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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 2. Определя обща численост на персонала в структурите и териториалните звена на
Изпълнителната агенция по горите 2119 щатни
бройки, от които:
1. регионални дирекции по горите – 1880;
2. специализирани териториални звена – 319.
Заключителни разпоредби
§ 1. В т. 1 от забележките към Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
приет с Постановление № 47 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78
от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от 2006 г., бр. 11,
46, 61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64,
71, 91 и 108 от 2008 г. и бр. 2, 3, 18, 34, 44, 80,
83, 84, 85 и 90 от 2009 г.), се правят следните
допълнения:
1. В списъка на администрациите „Първо
ниво“ накрая се поставя точка и запетая и се
добавя „Изпълнителната агенция по горите“.
2. В списъка на администрациите „Второ
ниво“ след думите „областните дирекции „Земеделие“ се поставя точка и запетая и се добавя
„регионалните дирекции по горите“.
§ 2. В т. 1 от приложението към чл. 2, ал. 3
на Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на земеделието
и продоволствието (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 76
и 83 от 2008 г. и бр. 3, 42, 84 и 90 от 2009 г.)
числото „260“ се заменя със „179“.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 265 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 90 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) се създават нови т. 20 и 21:
„20. определя броя, седалището, структурата и
дейността на регионалните дирекции по горите;
21. създава специализирани териториални
звена по чл. 22, ал. 2 от Закона за горите и
определя функциите и задачите на дирекциите
на природни паркове.“;
б) досегашните т. 20, 21 и 22 стават съответно т. 22, 23 и 24.

2. В чл. 40, т. 1 след думата „растениевъдството“ се добавя „биологичното земеделие“ и
се поставя запетая.
3. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „526“ се заменя с „531“;
б) на ред „Инспекторат“ числото „20“ се
заменя с „25“.
§ 4. Отменя се Постановление № 236 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане на
Устройствен правилник на Държавната агенция
по горите (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 35 и 84 от 2009 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителната агенция по горите
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят:
1. дейността, структурата, функциите и числеността на персонала на Изпълнителната агенция
по горите, наричана по-нататък „агенцията“;
2. организацията на работа на Стопанския
съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на земеделието и
храните, със седалище София.
(2) Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по
административно обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор се
сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване
с министър-председателя.
(3) Изпълнителният директор осъществява
правомощията си пряко и чрез регионалните
дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.
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Чл. 4. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага
от заместник изпълнителен директор.
(2) Договорът със заместник изпълнителния
директор се сключва, изменя се и се прекратява от изпълнителния директор на агенцията
след съгласуване с министъра на земеделието
и храните.
Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор има
следните правомощия:
1. организира и ръководи дейността на
агенцията;
2. осъществява общото ръководство и контролира дейността на регионалните дирекции
по горите, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и специализираните
териториални звена на агенцията;
3. подготвя и предлага на министъра на
земеделието и храните национална стратегия
в областта на горите и ловното стопанство;
4. представя на министъра на земеделието
и храните ежегоден доклад за дейността на
агенцията;
5. изготвя предложения до министъра на
земеделието и храните за изключване на гори
и земи от горския фонд, за учредяване на право
на ползване и сервитути върху гори и земи от
горския фонд и за закупуване на гори и земи;
6. създава и закрива отдели и сектори в
дирекциите и утвърждава длъжностното разписание на агенцията;
7. предлага на министъра на земеделието и
храните създаване, преобразуване и закриване
на регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена на агенцията;
8. утвърждава числеността, длъжностните
разписания и средствата за работна заплата на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
9. издава актове за възникване, изменяне и
прекратяване на служебните правоотношения
и сключва, изменя и прекратява трудовите
договори със служителите в агенцията и с
ръководителите на регионалните дирекции по
горите и на специализираните териториални
звена на агенцията;
10. управлява и разпределя средствата от
бюджета;
11. утвърждава бюджетните сметки на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
12. управлява имуществото на агенцията;
13. утвърждава правилник за организацията
на работната заплата в агенцията;
14. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред;
15. издава Инструкция за деловодната дейност
и документооборота в агенцията;
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16. командирова в страната служителите от
агенцията и ръководителите на регионалните
дирекции по горите и на специализираните
териториални звена, а в чужбина – всички
служители от агенцията, регионалните дирекции по горите и специализирани териториални
звена, както и от държавните горски стопанства
и държавните ловни стопанства;
17. обявява списъка на информацията,
подлежаща на класификация като служебна
тайна в съответствие със Закона за защита на
класифицираната информация;
18. разработва проекти на нормативни актове
в областта на своята компетентност;
19. създава експертни работни групи за изготвяне проекти на актове или за предлагане
решения на конкретни въпроси;
20. предлага на министъра на земеделието
и храните сключване на международни договори и участие в международни организации
в областта на горското и ловното стопанство;
21. участва в разработването и прилагането
на двустранни и многостранни споразумения
за икономическо и научно-техническо сътрудничество;
22. сключва договори, необходими за осъществяване дейността на агенцията съобразно
своите правомощия;
23. сключва браншов колективен трудов договор и договор със синдикалната организация
на държавните служители в агенцията;
24. в законоустановените случаи със заповед
делегира правомощия на длъжностни лица от
агенцията, на ръководителите на регионалните
дирекции по горите и на специализираните
териториални звена, както и на директорите на
държавните горски стопанства и на държавните
ловни стопанства;
25. утвърждава средства за допълнително
възнаграждение на служителите в агенцията,
в регионалните дирекции по горите и в специализирани териториални звена на агенцията
от икономии на средства за работна заплата;
26. със заповед определя служителите от
агенцията, от регионалните дирекции по горите
и специализираните териториални звена, които
да получават допълнително месечно възнаграждение за работа с класифицирана информация
и допълнителното месечно възнаграждение за
всеки от тях в размер от 10 до 20 на сто от
основното им възнаграждение;
27. със заповед определя размера на възнаграждението на служителите в агенцията, в
регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията за
участие в работни групи, комисии и по проекти;
28. въвежда спомагателни книги и регистри
за отразяване на обстоятелствата по държавната
собственост;
29. изпълнява други функции, определени
със закон или с акт на Министерския съвет.
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(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник
изпълнителния директор.
Раздел III
Стопански съвет
Чл. 6. (1) Стопанският съвет се състои от
председател, секретар и членове.
(2) Председател на Стопанския съвет е
изпълнителният директор на агенцията или
оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Поименният състав на Стопанския съвет се определя със заповед на изпълнителния
директор на агенцията.
Чл. 7. (1) Председателят на Стопанския
съвет:
1. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;
2. ръководи заседанията и цялостната работа
на Стопанския съвет;
3. контролира изпълнението на решенията
на Стопанския съвет;
4. подписва протоколите от заседанията на
Стопанския съвет.
(2) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от секретаря на съвета.
Чл. 8. Секретарят на Стопанския съвет:
1. организира подготовката на заседанията;
2. подготвя проекта на дневен ред за заседанията на Стопанския съвет;
3. изпраща копие от утвърдения дневен ред
на всички членове на Стопанския съвет;
4. организира провеждането на заседанията,
включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;
5. води протокол от заседанията;
6. в 7-дневен срок от провеждането на
заседанието изпраща на членовете на Стопанския съвет копие-извлечение от протокола с
приетите решения;
7. организира и координира изпълнението
на взетите решения;
8. води архива на Стопанския съвет;
9. осъществява връзката и координацията
между членовете на Стопанския съвет.
Чл. 9. (1) Редовните заседания на Стопанския съвет се провеждат най-малко три пъти
в годината.
(2) Заседанията на Стопанския съвет се
свикват от неговия председател и се считат за
редовни, ако на тях присъстват не по-малко
от половината от членовете му. При липса на
кворум председателят отлага заседанието за
друга дата, но не по-късно от 14 дни, и то се
счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.
