централната част на партерния
етаж на жилищен блок в гр. Попово, бул. България
103, ж.к. Конфекция 3, с кадастрален № 1676, със
застроена площ 45,4 кв. м, със самостоятелен вход,
до собствено на купувача производствено помещение № 103, заедно с прилежащите им идеални
части от общите части на сградата и правото на
строеж върху мястото, представляващо поземлен
имот V – за К ЖС, в кв. 90 по плана на гр. Попово;
поземлен имот с кадастрален № 113, целия с площ
2680 кв. м, за който са отредени УПИ XI, с кадстрален номер 113, целия с площ 1370 кв. м, заедно
с построените в този имот стопански постройки
в кв. 17 по плана на с. Долец, община Попово,
при граници и съседи: от две страни улици УПИ
X – за озеленяване, и УПИ XII-113 – съсобствен
и урегулиран поземлен имот XII, с кадастрален
номер 113, целия с площ 1800 кв. м, заедно със
застроената в него масивна жилищна сграда в кв.
17 по плана на с. Долец, община Попово; поземлен
имот с кадастрален № 106, целия с площ 990 кв.м,
за който е отреден УПИ I, с кадстрален номер 106
с площ 980 кв. м, заедно с построените в този
имот жилищна сграда, лятна кухня и стопански
постройки в кв. 17 по плана на с. Долец, община
Попово, при граници и съседи: от две страни
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улици УП II-107 на Цветанка Евстатиева Заркова
и наследници Евстати Димитров и УПИ III-108 на
Петър Димитров Русев и Петранка Петрова Димитрова; поземлен имот, а именно 500/1415 ид. ч.
от имот № 173231, представляващ земеделска земя
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ с номер 231 по схемите за раздаване на местата в землището на с. Паламарца,
местността Калето, с площ 0,500 дка при граници
и съседи: нива № 000902 на ОПФ, пасище, мера
№ 000773, полски път на община Попово № 170206,
заедно с построената в него едноетажна сграда.
Ограничение за имота – електропровод 20 kV, на
10 м от двете страни на крайните проводници или
на 11 м от оста на който могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена
растителност; гараж и склад, разположени в жилищна сграда, завършена в груб строеж с покрив,
гр. Варна, район „Одесос“, ул. Патриарх Евтимий
35, а именно: гараж № 3 с РЗП 38,20 кв. м, заедно
с прилежащо нежилищно помещение (склад) № 3 с
РЗП 16,50 кв. м при граници и съседи: ул.Патриарх
Евтимий; гараж № 2; УПИ XIX-3, както и 5,1151 %
ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ
XX-2, с площ от 295 кв. м в кв. 303 по плана на 9
подрайон на гр. Варна, при граници и съседи: ул.
Патриарх Евтимий; УПИ I-1; УПИ II-19; ПИ 18;
УПИ XIX-3; дворно място – само 10 кв. м идеални части от собствените му 100 кв.м ид. части
от съсобствено дворно място, цялото с площ 295
кв. м във Варна, район „Одесос“, ул. Патриарх
Евтимий 35, съставляващо УПИ XX-2 в кв. 303 по
плана на 9 подрайон на гр. Варна, при граници
и съседи: УПИ I-1; УПИ II-19; ПИ 18; УПИ XIX3. Назначава икономическа експертиза, която,
след като се запознае с материалите по делото
и заключенията от оценъчните автотехническа
и строителна експертиза да определи равностойността на придобитото от ответника имущество,
в т. ч. и с оглед представените от него писмени
доказателства в минимални работни заплати; да
се определи какви са платените публично-правни
задължения на Пеньо Кирилович Станев като физическо лице за периода от 1985 г. до настоящия
момент, разбит по години, и да се посочи какво е
тяхното изражение в минимални работни заплати
към момента на погасяване на задълженията; да се
определи какви са обичайните разходи за издръжка
на домакинството на Пеньо Кирилович Станев по
години за периода от 1985 г. до настоящия момент,
разбит по години съобразно данните от НСИ, и да
се определи тяхната равностойност в минимални
работни заплати по години; да се определи въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
получените от Пеньо Кирилович Станев и Милка
Тодорова Василева (за нея от 1984 – 1988 г.) доходи
от трудови възнаграждения, доходи от граждански
договори и други законоустановени източници на
средства по години и месеци и да се определи
равностойността им в минимални работни заплати
към момента на тяхното получаване; да се определи
равностойността в минимални работни заплати на
другите извършени от лицето и неговото домакинство разходи съобразно приложените и приети по
делото доказателства. Първото по делото заседание
е насрочено за 12.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч. в сградата на
съда. Трети лица, заинтересувани от изхода на делото, могат да встъпят в процеса с цел подпомагане
на една от страните, както и да предявят своите
претенции върху посоченото имуществото в срок
до приключване на съдебното дирене пред първата
инстанция на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
12982
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3835
от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2190/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вемис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Стара
планина 8, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в страната или
в чужбина в техния първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина с лек и товарен превоз, складови сделки, текстилни, шивашки и конфекционни услуги,
сделки с интелектуална собственост, лизингови
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, посредническа дейност по наемане на български граждани
на работа в страната и в чужбина, фризьорски
и козметични услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Илияна Томчова МарковаГригорова и Божидар Кръстев Григоров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно, и
е с неограничен срок.
47642
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3859 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2205/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валко електрика“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Банско, ул. България 55, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедицинони, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Валентин Асенов
Тренчев, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
47643
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3858 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2204/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„СТ – проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Петко Д. Петков 9,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, поупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Илия Георгиев
Стоилков, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
47644
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3857 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 2203/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Манасиев – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Дойран 14Г, ет. 1,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, добив, дърводобив и
дървопреработване, търговия с петрол и петролни
продукти, спедиторска дейност, меж дународен
транспорт със собствен или нает от други физически или юридически лица транспортни средства,
автобусен международен транспорт, таксиметрови
превози, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупко-продажба на хранителни и промишлени
стоки на едро и дребно, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупкопродажба на автомобили (нови и употребявани),
автосервиз, консултантски сделки, външнотърговска
дейност, импорт-експорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Траян Йорданов Манасиев, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
47645
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3591 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 411/2006 промени
за „Еква“ – ЕООД: освобождава като управител
Константина Андонова Андонова; вписва като управител Марта Иванова Шошева, която управлява
и представлява дружеството.