(3) При необходимост председателят на
Стопанския съвет свиква извънредни заседания
по своя инициатива, по писмено искане на наймалко 1/3 от членовете или по решение, взето
на последното заседание на съвета.
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Чл. 10. За всяко заседание на Стопанския
съвет се съставя дневен ред, който се изготвя
от секретаря, утвърждава се от председателя
и заедно с материалите по него се изпраща
на членовете най-малко 7 дни преди датата
на заседанието.
Чл. 11. На заседание на Стопанския съвет
могат да се обсъждат и въпроси, невключени
в предварително утвърдения дневен ред, само
ако присъстват всички членове на съвета и те
са съгласни.
Чл. 12. Решенията на Стопанския съвет се
вземат с обикновено мнозинство от присъстващите негови членове и с явно гласуване.
Чл. 13. (1) На заседанията на Стопанския
съвет се води протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя,
секретаря и членовете на съвета.
(3) При подписване на протокола с особено
мнение членът на съвета в срок два работни
дни от провеждането на заседанието представя
на председателя писмени мотиви към особеното
мнение, които са неразделна част от протокола.
(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря.
(5) В срок до 14 дни след провеждането на
всяко заседание копия-извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове се
изпращат от секретаря до всички членове на
Стопанския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 14. (1) Агенцията е структурирана в
дирекция „Вътрешен одит“, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, две дирекции на обща администрация и
3 дирекции на специализирана администрация.
(2) Разпределението на числеността на персонала в агенцията е посочено в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като отговаря за:
1. административното и правното обслужване;
2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. дейността по управление на човешките
ресурси.
Чл. 16. Главният секретар:
1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания
на изпълнителния директор на агенцията;
2. отговаря за подготовката и съгласуването
на актовете за възникване, изменяне и прекра-
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тяване на служебните и трудовите правоотношения, както и на договорите за управление
на държавните предприятия;
3. ръководи, координира и контролира
администрацията за точното спазване на нормативните актове;
4. координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации;
5. осигурява, организира и контролира
дейността по предоставянето на информация
на граждани, юридически лица и органите на
държавната власт;
6. отчита дейността си пред изпълнителния
директор на агенцията;
7. контролира спазването на етичните правила и разглеждането на постъпили сигнали
за конфликт на интереси и други нарушения
на служебните задължения, като осъществява
контрол по спазването на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация,
приет с Постановление № 126 на Министерския
съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.);
8. изготвя ежегоден доклад за състоянието
на администрацията и го представя на изпълнителния директор на агенцията;
9. разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение
въз основа на утвърдените от изпълнителния
директор стратегически приоритети;
10. организира и контролира административната дейност по приемане и обработване
на постъпили сигнали, жалби и предложения
от юридически и физически лица;
11. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от изпълнителния директор на
агенцията.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на
агенцията, свързани с финансовата є дейност.
(2) При осъществяването на предварителния
контрол финансовият контрольор изразява мнение за законосъобразността на предстоящите
решения за поемане на задължения или за
извършване на разходи.
Чл. 18. Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на изпълнителния директор.
Раздел ІV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 19. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на агенцията и осъществява вътрешен одит по
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията осъществява дейността по
вътрешен одит на всички структури, програми,
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дейности и процеси в агенцията, включително
на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни
кредити от по-ниска степен към изпълнителния
директор на агенцията, в съответствие с чл. 13
от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията
на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от изпълнителния директор на агенцията, като
годишният план се координира с годишния план
на звеното за вътрешен одит на Министерството
на земеделието и храните;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово
управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени от
изпълнителния директор;
6. проверява и оценява:
а) съответствието на дейностите със законодателството и с вътрешните актове и договори;
надеждността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информация;
б) създадената организация по опазване на
активите и информацията;
в) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
г) изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор на
агенцията по негово искане, като дава съвети,
мнение, извършва обучение и др. с цел да се
подобрят процесите на управление на риска и
контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор на агенцията и с ръководителите на
структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
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10. изготвя и представя на изпълнителния
директор на агенцията годишен доклад за
дейността по вътрешен одит в съответствие с
чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 20. (1) Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение
на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията на
ЗЗКИ и на международните договори във връзка
със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. извършва обикновено проучване по чл. 47
ЗЗКИ;
6. осъществява процедурата по обикновено
проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане
или преназначаване на служителя, както и
при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
8. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне на нивото
на класификация на информацията в агенцията;
11. организира и провежда обучението на
служителите в агенцията в областта на защитата
на класифицираната информация;
12. съхранява преписи от актове за държавна
собственост на имоти, свързани с класифицирана
информация, представляваща държавна тайна,
които се управляват от агенцията;
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13. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
(3) Служителят по сигурността на информацията контролира воденето на регистратура за
класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване
и предаване на класифицираната информация.
(4) Служителят по сигурността на информацията подпомага изпълнителния директор
на агенцията, като:
1. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на агенцията,
разработва план за привеждане на агенцията от
мирно на военно положение, военновременен
план и план за разсредоточаване и евакуация;
2. отговаря за дейността по отбранителномобилизационната подготовка;
3. разработва план за действие на системата
на горския сектор при екстремни обстоятелства
и провежда съответните мероприятия;
4. разработва план за охрана на агенцията
чрез физически и технически средства и следи
за изпълнението му;
5. осъществява връзки и взаимодействия с
националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 21. Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
2. дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“.
Чл. 22. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. организира разработването и изготвя
бюджетни прогнози, бюджета на агенцията и
бюджетните сметки на регионалните дирекции
по горите и на специализираните териториални
звена към агенцията;
2. съгласува длъжностните разписания и
определя средствата за работна заплата на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
3. осъществява методическо ръководство на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията
по прилагането на Закона за счетоводството,
както и на всички нормативни актове, свързани
с икономическата дейност;
4. участва в разработването на нормативни
актове по прилагането и управлението на финансовите средства;
5. извършва обработка на документация,
която отразява стопанските процеси, свързани с
дейността на агенцията, на регионалните дирекции по горите, специализираните териториални
звена и държавните предприятия;
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6. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация и счетоводни сметки, извършва
плащанията на агенцията;
7. изготвя месечните ведомости за заплати, оборотна ведомост и годишен баланс на
агенцията;
8. координира дейностите по изпълнението на
бюджета на регионалните дирекции по горите
и на специализираните териториални звена;
9. организира и извършва дейностите по
финансиране на държавните горски стопанства
и на държавните ловни стопанства чрез регионалните дирекции по горите;
10. извършва плащания по програми и проекти, финансирани от фондове и международни
източници;
11. осъществява икономически и финансов
контрол и методическо ръководство върху
дейността на държавните предприятия;
12. обобщава и изготвя месечен, тримесечен и годишен касов и счетоводен отчет на
агенцията;
13. осъществява контрол по разплащанията
чрез Системата за електронни бюджетни разплащания „СЕБРА“;
14. участва в разработването и прилагането
на двустранни и многостранни споразумения
за икономическо сътрудничество в областта на
горското и ловното стопанство;
15. разработва инвестиционната програма
на агенцията, съставя поименните списъци за
капиталови разходи на агенцията, регионалните дирекции по горите, специализираните
териториални звена на агенцията и държавните
предприятия и ги представя за утвърждаване
от изпълнителния директор;
16. контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи, извършвани от агенцията, от
регионалните дирекции по горите, специализираните териториални звена и държавните
предприятия;
17. осъществява финансирането на одобрената инвестиционна програма на агенцията;
18. разработва програми и мерки и изготвя
анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на агенцията, регионалните дирекции по горите и специализираните
териториални звена;
19. организира дейностите по стопанисването и управлението на държавната собственост,
предоставена на агенцията;
20. организира и контролира поддържането и съхраняването на материалната база на
агенцията;
21. организира и следи за застраховането на
държавната собственост в агенцията;
22. отчита дейностите по изпълнение на
обществени поръчки;
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23. създава и поддържа регистър на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, регионалните дирекции по горите и специализираните
териториални звена на агенцията, както и на
държавните горски стопанства и държавните
ловни стопанства, с изключение на горите и
земите от държавния горски фонд;
24. изготвя становища до областните управители и до министъра на регионалното развитие
и благоустройството във връзка с издаването
на заповеди за отписване на имоти, които не
са гори и земи от държавния горски фонд, от
актовите книги при условията и по реда на
Закона за държавната собственост;
25. осъществява взаимодействие с регионалните дирекции по горите и със специализираните
териториални звена на агенцията, както и с
държавните горски стопанства и държавните
ловни стопанства по отношение на въпросите
на държавната собственост;
26. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, осъществява
нейната функционална връзка, планиране и
реализация;
27. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията със системите
на други звена от държавната администрация;
28. осигурява правилното функциониране на
необходимите средства за обработка и пренасяне
на информацията – хардуера и софтуера, както
и на процесите на събиране и обработване на
информацията;
29. организира и контролира проектирането
и създаването на информационни системи за
нуждите на агенцията;
30. събира, обобщава и съхранява информацията, получена от регионалните дирекции
по горите и от специализираните териториални
звена, както и от държавните предприятия;
31. разработва и внедрява информационна
система за горите в Република България;
32. съгласува програми, обслужващи информационната дейност на регионалните дирекции
по горите и специализираните териториални
звена, както и на държавните предприятия;
33. упражнява методическо ръководство при
използването на електронноизчислителната
техника и обработката на данни;
34. координира разпространяването и внедряването на програмни продукти в практиката
на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена, както и в
държавните предприятия;
35. участва в комисии и експертни съвети по
внедряването, поддържането и използването на
програмни продукти, база данни и електронна
техника;
36. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии с цел
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повишаване на сигурността и ефективността на
управление на горското и ловното стопанство;
37. организира и осигурява техническата
поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура на
агенцията, на регионалните дирекции по горите
и специализираните териториални звена – локални мрежи, комуникационно оборудване,
телефонна инсталация;
38. поддържа регистри на потребители (служебни адреси и пароли);
39. осигурява работата на компютърната
мрежа и защитата на информацията от непозволен достъп;
40. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните
фондове на агенцията, съдържащи икономическа, статистическа, вътрешноведомствена и
научно-техническа информация;
41. съгласува и осъществява автоматизирания
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи и интеграцията в единната комуникационна структура на държавната
администрация;
42. всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на агенцията в интернет, като публикува текуща информация на български и на
английски език.
Чл. 23. Дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“:
1. подпомага изпълнителния директор,
заместник изпълнителния директор, главния
секретар и административните звена за осъществяване на административно-правната дейност
на агенцията;
2. участва в разработването на нормативни
актове и изразява становища по тях;
3. осъществява процесуалното представителство на изпълнителния директор и на агенцията
пред съдилищата;
4. изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и поименното разписание
на длъжностите в агенцията;
5. съгласува и предлага за утвърждаване
длъжностните разписания на регионалните
дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията, както и на
държавните горски стопанства и на държавните
ловни стопанства;
6. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения;
7. изготвя, оформя и съхранява служебните
и личните досиета на служителите в агенцията, на директорите на регионалните дирекции
по горите и директорите на специализираните
териториални звена на агенцията, както и договорите за управление на държавните горски
стопанства и на държавните ловни стопанства;
8. разработва съвместно с другите компетентни органи проекти и програми за условията
на труд и техническа безопасност;
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9. предприема правни действия по събиране
вземания на агенцията;
10. осъществява взаимодействие с правните
дирекции на другите административни структури
в рамките на своята компетентност;
11. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността на
агенцията;
12. предлага на изпълнителния директор на
агенцията мерки за хармонизиране законодателството на Република България с директивите,
регламентите и стандартите на Европейския
съюз (ЕС) в областта на горското и ловното
стопанство;
13. организира и осъществява деловодната
дейност, като получава, обработва и изпраща
изходящата кореспонденция;
14. организира и координира работата с постъпилите сигнали и предложения на граждани
и други документи;
15. организира правната помощ на администрацията за законосъобразното осъществяване
на нейните функции;
16. осъществява връзките между звената от
общата и специализираната администрация по
отношение на предаването на документи за
изпълнение;
17. обработва и съхранява централния деловоден архив на агенцията;
18. организира административното и техническото обслужване на заемащите ръководни
длъжности;
19. ръководи транспортното обслужване – регистрация на моторните превозни средства, годишни прегледи, поддръжка и ремонт;
20. разработва програма за обучението и
развитието на кадрите в агенцията, координира
и отчита нейното изпълнение;
21. води и съхранява регистри на имоти,
свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, които се управляват
от агенцията;
22. осигурява достъпа до обществена информация в съответствие с конституционните
права на гражданите;
23. организира и технически осигурява
публичните изяви на изпълнителния директор
на агенцията;
24. разработва програма за представяне дейността на агенцията пред обществото и пред
средствата за масово осведомяване;
25. информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от нея
програми и дейности;
26. организира публичните изяви на служителите в агенцията;
27. осъществява координация и методическо ръководство на връзките на агенцията, на
регионалните дирекции по горите и на специализирани териториални звена на агенцията с
обществеността;
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28. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на агенцията и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за
дейността на агенцията;
29. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерството
на земеделието и храните и на други административни структури;
30. организира провеждането и протоколното
осигуряване на официални и работни срещи,
както и други изяви на изпълнителния директор
и на ръководството на агенцията;
31. осъществява протоколната кореспонденция на изпълнителния директор;
32. осъществява контакти с посолства на чужди държави в Република България за уреждане
на протоколни и делови срещи с изпълнителния
директор и с ръководството на агенцията;
33. организира, подпомага и изпълнява дейности по възлагане на обществени поръчки.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 24. Специализираната администрация
е организирана в 3 дирекции:
1. дирекция „Гори“;
2. дирекция „Лов и опазване на горите и
дивеча“;
3. дирекция „Горска политика и стопански
дейности“.