47646
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3817 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 1175/2002 промени за „Лео текстил“ – ЕООД: освобождава като
управители Елени Ангелос Галазула и Димитриос
Христос Карауланис; вписва като управител Косвата
Ралидж Уижерадна Банда; дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Христос Василиос и от управителя Косвата
Ралидж Уижерадна Банда заедно и поотделно.
47647
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3827
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2186/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Уютстрой – АЕЗ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Николай Петрини 6, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, лизинг и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Евгения Бойкова Благоева, Йовица Станчевски и Анна Якимова
Станчевска и се управлява и представлява от управителите Евгения Бойкова Благоева и Йовица
Станчевски заедно и е с неограничен срок.
47648
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3826 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2185/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Парма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Черно море 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в страната или в чужбина в техния първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, дърводобив и
дървопреработване, търговско представителство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина с лек и товарен превоз,
складови сделки, извършване на шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, посредническа дейност
по наемане на български граждани в страната и
в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Рахил Ефстатиос Терзиду, която го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47649
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3825 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 2184/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Константинопулос Георгиос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Черно
море 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в страната или
в чужбина в техния първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, дърводобив и дървопреработване,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедицинони и превозни сделки в
страната и в чужбина с лек и товарен превоз,
складови сделки, извършване на шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, посредническа дейност по
наемане на български граждани на работа в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георгиос Константинопулос, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
47650
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3589 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1748/2007 промени
за „Пелекис интернейшънъл транспорт“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на
100 000 лв.
47651
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3666 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1362/2006 промени
за „Водпроект“ – ЕООД: освобождава като едноличен собственик на капитала Олег Георгиев Димов;
вписва като едноличен собственик на капитала
Лора Бориславова Борисова.
47652
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3622 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1808/2007
промени за „Уно 83“ – ЕООД: вписва допълнение
предмета на дейност със: „спортна дейност – сделки в областта на спортната дейност, рекреационна
(възстановителна) дейност – сделки в областта на
рекреационната дейност“.
47653
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3592 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 331/2007 преобра-

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

зуването на еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фратели Тасеви БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Благеврад, бул.
Васил Левски 39, в дружество с ограничена отговорност с фирма „Фратели Тасеви БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, бул.
Васил Левски 39; дружеството е с капитал 5000 лв.;
вписва като съдружник Станислав Димитров Тасев;
дружеството се управлява и представлява от Кирил
Димитров Тасев.
47654
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3563 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 426/2007 промени
за „Ханза“ – ЕООД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление от с. Яворница, община
Петрич, ул. Васил Левски 18, на гр. Гоце Делчев,
ул. Николай Добрев 1; освобождава като едноличен
собственик на капитала и управител Станой Илиев
Станоев; вписва като едноличен собственик Андреас
Митакос; вписва като управител Христодулос Митакос, който управлява и представлява дружеството.
47655
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3633 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 274/2006 промени за „Елекс Пирин 2006“ – ЕООД: освобождава
като управител Станислав Христов Павлов; вписва
като управител Бойко Георгиев Трайков, който ще
управлява и представлява дружеството.
47656
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3535 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1455/2006 промени
за „Ивел – Мак – 71“ – ЕООД: освобождава като
едноличен собственик на капитала и управител Иван
Станоев Златков; вписа като едноличен собственик
и управител Камелия Живкова Салмова.
47657
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, 156 и 266 ТЗ вписа с
решение № 3673 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1800/2006
промени за „Интер комюникейшън 2“ – ЕООД:
вписва като ликвидатор Милен Минчев Методиев
и срок на ликвидацията 6 месеца.
47658
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение
№ 3429 от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 1349/2007 промени
за „Ада“ – ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ „Антон Алексов“ (рег. по ф.д.
№ 2637/92) на „Ада“ – ЕООД, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения.
47659
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3762 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 891/2006 промени
за „ФК Пирин“ – ООД: освобождава като съдружник „Професионален футболен клуб Пирин“ – АД;
освобождава като съдружник Илко Стоянов Стоянов; изключва като съдружник Методи Серафимов
Калъмбов.
47660
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3988 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2281/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Непар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
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сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Неврокопската Света митрополия, представлява
се и се управлява от управителя Желязко Динков
Желязков и е с неограничен срок.
50515
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4004 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2292/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Георги Шопов – 62 – Криси“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. Бачо
Киро 1, с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Костадинов Шопов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
50516
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4020 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2303/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илмар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Белица, ул. Иван Вазов 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната и в
чужбина, изкупуване, производство, преработка и
реализация на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и
пчелни продукти в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни, консигнационни,
оказионни, лицензионни сделки, складови сделки,
външнотърговски сделки, сделки с интелектуална
собственост, превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и
импресарски услуги, търговия със стоки на едро и
дребно, таксиметрови услуги, автосервизни услуги,
ремонт, поддръжка и монтаж на битова техника и
електроника, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем
на движимо и недвижимо имущество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Илия Василев Манолов, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
50517
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3994 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2282/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Томов – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Копривлен, община Хаджидимово,
ул. Христо Ботев 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с горива, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, лицензионни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, дърводелски, авторемонтни,
тенекеджийски, компютърни услуги, инсталиране
на компютърни системи и компоненти, интернет
услуги, надстрояване на компютри и компютърни
системи, електронна поща, изработка на интернет
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страници, развлекателни услуги, свързани с компютри, интернет-кафе, игри в мрежа, снимане на
едроразмерни фотоси чрез компютърна обработка,
изкупуване и продажба на компютърни елементи,
внос и износ на стоки, проектиране, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Красимир Кръстев Томов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
50518
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4000
от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2288/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Каве транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Тодор Александров 47, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, транспортна дейност
в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, консултантски
услуги и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Панагиотис Кариофилис и Антониос Спанос,
представлява се и се управлява от Панагиотис
Кариофилис и е с неограничен срок.
50519
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4002 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2290/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Р.Е.Д.пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, бул. Св. св. Кирил и
Методий 20, ет. 8, ап. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни услуги, покупко-продажба на
петролни продукти, програмни, импресарски или
други услуги, отглеждане на животни, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Елена Димитрова Михова-Темелкова, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
50520
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4003 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2291/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стакка Бо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Аргир Манасиев 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, рекламна дейност, логистичен
мениджмънт, асистент-режисьорска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
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рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Борислава
Тодорова Тодорова, която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
50521
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4005 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2293/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Аттика фриго“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Тодор Александров 47, офис 8, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, транспортна дейност в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантски услуги и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Йоанис Цапарас и
Апостолос Цаоусис, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
50522
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4027 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 2310/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Релм корт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Полковник Дрангов
12, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство
в страната и в чужбина, изкупуване, производство,
преработка и реализация на селскостопанска и
животинска продукция, диворастящи плодове,
билки, гъби, мед и пчелни продукти в страната и
в чужбина, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, консигнационни, оказионни, лицензионни
сделки, складови сделки, външнотърговски сделки,
сделки с интелектуална собственост и създаване на
радио- и телевизионни програми, превозни сделки
в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски и импресарски услуги, лизинг,
таксиметрови услуги, автосервизни услуги, рекламна
дейност, управление на недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване на автомобили под наем,
консултантски и счетоводни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Христо Николаев Несторов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
50530
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3914 от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 2248/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Макс и Гоцев“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 17, ет. 4, ап. 11, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
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превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Костадин Димитров Щурков и Веселин Василев
Гоцев, представлява се и се управлява от Костадин
Димитров Щурков и е с неограничен срок.
50531
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3958 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 2263/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вивиет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Борис Сарафов 10, вх. Б,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, хотелиерски, туристически
и рекламни сделки, програмни, импресарски и
туроператорски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, покупка и
строеж на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска дейност, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Виктор Спасов
Петров, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
50532
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3915 от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 2249/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Весма – 81“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Бело поле, община Благоевград, с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни услуги,
покупко-продажба на петролни продукти, програмни, импресарски или други услуги, отглеждане на
животни, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Венцислав Славчов
Миленков, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
50533
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 767/2007 вписва промени за „Зулу
къмпани“ – ООД: освобождава като съдружници
Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като; вписва като
съдружници Татяна Господинова Георгиева и Джони
Радо; вписва нов адрес на управление – Бургас,
ул. Александровска 2, ет. 4, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
47368
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 769/2007 вписва промени за „Ексрей
къмпани“ – ООД: освобождава като съдружници Дейл Едуард де Ваан и Миоки Като; вписва
като едноличен собственик на капитала Антъни
Търлоу Чампнес; вписва промяна в наименова-
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нието от „Ексрей къмпани“ – ООД, на „Антъни
гардънс“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 1, ет. 1;
вписва нов учредителен акт.
47369
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф. д. № 1450/2007 вписва промени за „Булак“ – ООД:
освобож дава като съдру ж ници Зигму нт Йеж и
Кжешевски, Авджей Ярослав Циховски и Мишко
Огончик-Маковски; вписва промяна в наименованието от „Булак“ – ООД, на „Булак“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
47370
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 1579/2006 вписва промяна за „Алфа
къмпани“ – ООД: освобождава като съдружници
Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като; вписва като
съдружници Татяна Господинова Георгиева и Джони
Радо; вписва нов адрес на управление – Бургас,
ул. Александровска 2, ет. 4, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
47371
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 1861/2007 вписва промяна за „Джи Ем
Си груп“ – ООД: заличава като съдружник Стойко
Колев Трендафилов; вписва нов дружествен договор.
47372
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф. д. № 2212/2007 вписва промяна за „Акрополис“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Герт Л.Х.М. Якоб; вписва като съдружници
Атанас Иванов Данев, Кадир Адилов Маджаров,
Еню Нейков Ташев и Сергей Михайлович Водник;
вписва като управител Атанас Иванов Данев; вписва
нов дружествен договор.
47373
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04300/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Хера 82“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, кв. Долно Езерово,
ул. Тарфа 22, и с предмет на дейност: земеделска
дейност, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство в страната
и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, внос-износ, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки,
туроператорски и турагентски услуги, строително
предприемачество, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Христо Николов
Димитров.
47374
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04301/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дабуш 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Българово, ул.
Обходна 131, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство на
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местни и чуждестранни лица в страната и чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Харцел Дабуш.
47375
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04302/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Термоколор – С“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 17, вх. Б, ет. 7, ап. 57, и с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки и услуги, производство на стоки с
цел продажба, маркетинг, комисионни, складови,
спедиционни, транспортни, сервизни, хотелиерски
рекламни, туристически, козметично-фризьорски
услуги, сделки с интелектуална собственост, със
софтуерни и хардуерни продукти, бартерни и валутни
сделки, производство на алуминиева и РVС дограма,
електростатично покритие, проектиране, строеж,
обзавеждане и търговия с недвижими имоти, лизинг, търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Стелиян Кирилов Черников.
47376
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04299/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мак дау ъл пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Лъка, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Уилям Антъни
Едуард Макдауъл.
47377
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04297/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Модеин тур“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Блок Странджа 1, ет. 3, ап. 318, и с предмет на дейност: покупка на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки – превоз
на хора, стоки и товари на територията на страната
и чужбина, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
имперсарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Фикрет Хюсеин Назиф.