Чл. 25. Дирекция „Гори“:
1. контролира и анализира дейностите,
свързани със създаването, възобновяването и
стопанисването на горите, както и на земите
от горския фонд;
2. организира, контролира и отчита дейности
те, свързани с ловоустройство, лесоустройство,
инвентаризацията и оценката на горския фонд,
както и промените в него;
3. организира и контролира внедряването на
научните постижения в областта на горското
стопанство;
4. участва в работата на смесени комисии
за научно-техническо сътрудничество;
5. разработва и препоръчва екологосъобразни
методи, системи и технологии за възпроизводство и ползване на горите и внедряването им
в областта на горското стопанство;
6. организира и ръководи изработването,
поддържането, съхраняването и ползването на
специализирани карти и регистри за земите
и горите от горския фонд, както и за районите на произход на горските репродуктивни
материали;
7. организира борбата с ерозията и свлачищата в горския фонд чрез лесовъдски методи
и способи;
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8. контролира горската селекция, интродукцията на горско-дървесни видове, производството
и търговията на горските репродуктивни материали и съхраняването на горските генетични
ресурси;
9. участва в разработването на програми за
обучение, подготовка, квалификация и преквалификация на кадрите, необходими за горския
отрасъл;
10. изгражда и поддържа система за прогноза
и сигнализация за болестите и вредителите в
горите;
11. контролира изпълнението на проекти,
планове и програми, свързани с възобновяването, стопанисването, ползването и опазването
на горите, и извършва инвеститорски надзор;
12. контролира и отчита дейността по защита
на горите и земите от горския фонд;
13. изготвя предложения за категоризиране
и прекатегоризиране на горите и на земите от
горския фонд;
14. разработва програми за насърчаване
участието на физическите и юридическите
лица – собственици на гори, във всички етапи
на възобновяване, стопанисване, управление и
опазване на горите;
15. консултира физическите и юридическите
лица – собственици на гори, по въпросите,
свързани с възобновяването, стопанисването
и управлението на горите и на земите от горския фонд;
16. координира и организира информирането
и обучението на физическите и юридическите
лица – собственици на гори, за устойчиво
стопанисване на горите им;
17. участва в разработването на механизми за
устойчиво, природосъобразно и икономически
ефективно стопанисване на горите и на земите
от горския фонд;
18. участва в разработването, осъществяването и контрола на национални и международни
програми и проекти в областта на горското
стопанство;
19. организира и контролира дейностите по
сертификация на държавните гори;
20. организира изготвянето и контролира
изпълнението на проекти за оценка, превенция
и намаляване на ефекта от въздействието на
неблагоприятните климатични промени и природните бедствия върху горите и върху земите
от горския фонд;
21. съгласува проекти за рекултивация на
нарушени терени в горския фонд, контролира
и участва в комисии за приемане на извършените рекултивации;
22. изготвя анализи и подпомага изпълнителния директор на агенцията при определянето
на националните приоритети в областта на
горското стопанство в съответствие с националните интереси и критериите за членство в ЕС;
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23. участва в изготвянето на стратегии,
програми и планове за развитие на горите и
горското стопанство;
24. организира и отчита работата с неправителствените организации в областта на природозащитата и биологичното разнообразие;
25. контролира, координира и отчита дейностите по управление на защитените територии – природни забележителности и защитени
местности в горския фонд, както и на природните паркове;
26. организира възлагането, разработването и
изпълнението на планове, проекти и програми
за защитените територии и защитените зони в
горския фонд, които не са изключителна държавна собственост, и за опазване на горските
екосистеми и биологичното разнообразие в
горите и земите от горския фонд;
27. организира система за управление и
контрол на защитените зони и поддържане на
благоприятния консервационен статус на отделните типове местообитания и местообитания
на видове в Националната екологична мрежа
„Натура 2000“ в горите;
28. контролира ползванията от горите и
земите от горския фонд;
29. участва в разработването на нормативни
актове и изразява становища по тях;
30. участва в приемането на финансовите
планове и изготвянето на договорите за възлагане на дейности от агенцията на държавните
горски стопанства и на държавните ловни
стопанства;
31. анализира статистическата информация
за горите и земите от горския фонд;
32. организира и ръководи представянето
на информация от специализираните карти
и регистри за горите и земите от горския
фонд за отразяването им в цифровите модели в Картата на възстановената собственост
(КВС), в кадастралните карти и регистри и в
Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП);
33. разглежда предложения и изготвя проекти
на решения по заявления за изключване на гори
и земи от горския фонд, за учредяване право
на ползване и сервитути, както и за замени на
гори и земи от горския фонд;
34. изготвя писмено становище до областните
управители и до министъра на регионалното
развитие и благоустройството във връзка с
издаването на заповеди за отписване на имоти,
представляващи гори и земи от горския фонд,
от актовите книги при условията и по реда на
Закона за държавната собственост;
35. води и съхранява следните регистри:
а) национална база данни за горите и за
земите от горския фонд;
б) списък „генна банка“ за иглолистни и
широколистни семена;
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в) регистър на горите и на земите от горския фонд;
г) публичен регистър на лицата, упражняващи частна лесовъдска практика;
д) публичен регистър на търговците, имащи
право да извършват дейности в горския фонд;
е) публичен списък на одобрените базови
източници за горски репродуктивни материали;
ж) публичен регистър на доставчиците на
горски репродуктивни материали;
з) списък на изпълнителите с отрицателна
търговска репутация, които са извършвали
дейности по възпроизводство на горите в държавния горски фонд;
36. контролира воденето и съхраняването
на следните регистри:
а) регистър на горската семепроизводствена
база;
б) регистър на водосборите с поройна активност.
Чл. 26. Дирекция „Лов и опазване на горите
и дивеча“:
1. подпомага изпълнителния директор на
агенцията при осъществяването на правомощията му в областта на ловното стопанство;
2. координира и контролира:
а) организацията на ловното стопанство;
б) стопанисването, опазването и ползването
на дивеча;
в) придобиването и упражняването на правото на лов;
г) провеждането на организиран ловен
туризъм;
д) търговията с дивеч и дивечови продукти;
3. организира изготвянето и контролира
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани със стопанисването, ползването и
опазването на дивеча;
4. участва в изработването на стандарти,
свързани с ловното стопанство;
5. участва в приемането на финансовите
планове на държавните предприятия в частта
им относно ловностопанските мероприятия;
6. извършва анализи и прогнози и разработва
програми за развитието на ловното стопанство;
7. организира и контролира производството
на зарибителен материал в риболюпилните,
както и производството на дребен дивеч за
разселване от държавните горски стопанства
и държавните ловни стопанства;
8. участва в дейностите по подготовка и
възлагане изработването на ловноустройствени
проекти и контролира изпълнението им;
9. организира и участва в разработването
на програми за обучение, подготовка и квалификация на служители, ангажирани с ловното
стопанство;
10. контролира и координира дейностите
на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията,
както и на държавните предприятия, свързани
с ловното стопанство;
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11. участва в програмирането, прилагането
и наблюдението на програмите, финансирани
от Разплащателната агенция, в областта на
ловното стопанство и любителския риболов;
12. води и съхранява следните регистри:
а) регистър за удостоверенията за подборен
отстрел и ловни водачи;
б) регистър на издадените и заверените
билети за лов на чужди граждани;
в) регистър за резултатите от проведената
годишна таксация на дивеча;
г) регистър за издадените разрешения за
ловуване с научноизследователски цели;
д) регистър на категоризираните ловни бази;
13. координира и контролира охраната на
горите и земите от горския фонд без тези в
защитените територии – изключителна държавна собственост;
14. контролира, координира и отчита дейностите по охрана на дивеча и рибните ресурси
във водните обекти, ползвани за любителски
риболов;
15. отчита дейностите по опазване на горите от пожари, охраната на горите и земите
от горския фонд, дивеча и рибните ресурси,
във водните обекти, ползвани за любителски
риболов;
16. организира и участва в разработването на
програми за обучение, подготовка и квалификация на служители, ангажирани с охраната на
горите, дивеча и рибните ресурси, във водните
обекти, ползвани за любителски риболов;
17. организира изготвянето и контролира
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани с опазването на горите;
18. участва в разработването и изпълнението на национални и международни програми,
свързани с опазването на горите от пожари и с
охраната на горите и земите от горския фонд,
дивеча и рибните ресурси, във водните обекти,
ползвани за любителски риболов;
19. координира и контролира дейностите
на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията,
както и на държавните предприятия, свързани
с опазването на горите от пожари и с охраната
на горите и земите от горския фонд, дивеча и
рибните ресурси, във водните обекти, ползвани
за любителски риболов;
20. осъществява координация с Министерството на вътрешните работи и с други институции във връзка с провеждането на съвместни
мероприятия по охраната на горите, дивеча и
рибните ресурси, във водните обекти, ползвани
за любителски риболов;
21. осъществява координация и взаимодействие с Министерството на вътрешните работи и
с други институции с цел опазване от пожари
на горите и земите от горския фонд;
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22. разработва оперативна документация,
свързана с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите по опазване
на горите и земите от горския фонд от пожари;
23. разработва схеми за прилагане при охраната на горите и земите от горския фонд;
24. създава и поддържа единен регистър за
горските марки.