47378
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04285/2007 вписва еднолично дружество
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с ограничена отговорност „Вита Нова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Христо Фотев 22, ет. 1, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на стоки с цел продажба; комисионни,
спедиционни, складови, лизингови сделки и сделки
на търговско представителство и посредничество;
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; издателска и печатарска
дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; стоков контрол.
Дружество е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Фредерик Жил Барна.
47386
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04286/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кръстев – електронни
системи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Янко Комитов 16в, и с предмет
на дейност: сделки за монтаж, сервизно обслужване
и ремонт на битова и промишлена електроника,
производство и търговия с програмни продукти и
информационни системи, апаратно и програмно
изграждане, внедряване и сервиз на компютърни и
комуникационни съоръжения, производство, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни
системи и системи за сигурност, монтаж и сервиз
на климатична, отоплителна и вентилационна техника, сделки за покупко-продажба, производство и
търговия с промишлени стоки в страната и чужбина,
сделки за предоставяне на информационни услуги,
спедиторски сделки, търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Румен Иванов Кръстев.
47387
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04284/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Физиоактив – Павлова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Айтос, ул. Станционна 51, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски услуги и услуги по предоставяне на масажни и козметични процедури, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Венета Петрова Павлова-Петрова.
47388
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04282/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лагуна риалти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
ул. Чайка 39, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, магазинерство,
ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, турис-
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тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, търговия и услуги с аудио-визуални уредби
и носители. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мартин Стоев Янев.
47389
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04281/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Дроуинг нийдъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. М, ет. 3, ап. 11,
и с предмет на дейност: козметични и тату услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, бартерни сделки, туроператорски и турагентски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всяка разрешена от
закона търговска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петър Златков Петров.
47390
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04279/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „РИК – Царево“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Царево,
ул. Милин камък 16, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, проектиране, строителство и ремонт,
превоз на товари и пътници, таксиметрови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Красимир Иванов Иванов.
47391
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04277/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Анико“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.Изгрев,
бл. 34, вх. 1, ет. 6, ап. 16, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Тони Красимиров Тодоров.
47392
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04259/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Адаса електрик“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Царица Йоанна,
11 – 13, и с предмет на дейност: предпроектни
проучвания, проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници
(вятърни централи), придобиване на право на собственост, ограничени вещни права или сервитути на
недвижими имоти, както и наемане на недвижими
имоти за изграждане и експлоатация на вятърни
електроцентрали, ремонт и рециклиране и ветрогенератори, търговия с ветрогенератори, производство,
пренос, разпределение и продажба на електроенергия
(след издаване на съответните лицензии за това
съгласно Закона за енергетиката), покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Марин
Димитров Асъмов.
47393
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04260/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Баиа фиш Несебър“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул. Васил
Левски 5, и с предмет на дейност: производство и
търговия с риба и рибни продукти, морски деликатеси, мидени ферми, даляни, риболов, риболовни
кораби, круизи, чартъри, туристически и морски
атракции, карго товари, покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид (в т. ч. вътрешна и външна
търговия), продажба на стоки от собствено производство, откриване на магазини, базари, ресторанти,
кафенета и експлоатация на същите, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, туроператорски
услуги, търговия с акцизни стоки, вкл. с алкохол и
цигари (след получаване на съответните лицензи
за извършване на сделки и услугите, за които се
изискват). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Цветан
Асенов Георгиев.
47394
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04274/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Недикар – М“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Равда, ул.
Милин камък 7, и с предмет на дейност: независим
строителен надзор в проектирането, високо строителство, ниско и зелено строителство, ремонтни
работи, покупка на стоки или други вещи с цел
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препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия с промишлени
и хранителни стоки, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество, мениджмънт,
т у ристическа, ресторантьорска и хотелиерска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
посреднически и транспортни услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мария
Иванова Георгиева.
47395
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04275/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мистрал плюс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар
Самуил 96, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
производство на хляб и хлебни изделия, производство
на сладкарски изделия, покупка на стоки или други
вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален,
преработен или обработен вид, меж дународни
транспортни услуги, външна търговия, търговско
представителство и посредничество, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
хотелиерство, ресторантьорство и туристически
услуги, сделки с интелектуална собственост, комисионни сделки, складови и спедиционни сделки,
маркетинг, лизинг, лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Стоян Янчев Стойчев.
47396
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 04244/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „ЕИМ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Гурко 18, ет. 2, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм в
страната и чужбина, счетоводни, консултантски и
проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Еймон Чарлис Куран.
47397
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф. д. № 5545/93 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Ан – Го – Георги Великов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на Недялка Георгиева Кирякова и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Ан – Го – Недялка
Кирякова“ – с. Росен.
47398
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 04222/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Про ел сървис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Банево,
ул. Анушка Драгиева 23, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
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вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, строителни, транспортни, ремонт и
техническо обслужване на асансьори, проектиране
и изграждане на електроинсталации или други услуги, производство и монтаж на дограма, покупка,
проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски
сделки – внос, износ, реекспорт и бартерни сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Ташко Янев Стоянов.
47399
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 04178/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Счетоводна кантора Я енд Я“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Поморие, ул.
Търговска 5, и с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети на фирми и
граждани по реда на Закона за счетоводството, изготвяне на бизнес програми, ксероксни и машинописни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки, собствено производство,
външнотърговски сделки, внос и износ на стоки,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, комисионни и лизингови сделки, вътрешен и международен превоз на
пътници и товари, таксиметрови услуги, рекламна,
информационна, импресарска дейност, програмни
услуги, сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол, складови сделки, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туристическа агентска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Яни Щерионов Гуджуков.
47400
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 04177/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Ериа“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 2А,
вх. 1, ет. 7, ап. 21, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, производство
на стоки с цел продажбата им в страната и чужбина,
производство на селскостопански продукти с цел
продажбата им в страната и чужбина, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност
на търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, брокерска дейност, туристическа,
хотелиерска, превозна, рекламна, информационна,
програмна дейност или дейност, свързана с предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална
собственост, издателска и печатарска дейност, както
и всяка друга незабранена от закона дейност, която
по обем или предмет предполага извършването
є да става по търговски начин. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Павлина Стефанова Кесерджиева.