Чл. 27. Дирекция „Горска политика и стопански дейности“:
1. подпомага изпълнителния директор при
упражняването на правата му като орган на
управление на държавните предприятия;
2. предлага за утвърждаване годишните
финансови планове на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства след
съгласуване с дирекция „Финансово-стопански
дейности“ и с дирекциите от специализираната
администрация;
3. координира и отчита дейностите на държавните горски стопанства и на държавните
ловни стопанства, включени във финансовите
планове на предприятията;
4. анализира информация за дейността на
държавните горски стопанства и на държавните
ловни стопанства;
5. предлага на изпълнителния директор на
агенцията за утвърждаване поименни програми
за капиталови разходи на държавните предприятия със средства от стопанската дейност;
6. контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи, извършвани от държавните предприятия със средства от стопанската дейност;
7. изготвя становища и прави предложения
до изпълнителния директор на агенцията за
подобряване на организацията и дейността на
държавните горски стопанства и на държавните
ловни стопанства;
8. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счетоводни отчети на държавните предприятия;
9. предлага на изпълнителния директор да
утвърди ползването на вътрешни заеми и банкови кредити, необходими за стопански нужди
на държавните предприятия;
10. събира и предоставя информация за
състоянието и тенденцията на пазарите на дървесина и други суровини и продукти, добивани
от горския фонд;
11. анализира развитието на вътрешния пазар
на горски продукти и на световната пазарна
конюнктура и дава предложения за формиране
на търговската политика в сектора;
12. извършва проучвания на пазара на горските продукти и изготвя анализи за тях;
13. контролира дейността на държавните
предприятия, свързана с маркетинга, търговията
и реализацията на дървесина;
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14. съгласува длъжностните разписания на
държавните горски стопанства и на държавните
ловни стопанства;
15. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на дейности в областта на
планирането и реализирането на националната
горска политика, на стратегически планове,
програми и други документи в областта на
горската политика;
16. организира, координира и отчита дейностите по разработване и изпълнение на
национална горска стратегия, стратегически
планове, планове за действие и други документи, свързани с развитието на горския сектор;
17. организира и координира участието на
агенцията в Програмата за развитие на селските
райони и в оперативните програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
18. координира и осъществява необходимите контакти със заинтересуваните страни
(ведомства, институти, организации и други) в
процеса на формулиране, изготвяне и изпълнение на стратегически документи за развитие
на горския сектор;
19. подпомага изпълнителния директор на
агенцията при осъществяването на дейности в
областта на образованието и науката в горския
сектор;
20. организира и координира дейностите на
агенцията по участие в европейски и международни програми и проекти в горския сектор;
21. участва в съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на агенцията, с
които се предоставя финансова помощ от ЕС
и от други международни донори;
22. организира и координира дейностите
на агенцията по управление на международни
донорски програми и проекти;
23. осъществява взаимодействие с административните структури на съответния донор,
както и с определените органи за управление
на конкретната програма или проект;
24. организира, контролира и отчита работата
по международното сътрудничество в областта
на горския сектор;
25. организира и координира разработването
и прилагането на двустранни и многостранни
споразумения за икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на горския
сектор;
26. организира участието на агенцията в работата на международни организации, процеси
и смесени комисии за търговско, икономическо
и научно-техническо сътрудничество в областта
на горския сектор;
27. разработва и координира изпълнението
на програми за развитие на научни изследвания
с приложен характер;
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28. участва в изработването на програми
за развитие на обучението в образователната
система в областта на горския сектор;
29. подпомага изпълнителния директор на
агенцията при съгласуването на държавната
поръчка за прием на ученици и студенти в
специализираните учебни заведения;
30. осъществява контакти и организира
участието на агенцията в работата на органите
на ЕС;
31. подготвя необходимите документи и
организира командировките в чужбина на
служителите от агенцията;
32. разработва и предлага проект на програма за специализирано обучение и развитие
на кадрите в областта на горското и ловното
стопанство като част от програмата за обученията и развитието на кадрите в агенцията.
Раздел VІІI
Организация на работата
Чл. 28. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят становища,
отчети, доклади, докладни записки, анализи,
програми, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на
нормативни актове и други документи.
(2) Административните звена в агенцията
пряко си взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 29. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на изпълнителния директор,
заместник изпълнителния директор, главния
секретар и директорите на дирекции върху
документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена,
изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своето становище по въпроси от съвместна
компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира
преди внасянето му за подпис от изпълнителния
директор, заместник изпълнителния директор
или от главния секретар;
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г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на заместник изпълнителния
директор или на главния секретар въпросите
от своята компетентност, както и изпълнението
на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни звена
или служители, които са пряко подчинени на
изпълнителния директор, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на
други звена, съобщават това на заинтересуваните
по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния
секретар;
б) ръководителите на административните звена в агенцията осъществяват цялостен контрол
върху дейността на ръководеното звено, както
и по изпълнението на задачите, произтичащи
от функционалната им компетентност.
Чл. 30. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на агенцията документи
се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите,
и един екземпляр за класиране в дело. Екземплярът, предназначен за съхранение, съдържа
длъжността, двете имена и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя
на съответното административно звено, като
се посочва и датата на полагане на подписа.
Всички екземпляри съдържат инициалите на
служителя, изготвил документа, и на съответното структурно звено.
Чл. 31. Актовете по чл. 5, ал. 1, т. 13 и
15 се издават от изпълнителния директор на
агенцията по предложение на главния секретар.
Чл. 32. При изпълнение на възложените
задачи всяка дирекция координира дейността
си с други дирекции в съответствие с възложените им с правилника функции при спазване
на административната йерархия.
Чл. 33. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят
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пред прекия си ръководител за изпълнението
на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 34. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите имат право на
отличия и награди в съответствие със Закона
за държавния служител и вътрешните правила
за работната заплата в агенцията.
Чл. 35. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите,
възложени на съответното административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
Чл. 36. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат в дирекция
„Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ във входящ регистър, като се
отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Сигналите и предложенията, постъпили
в агенцията, се завеждат в регистър от технически сътрудник, определен със заповед на
председателя.
(4) Техническият сътрудник извършва проверка за наличието на всички материали,
описани като приложения в сигнала или предложението. Когато липсват някои от описаните
като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра и върху жалбата,
предложението или сигнала.
(5) След завеждането им сигналите и предложенията се предават от техническия сътрудник,
извършил регистрацията по ал. 1, на главния
секретар за резолюция според адресата или
съдържанието им.
Чл. 37. Служебните преписки подлежат на
насочване според адресата или съдържанието им.
Чл. 38. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след издаване
на временен пропуск или след представяне
на документ, разрешаващ влизането, съгласно
инструкцията за охраната и пропускателния
режим в агенцията.
Чл. 39. Приемното време на изпълнителния директор на агенцията, включително за
изслушване на граждани и представители на
организации относно предложения и сигнали,
на заместник изпълнителния директор и на
главния секретар, както и на административните
звена, обслужващи граждани, се оповестява
на специално обозначени места в сградата на
агенцията и на страницата є в интернет.
Чл. 40. Работното време на администрацията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от
12,30 до 13,00 ч.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 55 от Закона за администрацията във връзка
с чл. 24, ал. 6 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите.
Приложение
към чл. 14, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителната
агенция по горите – 179 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Дирекция „Вътрешен одит“
8
Обща администрация
60
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности“
31
дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси“
29
Специализирана администрация
106
в т. ч.:
дирекция „Гори“
34
дирекция „Лов и опазване на горите и
дивеча“
22
дирекция „Горска политика и стопански
дейности“
50
210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на външните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на външните работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник на
Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 161 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм.,
бр. 83 от 2009 г.).
§ 2. В Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за организация и координация
по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г. и бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 13 думите „по чл. 58 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация“ се заменят с „по
чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“.
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2. В чл. 10, ал. 1, т. 9 думите „по чл. 226
или 227 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „по чл. 258 – 260
от Договора за функционирането на Европейския съюз“.
3. В чл. 18:
а) в ал. 1 думите „по чл. 226 или 227 от Договора за създаване на Европейската общност“
се заменят с „по чл. 258 – 260 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“;
б) в ал. 2 думите „по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност“
се заменят с „по чл. 258 – 260 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“;
в) в ал. 3, т. 1 думите „съгласно чл. 39 от
Устройствения правилник на Министерството на
външните работи в случаите на производство по
чл. 227 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят със „съгласно чл. 31
от Устройствения правилник на Министерството
на външните работи в случаите на производство
по чл. 259 от Договора за функционирането на
Европейския съюз“.
4. В чл. 19:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Европейско право и процесуално представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз“ осъществява
съдействие по въпросите на европейското право
и организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита на
Република България пред съдебните институции
на Европейския съюз, като:“;
б) създава се нова т. 1:
„1. разработва анализи и становища по
правните аспекти на членството в ЕС;”
в) в т. 3 думите „Съда на Европейските общности“ се заменят със „Съда на Европейския
съюз“, а думите „Първоинстанционния съд“ се
заменят с „Общия съд“;
г) досегашните т. 1 – 8 стават съответно
т. 2 – 9.
5. В чл. 23:
а) в ал. 1 думите „по чл. 226 – 228 от Договора за създаване на Европейската общност“
се заменят с „по чл. 258 – 260 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“;
б) в ал. 2 думите „по чл. 227 от Договора за
създаване на Европейската общност“ се заменят
с „по чл. 259 от Договора за функционирането
на Европейския съюз“.
6. В чл. 24, ал. 1 думите „по чл. 230 от
Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „по чл. 263 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“.
7. В чл. 24а, ал. 1 думите „по чл. 232 от
Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „по чл. 265 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“.
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8. В чл. 24б, ал. 1 думите „по чл. 235 във
връзка с чл. 288 от Договора за създаване
на Европейската общност“ се заменят с „по
чл. 268 във връзка с чл. 340 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“.
9. В чл. 24г, ал. 1 думите „по чл. 234 от
Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „по чл. 267 от Договора за
функционирането на Европейския съюз“.
10. В чл. 28, т. 11 думите „по чл. 226 и 227
от Договора за създаване на Европейската
общност“ се заменят с „по чл. 258 – 260 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз“.
11. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Дирекция „Европейски съюз“ подпомага министъра на външните работи при
провеждането на единна и съгласувана политика
на Република България в рамките на Европейския съюз, като изпълнява следните функции:
1. подготовка на позиции на Република
България за участие в заседанията на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени
ръководители, както и в заседанията на Съвета
„Общи въпроси“;
2. координация в рамките на Министерството
на външните работи с оглед осигуряване на
единната национална позиция и отстояване на
националния интерес при участието на Република България в работата на различните формати
на Съвета на Европейския съюз;
3. участие в националния координационен
механизъм по подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат
от структурите на Съвета на Европейския съюз
на работно и политическо ниво;
4. предоставяне на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на приетите позиции във връзка с
участието на страната в Европейския съвет, в
Съвета „Общи въпроси“ и в останалите формати
на Съвета на Европейския съюз;
5. съгласуване и изпращане на указания до
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз за участие в
работата на Комитета на постоянните представители в двата формата – Корепер I и Корепер II;
6. осигуряване единството на позициите на
Република България в различните институции
на Европейския съюз;
7. съгласуване на националната позиция и
участието на Република България в преговорите
със страните, преговарящи за членство, и със
страните кандидати; даване указания на Постоянното представителство на Република България
към Европейския съюз по въпросите на политиката на разширяване на Европейския съюз;
8. координация на двустранните отношения
с държавите – членки на Европейския съюз, в
рамките на установеното европейско сътрудничество;
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9. взаимодействие, включително изготвяне и
изпращане на позиции и указания, с българските
дипломатически представителства в държавите
членки и в трети страни по въпроси, касаещи
отстояването на националните интереси на
Република България в Европейския съюз;
10. провеждане на двустранни и многостранни консултации с държавите членки на равнище
директори по европейски въпроси по актуални
теми в дневния ред на Европейския съюз;
11. разработване на позиции, анализи и становища за участието на Република България в
преговорите в органите на Съвета (Корепер I и
Корепер II, работни групи) по:
а) институционални въпроси на Европейския
съюз, бъдещото развитие на съюза, прилагане
на Договора от Лисабон;
б) бюджетни въпроси и финансова перспектива на Европейския съюз съгласувано с
Министерството на финансите;
в) хоризонтални и политически въпроси на
Европейския съюз – приоритети на председателствата;
г) финансови инструменти на политиката на
разширяване на Европейския съюз (предприсъединителна помощ за страните, преговарящи
за членство, и страните кандидати);
д) договорни отношения на Европейския
съюз със страните, преговарящи за членство,
и страните кандидати (споразуменията за
стабилизиране и асоцииране) съгласувано с
компетентните ведомства;
е) стратегиите и новите направления в
политиките на Европейския съюз, както и
координиране на единна национална позиция
по тях, в т.ч. общата енергийна политика на
Европейския съюз и политиката по промяна
на климата и други секторни политики;
ж) външните измерения на секторните политики на Европейския съюз;
з) Икономически и валутен съюз.”
12. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 т. 1
се изменя така:
„1. Съвет „Общи въпроси“ и Съвет „Външни
работи“ – министърът на външните работи“.
13. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 на
ред „Работна група № 26“ думите „Международно сътрудничество за развитие“ се заменят
с „Политика за развитие“.
14. Навсякъде в постановлението думите
„дирекция „Процесуално представителство пред
съдебните институции на Европейския съюз“
се заменят с „дирекция „Европейско право и
процесуално представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз“.
§ 3. В Единния класификатор на длъжностите
в администрацията, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г.,
бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от
2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3,

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г. и бр. 2,
3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г.), на
ред А4 след думите „главен директор на главна
дирекция“ се добавя „генерален директор“.
§ 4. В чл. 12 от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите
в администрацията, приета с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72
от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г.,
бр. 64 и 71 от 2008 г. и бр. 2, 18, 34 и 83 от
2009 г.), се създава ал. 4:
„(4) Алинея 1, т. 3 букви „б“ и „в“ не се прилагат за Министерството на външните работи.“
§ 5. В приложение № 4 към чл. 2, т. 3 от
Постановление № 46 на Министерския съвет от
2009 г. за заплатите в бюджетните организации
и дейности (обн., ДВ, бр. 18 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 36, 64, 81, 85, 89, 90 и 93 от 2009 г.;
попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2009 г.) на ред 5 след думите „парламентарен
секретар в кабинета на министър“ се поставя
точка и запетая и се добавя „говорител на
Министерството на външните работи“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на външните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда функционирането на дипломатическата служба в съответствие със Закона за дипломатическата служба.
Чл. 2. (1) Министерството на външните
работи, наричано по-нататък „министерството“,
е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София, ул. „Александър Жендов“ 2.
(2) Министерството на външните работи е
организирано в дирекции и други структурни
звена, включително задгранични представителства, които подпомагат министъра на външните
работи при осъществяване на правомощията му.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. Министърът на външните работи,
наричан по-нататък „министъра“, ръководи
и представлява Министерството на външните
работи.