47401
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04262/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Хакуна Матата“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 33,
вх. 5, ет. 1, и с предмет на дейност: търговско
представителство, покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
рекламни, информационни и програмни услуги,
импресарски, консултантски услуги, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически услуги, туроператорска и турагентска дейност, сделки с интелектуална
собственост, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Ричард Едуард Хюз Алкемаде.
47402
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04146/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Клима – Айс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, м. с.
Черно море, ул. Дружба 6а, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на стоки с цел продажба; комисионни,
спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и чужбина, вътрешно- и
външнотърговски сделки със стоки и товари; реекспорт на такива; търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица и
дружества; хотелиерски, туристически и рекламни
сделки, включително в областта на развлекателния
бизнес, рекламни, импресарски, информационни
услуги; фризьорски и козметични услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; консултантски, маркетингови и инженерингови услуги и извършване на други сделки
и търговска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Кольо Илиев Вътев.
47403
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 04160/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вивиан 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 48, вх. 1, ет. 6, ап. 15, и с предмет на
дейност: покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, интериорен дизайн, консултантски
услуги, транспортни услуги и отдаване под наем
на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на
разрешение), комисионни, спедиционни, превозни
и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, хотелиерство
и ресторантьорство (след получаване на разрешение),
туристическа и туроператорска дейност (след получаване на разрешение), импресарски, програмни,
ремонтни, строително-монтажни, информационни
услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Венелин
Тошков Ганчев.
47404
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04148/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ориентал колекшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 1, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
външнотърговски сделки; търговия с цигари и
спиртни напитки, производство на стоки с цел
продажба; комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки; транспортни сделки в страната
и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и
дружества; извършване на сделки с интелектуална
собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; туристически и туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови и
инженерингови сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Парании Супаджитсават и Уасим Ахмад
Софи – прокурист, заедно и поотделно.
47405
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф. д. № 04113/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алън мостън стейнед
глас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Орлинци, квартал 6, УПИ ХIII-34, и с предмет на
дейност: търговско представителство, посредничество, агентство, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или предоставяне
на туристически услуги, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни дейности и свързаните
с тях услуги, както и други незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Алън Кийт Мостън.
47406
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 2943/2005 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Бритиш интернешънъл груп – Таня
Георгиева“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на Живка Атанасова Георгиева и я вписва като едноличен търговец с фирма
„Бритиш интернешънъл груп – Живка“ – Карнобат.
47407
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04248/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Майкъл Питаджис енд
сонс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к. к. Слънчев бряг, Авеню център, и
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
комисионни и посреднически сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Майкъл
Питаджис.
47408
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04247/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Христакис Ираклеус енд
сонс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к. к. Слънчев бряг, Авеню център, и
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
комисионни и посреднически сделки. Дружеството
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е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христакис
Ираклеус.
47409
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04246/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Димитранд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Цар Асен 30, и с
предмет на дейност: покупка, проектиране, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с
цел продажба; рекламна дейност; интериорен дизайн; консултантски услуги; транспортни услуги и
отдаване по наем на автомобили (рент-а-кар) след
получаване на разрешение; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; лизинг, търговско
представителство и посредничество, валутни сделки,
хотелиерство и ресторантьорство (след получаване
на разрешение); туристическа и туроператорска
дейност (след получаване на разрешение); импресарски, програмни, ремонтни, строително-монтажни,
информационни услуги, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Андреас Стасоули.
47410
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 04261/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „СИС транс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 37, вх. 2, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност:
транспортни сделки, спедиционни, складови и
лизингови сделки, търговско представителство и
посредничество, туристически и туроператорски
сделки, в това число хотелиерски и ресторантьорски услуги, покупка на стоки или други вещи, с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка строеж, ремонт или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, сделки с интелектуална собственост,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, ракламни и информационни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Стойко Динев Генчев.
47411
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 4013/2007 вписва промяна за „Ка Ем
Би инвестмънтс“ – ООД: вписва ново седалище и
адрес на управление – с. Кошарица, местност „Под
селото“, к-с Чери хилс, вила „Изабела“; вписва нов
дружествен договор.
47412
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 2397/2007 вписва промени за „Акаунт
тръст“ – ООД: освобождава като съдружник Петър
Стоянов Мусев; вписва промяна в наименованието от
„Акаунт тръст“ – ООД, на „Акаунт тръст“ – ЕООД;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Трайко
Китанчев 41; вписва нов учредителен акт.
47413
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04086/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тами 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, к.
к. Слънчев бряг, УПИ I-160, 161, кв. 6102, жилищна
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сграда „Сън Вилидж“, сграда „А“, ет. 1, ап. 1, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост и произведения на изкуството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Джумбер Дмитриевич Джиникашвили.
47414
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04085/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ставка“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, к. к.
Слънчев бряг, УПИ I-160, 161, кв. 6102, жилищна
сграда „Сън Вилидж“, сграда „Б“, ет. 6, ап. 50, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост и произведения на изкуството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Владимир Яковлевич Канин.
47415
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04276/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Д и И ерго конструкшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Оборище 109, вх. А, ет. 4, ап. 6, и
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Илия Димитракис.
47416
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04304/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сауле“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Созопол, ул. Одеса
26, и с предмет на дейност: покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Антон Сергеевич Соколов.
47417
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04303/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Андреу пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Васос Андреу.
47418
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 04306/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Димотер“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна,
бизнес център „Кондоско“, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия с алкохол и
алкохолни произведения след лиценз, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
записи, презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
кафе аперитив, транспортни услуги и отдаване под
наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, туроператорство и турагентство (след получаване на
разрешение), външнотърговски сделки с всякакъв
вид стоки в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт, производство на селскостопанска продукция,
плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута
в наличност като обменно бюро (след получаване
на разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване разрешение). Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Антонио Молина Гарсиа.