Чл. 4. При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при
изпълнението на правомощията си министърът
се подпомага от трима заместник-министри,
постоянен секретар и административен секретар.
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Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Министърът на външните работи:
1. осъществява външната политика на Република България в отношенията є с други държави и осигурява поддържането и развитието на
политическия диалог, политиката на сигурност и
сътрудничеството в търговско-икономическата,
финансовата, културната, научната област и в
други области;
2. поддържа и развива дипломатическите и
консулските отношения на Република България
с други държави;
3. ръководи работата на задграничните
представителства на Република България и
координира дейностите по линия на други
министерства и ведомства в чужбина;
4. поддържа отношения с акредитираните в
Република България чуждестранни представителства и мисии на международните организации
и контролира изпълнението на международно
правните задължения на Република България
към тях като приемаща страна;
5. осъществява представителството на Република България в международните правителствени организации, в които тя членува или
се ползва с определен статут;
6. утвърждава целите, позициите, състава и
отчетите за дейността на българските делегации,
с изключение на правителствените делегации,
които участват в работата на:
а) международните организации, в които
Република България членува или се ползва с
определен статут;
б) международните дипломатически и други конференции, провеждани под егидата на
международните организации;
7. съгласувано с компетентните министри
и ръководители на ведомства подготвя и води
преговорите за присъединяване на Република
България към многостранни междуправителствени организации и многостранни структури
и утвърждава целите, позициите и задачите на
страната при участие в тях;
8. координира и участва в подготовката,
сключването и изпълнението на международни
договори;
9. извършва регистрацията в Организацията на обединените нации (ООН) и съхранява
сключените от българската държава международни договори;
10. защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани
и юридически лица в чужбина;
11. предприема дипломатически действия за
опазване на българското културно-историческо
наследство и паметници в чужбина; наблюдава
и направлява дейността на „Ефория за подпомагане на българския манастир „Свети Георги
Зограф“ и скита „Достойно ест“;
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12. оказва съдействие на дейността на български институти в чужбина в областта на науката,
образованието, културата и информацията;
13. защитава правата и свободите на лицата,
принадлежащи към българските общности зад
граница, в съответствие с международноправните норми в тази област и с интересите на
страната;
14. осъществява междуведомствената координация в областта на външната политика
и международната дейност на Република България, като:
а) взаимодейства с висшите органи на държавната власт в осъществяването на правомощията им в областта на външната политика
и международната им дейност; координира
и участва в подготовката и провеждането на
посещенията на държавни и правителствени
делегации на най-високо и високо равнище в
Република България и в чужбина;
б) взаимодейства с другите министри и ръководители на ведомства по въпросите, свързани с осъществяваното от тях международно
сътрудничество, и координира посещения на
делегации на равнище министър в Република
България и в чужбина с оглед осигуряване на
външнополитическите интереси и приоритети
на страната;
15. ръководи и контролира цялостната дейност по участието на Република България в
процеса на вземане на решения в Европейския
съюз (ЕС) и участието на страната в неговата
дейност, като:
а) представлява Република България и
участва в работата на Съвета „Общи въпроси“
и Съвета „Външни работи“;
б) дава указания на Постоянното представителство на Република България към ЕС в
Брюксел във връзка с участието на страната
в различните органи и институции на ЕС на
основата на съгласуваните цели и позиции в
рамките на съществуващия и регламентиран със
специална уредба координационен механизъм;
в) в рамките на своята компетентност внася
в Министерския съвет проекти на решения по
въпросите, свързани с участието на Република
България в работата на ЕС и във връзка с
целите и позициите на страната в различните
формати на Съвета на ЕС;
г) ръководи разработването и осъществяването на националните външнополитически
стратегии, планове и програми в съгласуваност
с общите политики, стратегии, програми, планове и инструменти на ЕС;
16. ръководи, координира и контролира политиката на Република България в Организацията
на Северноатлантическия договор (НАТО);
17. организира подбора, квалификацията,
кариерното развитие и ротацията на служителите в дипломатическата служба, както и
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подбора и представянето на български граждани
за служители или експерти в международни
правителствени организации;
18. определя временния дипломатически
ранг на служителите от други министерства
и ведомства за срока на мандата им в задграничните представителства на Република
България;
19. участва в работата на Консултативния
съвет по национална сигурност при Президента
на Република България и на Съвета по сигурността към Министерския съвет;
20. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала,
на които е принципал;
21. определя състава на Атестационната
комисия и на дисциплинарния съвет в дипломатическата служба;
22. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът на външните работи или
оправомощен от него заместник-министър, изпълняващ функциите на председател на Съвета
по европейските въпроси:
1. координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в ЕС;
2. координира изготвянето на оперативни
документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
3. координира изготвянето и съгласуването
на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет,
Съвета на ЕС и спомагателните му органи,
както и в процеса на комитология;
4. координира изготвянето и съгласуването
на проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на ЕС;
5. ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;
6. осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм по
европейските въпроси;
7. координира дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси и на
звената по европейските въпроси към министерствата и другите администрации;
8. формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет
конкретни проблеми, свързани с членството на
Република България в ЕС.
(3) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. Министърът образува на свое пряко
подчинение политически кабинет.
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Чл. 7. В изпълнение на организационните,
съвещателните и информационно-аналитичните
си функции политическият кабинет:
1. събира, анализира и обобщава информацията, необходима за разработването на
политически решения;
2. координира и контролира информацията и
изпълнението на решенията в министерството;
3. осъществява връзките на министъра с
обществеността;
4. обменя информация с политическите кабинети на другите министри за изпълнението
на правителствената програма;
5. координира и разработва дългосрочни и
средносрочни външнополитически приоритети и цели в съответствие с правителствената
програма;
6. координира и разработва планове, стратегии, концепции, политики и програми в
съответствие с методическите указания на администрацията на Министерския съвет относно
стратегическото планиране и на Министерството
на финансите относно програмното бюджетиране и взема участие в тяхното междуведомствено
съгласуване;
7. подготвя изказвания на министъра и
обобщени материали за дейността на дипломатическата служба.
Чл. 8. (1) Работата на политическия кабинет
се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. осъществява връзките с администрацията на Министерския съвет, с министерствата
и другите държавни органи, с политически и
обществени организации и с граждани;
2. участва в заседанията по общи въпроси на
координацията и информационната политика
на правителството, организирани от началника
на политическия кабинет на министър-председателя, и информира министъра за проведените
обсъждания;
3. изготвя и координира програмата на
министъра;
4. организира и контролира работата на
експертните и техническите сътрудници към
кабинета.
Чл. 9. (1) Заместник-министрите подпомагат
министъра при изпълнение на функциите му
по чл. 6, ал. 1 от Закона за дипломатическата
служба и при разработването, координацията
и осъществяването на конкретни политики
и програми в изпълнение на политическата
програма на правителството.
(2) В рамките на делегираните им от министъра правомощия заместник-министрите:
1. осъществяват оперативното ръководство
и контрол върху дейността на дирекциите в
министерството и контролират работата на
задграничните представителства във връзка с
изпълнението на задачите, които са от компетентността им;
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2. представляват министерството, заместват
и подпомагат министъра в дейността му, когато
и както са упълномощени от него и според
неговите указания;
3. изпълняват и други служебни задачи,
възложени им от министъра.