47419
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 04190/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „СИССЕ 9“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 46, вх. 1, ет. 10, ап. 64, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни и лицензионни сделки,
превозни и спедиционни сделки, хотелиерски, ту-
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ристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки или сделки по предоставянето
на други услуги, търговско представителство и
посредничество, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
складови сделки, стоков контрол, както и всички
останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и
обем изисква делата му да се водят по търговски
начин, при спазване на съответните разрешителни
и лицензионни режими. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марио Димитров
Петков.
47420
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 2237/2007 вписва промени за „Фининвест 19“ – ЕООД: вписва като съдружници Атанас
Георгиев Йорданов и Георги Илиев Илчев; вписва промяна на наименованието от „Фининвест
19“ – ЕООД, на „Фининвест 19“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
47421
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 1951/2004 вписва промяна за „Оптима – ЕГ“ – ЕООД: вписва нов предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва
нов учредителен акт.
47422
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 3413/2005 вписва промени
за „Самит“ – ЕООД: освобождава като управител
и едноличен собственик на капитала Михаил Зденек Белчев; вписва като управител и едноличен
собственик на капитала Здравко Петков Петков;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Хан
Крум 21; вписва нов учредителен акт.
47423
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 2739/2006 вписва промени
за „Креос“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Радостин Георгиев Григоров; вписва
като съдружник Тодор Николов Тричков; вписва
като управител Ставри Янев Славов; вписва нов
адрес на управление – Бургас, ул. Пробуда 53, вх. 1,
ет. 4, ап. 7; вписва нов дружествен договор.
47424
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 1707/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Андезит инвест“ – ЕАД.
47425
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 1766/2007 вписа промени за „Бляк сенд
ризорт“ – АД: освобождава като член на съвета
на директорите Иван Стамов Тодоров; вписва като
член на съвета на директорите Тигран Гургенович
Казарян.
47426
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф. д. № 567/2003 вписва промени за „Артекс“ – ООД:
освобождава като съдружник и управител Любомир
Проданов Проданов; вписва като управител Слав
Веселинов Кривошиев; вписва промяна в наимено-
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ванието от „Артекс“ – ООД, на „Артекс“ – ЕООД;
вписва нов адрес – Бургас, ул. Иван Вазов 29, вх. Б,
ет. 2; вписва нов учредителен акт.
47427
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 2616/2001 заличава от търговския регистър „Янц вербе“ – ООД, в ликвидация.
47428
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 1295/99 вписва промяна за „Лечебно
заведение – групова практика за първична медицинска помощ Дива мед“ – ЕООД; заличава като
прокурист Ирина Събинова Попова.
47429
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 7145/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Росица – Георги Желязков Пеев“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Русанка Петкова Пеева и я вписва
като едноличен търговец с фирма „Росица – Русанка
Петкова Пеева“ – Бургас.
47430
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 267/97 вписва промени за
„АС – пласт“ – ООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, бул. Демокрация 69, ет. 3, ап. 3;
вписва нов дружествен договор.
47431
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4307/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Строителни системи Бургас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Възраждане 10, ет. 5, с предмет на дейност: сделки
за покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем и продажба, сделки
за покупко-продажба, производство и търговия със
суровини, селскостопански, хранителни и промишлени стоки и други вещи в първоначален и преработен вид в страната и в чужбина, спедиторски и
превозни сделки, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, рекламни и информационни сделки,
сделки за извършване на туристически, туроператорски и ресторантьорски услуги, маркетингови и
консултантски сделки, търговско представителство
и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Мартин Желков Дяков.
47432
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4309/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „М. Питаджис енд П. Йона“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, к.к.
Слънчев бряг, Авеню център, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, комисионни и
посреднически сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Йонас Йона.
47433
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4310/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Хестмарина“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бугас, ул. Транспортна, бизнес
център „Кондоско“, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
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имоти, покупка на стоки или други вещи с цел да
ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с алкохол и алкохолни
произведения след лиценз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, записи,
презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафеаперитив, транспортни услуги и отдаване по наем
на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на
разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, туроператорство
и турагентство (след получаване на разрешение),
лизинг, външнотърговски сделки с всякакъв вид
стоки в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт,
производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в
наличност като обменно бюро (след получаване
на разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителите Франсиско Давид Парра Фернандез и Хуан Антонио Гонзалез Мартинез заедно и
поотделно.
47434
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4311/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Тресам“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, бизнес
център „Кондоско“, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, покупка на стоки или други вещи с цел да
ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с алкохол и алкохолни
произведения след лиценз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, записи,
презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафеаперитив, транспортни услуги и отдаване под наем
на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на
разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, туроператорство
и турагентство (след получаване на разрешение),
лизинг, външнотърговски сделки с всякакъв вид
стоки в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт,
производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в
наличност като обменно бюро (след получаване
на разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителите Франсиско Давид Парра Фернандез и Хуан Антонио Гонзалез Мартинез заедно и
поотделно.
47435
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4312/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Ди – тауър“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Калоян 18, с
предмет на дейност: рекламни услуги, предпечатна
подготовка, компютърен дизайн, информационни,
програмни, проектантски, консултантски, козметични, фризьорски или други услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
хотелиерски, туристически, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5100 лв. и се управлява и
представлява от управителя Иван Василев Николов.
47436
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 1648/2004 вписва промени за „България
кофи сървисис“ – ООД: заличава като съдружник
Петра Иванова Ангелова; вписва като съдружник
Иван Иванов Ангелов; заличава като управител
Ангел Иванов Ангелов; вписва като управител
Иван Иванов Ангелов; вписва дружествен договор.
47437
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 2198/2003 вписва промени за „Ким и
Дениз“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител Дениз Анн Дейвис; вписва като управител и едноличен собственик на капитала Фредерик
Ким Грифитс; вписва промяна в наименованието от
„Ким и Дениз“ – ООД, на „Ким и Дениз“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
47438
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VIII.2007 г.
по ф.д. № 3197/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Царево холидейс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Стефан Стамболов 15, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната или в
чужбина, производство на стоки с цел продажба,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност
или предоставянето на други услуги, комисионна,
консигнационна, спедиционна, складова, лизингова
и друга дейност на търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи,
както и други подобни дейности, консултантска
и експертна дейност в сферата на недвижимите
имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество
и представителство при покупко-продажба и отдаване на недвижими имоти под наем, управление и
поддръжка на недвижими имоти. Дружеството е
с капитал 9 780 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Владимир Стоев Караджов
и Владимир Недялков Колев заедно и поотделно.
47439
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4220/2007 вписва дружеството с ограничена отговорност „Бродигер“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 87, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност:
вътрешнотърговска дейност, внос и износ на стоки
и услуги, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, вътрешна търговия на едро и дребно,
производство, преработка, съхранение и реализация
на промишлени стоки, международен и вътрешен
туризъм, хотелиерство, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
строителство и строителни ремонти, лизингова и
инженерингова дейност, предприемачество и сделки
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с недвижими имоти, транспортна и спедиционна
дейност в страната и в чужбина, представителство,
посредничество, консултантска, агентска, консигнационна дейност, рекламна, издателска и импресарска
дейност (след получаване на съответния лиценз за
извършване на сделките и услугите, за които се
изискват такива). Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Георги
Кръстанов Георгиев.
47440
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 72/2004 вписа прехвърляне на търговското
предприятие на ЕТ „Мебел стил 73 – Любомир
Димитров“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Мебел стил“ – ЕООД,
Бургас.
49381
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 2563/2000 вписва промяна за „Амбулатория
за групова практика за първична стоматологична
помощ – Сънимед 1“ – ООД; вписва нов предмет
на дейност: провеждане на дейност по дентална
медицина по диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултации, профилактика, диспансеризация, предписване на лабораторни
и други изследвания, медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност,
обема, вида домашни грижи и помощ за болни,
лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, експертизи на временна нетрудоспособност,
наблюдение и оказване на помощ при бременност и
майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане
грижи за физическото и психическото развитие
на лица под 18 г., дейност по здравни промоции
и профилактика, вкл. профилактични прегледи и
имунизации, издаване на документи, свързани с
дейността насочване на пациенти за консултативна
и болнична помощ, лечение на болни в дома им,
когато състоянието им налага това, хоспитализиране на пациенти в болница, когато лечебната цел
не може да се постигне в амбулаторни условия
или в дома на пациентите, търговски сделки за
нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите; променя
наименованието на „Групова практика за първична
медицинска помощ – Сънимед 1“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
49382
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 3717/2004 вписва промяна за
„Групова практика за първична стоматологична
помощ – Дента“ – ООД: вписва нов предмет на
дейност: провеждане на дейност по дентална медицина по диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, консултации, профилактика,
диспансеризация, предписване на лабораторни и
други изследвания, медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност,
обема вида домашни грижи и помощ за болни,
лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, експертизи на временна нетрудоспособност,
наблюдение и оказване на помощ при бременност и
майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане
грижи за физическото и психическото развитие
на лица под 18 г., дейност по здравни промоции
и профилактика, вкл. профилактични прегледи и
имунизации, издаване на документи, свързани с
дейността, насочване на пациенти за консултативна
и болнична помощ, лечение на болни в дома им,
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когато състоянието им налага това, хоспитализиране
на пациенти в болница, когато лечебната цел не
може да се постигне в амбулаторни условия или в
дома на пациентите, търговски сделки за нуждите
на осъществяваните медицински дейности и за
обслужване на пациентите; променя наименованието на „Групова практика за първична медицинска
помощ – Дента“ – ООД; вписва ново седалище и
адрес на управление Айтос, ул. Софроний 16, ет. 4;
вписва нов дружествен договор.
49383
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 2837/2006 вписва промяна
за „Ритрийт – Ин“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – Бургас, кв. Сарафово, ул. Ради Николов 20; вписва нов учредителен акт.
49384
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 3934/2005 вписва промяна за „Полияна“ – ООД: вписва като съдружници Яна Иванова
Николова и Павлина Иванова Николова; вписва
нов дружествен договор.
49385
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 1819/2005 вписва промяна за „Тео Металс“ – ООД; заличава като у правител Тодор
Георгиев Петков; вписва като управител Йордан
Георгиев Данданов; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Хан Крум 40, ет. 3; вписва нов
дружествен договор.
49386
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 3325/2004 вписва промяна за „Еспимат инвест“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Мария Роса Матеос Ернандез; вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Диего Лопез Редондо; вписва нов адрес на
управление – Бугас, ул. Транспортна, бизнес център
„Кондоско“; вписва нов учредителен акт.
49387
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 2890/2004
вписа прекратяването на „МЗМ“ – ООД, и открива производство по ликвидация на дружеството с
ликидатор Павлина Атанасова Караджова и със
срок на ликвидацията 3 месеца.
49388
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 458/2004 вписва промяна
за „Еуромар“ – ООД: вписва ново седалище и адрес
на управление – Варна, бул. Мария-Луиза 11, ет. 5;
вписва нов дружествен договор.
49389
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4379/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бютифул 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Цар Самуил 15, вх. А, ет. 3, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия с петролни продукти, комисионни,
спедиционни, превозни, лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество, проектантски
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и счетоводно-финансови услуги, валутни сделки,
внос и износ, ск ладови сделки, т у ристически,
хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски,
фитнес, фризьорски, козметични, рекламни, информационни, програмни, импресарски и транспортни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николинка
Димитрова Иванова.
49401
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4378/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Биг Ник“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Д-р
Нидер 25, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Ник Теодору.
49402
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4336/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Маркони“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Св. Патриарх Евтимий 103, с предмет на дейност:
хотелиерство, ресторантьорство, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, внос-износ,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, бартерни сделки,
туроператорски и турагентски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мариян Константинов Георгиев.
49403
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4334/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Юлиус“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Обзор, ул. Дунав 17,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, хазарт
и хазартни игри. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Юлиян Димитров Илиев.
49404
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 26.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2036/2006 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Л’Ореал
България“ – ЕООД.
50120
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9358/2005 вписа промени за „Зи Ти И
корпърейшън България“ – ЕООД: заличава като
управител – проектов менажер Ин Уан; вписва
като управител – проектов менажер Джинг Уонг,
който има представителна власт при сключването
на сделки (договори) на стойност до 10 000 лв.;
всеки един от управителите при осъществяване
на управлението на дружеството ще действа самостоятелно.
50121
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 830/2005 вписа промени за „КХМ“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Димчо Николов Атанасов на Тихомир Каменов
Петков; за личава като едноличен собственик
Димчо Николов Атанасов; вписва като управител
Тихомир Каменов Петков; вписва промяна в адреса на управление – София, район „Средец“, ул.
6 септември 7А; заличава като управител Димчо
Николов Атанасов; вписва като управител Тихомир
Каменов Петков; вписва нов устав.
50122
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2007 г.
по ф.д. № 10940/2004 вписа промени за „Имо
груп“ – ООД: вписва като съдружник Оник Дикран
Арабян; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла
от Джон Александър Адам на Оник Дикран Арабян;
заличава като съдружник и управител Джон Александър Адам; вписва като управител Грегори Лю,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва промени в дружествения договор.
50123
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1782/2004 вписа промени за „Преспа
нет“ – ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Александър Михайлов Босилков на
Светла Ангелова Клисурска; вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Иван Владимиров Владимиров на Светла Ангелова Клисурска; вписва
прехвърляне на 17 дружествени дяла от Томислав
Кирилов Ковачев на Светла Ангелова Клисурска;
заличава като съдружници Александър Михайлов
Босилков, Иван Владимиров Владимиров и Томислав Кирилов Ковачев; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Преспа нет“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик на капитала Светла
Ангелова Клисурска; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Светла Ангелова Клисурска.
50124
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10185/2003 вписа промени за „Е.Г. – София
ВМ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, бул. Пенчо
Славейков 29, ет. 1, ап. 3; заличава като управител
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Ивайло Гаврилов Славчев; вписва като управител
Илиян Делчев Йонов, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
50125
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11354/2003 вписа промени за „Адванс
пропъртис“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление – София, район „Изгрев“, бул. Г.М.
Димитров 10; вписва нов дружествен договор.
50126
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9746/2003 вписа промени за „Карго партнер“ – ЕООД: вписва като управител Николай Начев
Христов; дружеството се управлява и представлява
от управителите Владислав Манолов Цветанов и
Николай Начев Христов заедно и поотделно; вписва
промени в учредителния акт.
50127
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17780/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Утопия СПА“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Георг
Вашингтон 14, с предмет на дейност: организиране
и провеждане на състезания и конкурси в областта
на модата, представителство и посредничество,
реклама и рекламна дейност, строителство и търговия със строителни материали, хотелиерство и
ресторантьорство, всички останали видове услуги
и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Илияна Иванова Иванова,
която го управлява и представлява.
50128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16926/2007 вписа промяна за „Колхида
БГ“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на
Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от с. Брестник, област
Пловдив, ул. Оборище 1, в София, ул. Княз Борис 15.
50129

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
358. – Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители на основание чл. 48, ал. 2 и 3 от Закона
за частните съдебни изпълнители свиква редовно
годишно общо събрание на 30.І.2010 г. в 10 ч. в
с. Старозагорски минерални бани, хотел „Калиста“,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет за дейността на Камарата на частните съдебни
изпълнители за 2009 г.; 2. приемане на бюджет за
2010 г.; 3. приемане на решение относно размера
на встъпителната вноска; 4. вземане на решение
за въвеждане на Регистъра на длъжниците. При
липса на кворум на основание чл. 49, ал. 1 ЗЧСИ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13106
30. – Съветът на настоятелите на „Родител
ско настоятелство „Зора“ при обединено детско
заведение № 21 „Зора“ – София, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 11.І.2010 г. в 18 ч. на адреса на
сдружението в София, район „Илинден“, ж.к. Захарна фабрика, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на „Родителско настоятелство „Зора“ при
обединено детско заведение № 21 „Зора“ – София;
2. освобождаване на членове на съвета на настоятелите и избор на нови членове на съвета на настоятелите; 3. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете в седалището на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12898
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ансамбъл Зорница“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.І.2010 г. в 18 ч. в София, ул. Опълченска 74, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 2. избиране на нови членове на управителния съвет; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12947
10. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб „Дема“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.I.2010 г. в 17 ч. в приемната на
Спортен комплекс „Дема“, при следния дневен
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ред: 1. отчет за дейността през 2009 г.; 2. приемане
на бюджета за 2010 г.; 3. промени в управителния
съвет; 4. промени в устава; 5. разни.
13052
12. – Управителният съвет на „Ложа Мизия“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 14.I.2010 г. в
18 ч. в Плевен, ул. Сан Стефано 43, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
избор на ръководни органи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
12955
2. – Управителният съвет на СК „Бадмин
тон – Разград“, Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
членовете на клуба на 15.І.2010 г. в 17,30 ч. в залата
на ЦПО, ул. Свети Климент 102, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2009 г.;
2. финансов отчет за 2009 г.; 3. освобождаване на
УС и избор на ново ръководство; 4. промени в
устава на клуба; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13026
Поправка. Община Разлог прави поправка на
техническа грешка в обявление № 12214 (ДВ, бр. 88
от 2009 г., стр. 47): Вместо текста „на основание
чл. 129, ал. 1 ЗУТ“ да се чете „на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ“.
12936

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 74
от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обяв
ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2010 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2010 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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