Чл. 10. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на
Народното събрание и при необходимост го
представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното
събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на министерството
и координира изпълнението є от Народното
събрание;
4. дава периодично информация за датите,
обсъжданите въпроси и решенията на комисиите
и подпомага началника на политическия кабинет при формулирането на конкретните задачи
на кабинета и администрацията на базата на
тази информация;
5. следи всички законодателни инициативи,
отнасящи се до дейността на министерството, и информира министъра за тях, събира и
предоставя обратна информация за ефекта от
прилагането на приетото от Народното събрание
законодателство;
6. координира и отговаря за подготовката
на участието на министъра в парламентарния
контрол на Народното събрание;
7. следи заседанията на Европейския парламент, поддържа връзка с българските членове
в парламента и своевременно информира министъра за събития, теми и дискусии, от които
министерството е заинтересувано;
8. подпомага парламентарните комисии и
групи за приятелство при осъществяване на
тяхната международна дейност.
Чл. 11. Говорителят на министерството:
1. изразява според указанията на министъра
публично позициите на Република България по
въпроси на външната политика на страната и
по актуални международни въпроси;
2. подпомага министъра при осъществяването
на политическите публични изяви;
3. координира медийните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет,
на служителите на министерството и на ръководителите на задграничните представителства;
4. координира редовното предоставяне на
актуална информация и материали от структурните звена в министерството и от задграничните
представителства във връзка с формулирането
на позиции на Република България по актуални
въпроси на външната политика и международните отношения.
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Раздел IV
Съвещателни органи
Чл. 12. (1) Колегиумът е съвещателен орган
към министъра по въпросите на дипломатическата служба със състав и компетентност, определени в Закона за дипломатическата служба.
(2) Подготовката на заседанията на колегиума се координира от постоянния секретар.
Чл. 13. (1) Атестационната комисия е съвещателен орган към министъра по въпросите
на кариерното развитие на дипломатическите
служители и ротацията в дипломатическата
служба.
(2) Съставът, компетентността и организацията на заседанията на Атестационната комисия
са определени със Закона за дипломатическата
служба.
Раздел V
Постоянен секретар
Чл. 14. (1) Най-високата професионална
дипломатическа длъжност в министерството
е постоянният секретар.
(2) Постоянният секретар:
1. подпомага министъра при изпълнението
на неговите функции по чл. 6, ал. 2 от Закона
за дипломатическата служба;
2. координира и контролира функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена;
3. координира разработването и осъществяването на концепции, стратегии, планове,
политики, програми и проекти и изготвянето
на отчети за тяхното изпълнение;
4. координира изготвянето на годишния
доклад за дейността на министерството в изпълнение на стратегическите цели и приоритети от
правителствената програма, както и годишния
отчет за състоянието на администрацията по
Закона за администрацията;
5. участва заедно с главните секретари на
другите министерства в работата по общата
координация и планиране, организирани от
главния секретар на Министерския съвет;
6. координира подготовката и представянето
на документите за участието на министъра в
заседанията на Министерския съвет при условия и по ред, определени с вътрешни правила,
утвърдени от министъра;
7. участва в работата на колегиума и подготвя
дневния му ред по въпросите на организацията
и дейността на дипломатическата служба;
8. утвърждава образци на документи в дипломатическата служба;
9. утвърждава указания за изработването на
вътрешни правила за организацията на работата
на задграничните представителства;
10. съдейства за спазването на принципите
на професионалното кариерно развитие на
служителите в дипломатическата служба;
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11. предлага на министъра проект на длъжностното разписание и утвърждава длъжностните характеристики;
12. прави предложения до министъра за:
а) назначаване, преназначаване и прекратяване на правоотношенията на служителите
от дипломатическата служба;
б) предсрочно прекратяване на дългосрочната командировка на служители в дипломатическата служба по реда на чл. 68 от Закона
за дипломатическата служба;
в) нотифициране в дипломатически ранг;
г) даване на ранг „пълномощен министър“
и „посланик“;
13. предлага на министъра проект на наредба за условията и реда за атестиране на
дипломатическите служители след обсъждане
в колегиума;
14. организира процеса на периодично атестиране и на ротация;
15. утвърждава плановете за подготовка
на ръководителите на задгранични представителства;
16. свиква заседанията на Атестационната
комисия и определя дневния им ред;
17. предлага служители, които да участват
в заседанията на Атестационната комисия без
право на глас.
Раздел VI
Административен секретар
Чл. 15. Административният секретар подпомага министъра по административните,
стопанските, финансовите и техническите
въпроси, като:
1. отговаря за осигуряване на необходимите
условия за функциониране на дипломатическата
служба;
2. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
3. създава условия за обработването и съхраняването на документите и опазването на
класифицираната информация в дипломатическата служба;
4. организира разпределянето на кореспонденцията между дирекциите и другите звена
на министерството;
5. контролира изпълнението на мерките
за безопасност в Централното управление на
министерството и в задграничните представителства;
6. изпълнява и други функции, възложени
му от министъра.
Раздел VII
Генерални директори, юридически съветник,
посланици за специални поръчения и специ
ални координатори
Чл. 16. (1) Министърът определя със заповед четирима генерални директори измежду
директорите – по политическите въпроси – по-
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литически директор, по глобалните въпроси,
по въпросите на ЕС и по юридическите въпроси, и им възлага координиращи функции
в разработването и изпълнението на политики
и програми.
(2) Генералният директор по юридическите
въпроси е на пряко подчинение на министъра
и е негов юридически съветник.
Чл. 17. Министърът назначава със заповед
посланици за специални поръчения и специални
координатори за изпълнение на определени
външнополитически задачи и определя техните
правомощия.
Раздел VIII
Взаимоотношения на министъра с другите
държавни органи
Чл. 18. (1) Министърът осъществява своите правомощия във взаимодействие с другите
министри и органи на изпълнителната власт,
с Народното събрание и с Президента на Република България за провеждане на единната
държавна външна политика.
(2) Министърът координира:
1. националното участие и изпълнението на
задълженията, произтичащи от членството на
Република България в ЕС в областите на Общата външна политика и политика за сигурност
и Общата политика за сигурност и отбрана,
както и от членството в ООН, НАТО и други
международни организации и коалиции;
2. международното сътрудничество в търговско-икономическата, финансовата, културната и
научната област, осъществявано от другите държавни органи, които задължително съгласуват
с него подготовката на решения и действията
си, оказващи въздействие върху външнополитическите интереси и ангажименти на страната.
(3) Министърът издава актове съгласувано с
други министри и съгласува издаваните от тях
актове в случаи, определени със закон или с
постановление на Министерския съвет.
(4) Министърът сам или съвместно с други
министри разработва и внася за приемане от
Министерския съвет:
1. проекти на международни договори, конвенции и спогодби;
2. проекти на нормативни актове, разпореждания и решения.
(5) Министърът внася предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици,
постоянни представители при международните
организации, генерални консули и почетни
консулски длъжностни лица на Република
България в чужбина.
(6) Министърът представя в Министерския
съвет годишни доклади за дейността на министерството в изпълнение на стратегическите цели
и приоритети от правителствената програма.
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(7) Министърът представя в Министерския
съвет и в Министерството на финансите проектите за програмен бюджет на министерството,
както и 6-месечните и годишните отчети за
неговото изпълнение в Народното събрание и
в Сметната палата.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 19. (1) Министерството е структурирано
в 24 дирекции и инспекторат.
(2) В структурата на министерството по ал. 1
се включват и задграничните представителства
на Република България в чужбина.
(3) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена по ал. 1 е 1470 щатни бройки.
(4) Числеността на отделните организационни структури и административни звена по
ал. 1 е посочена в приложение № 1.
Чл. 20. Министърът утвърждава структурата
на административните и структурните звена,
включително създаването на отдели и сектори,
единното длъжностно разписание, вкл. длъжностното разписание и поименното разписание
на длъжностите и работните заплати.
Раздел II
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 21. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешния одит по Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите с бюджетни
кредити от по-ниска степен към министъра, в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Директорът на дирекция „Вътрешен одит“
докладва пряко на министъра.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
следните дейности:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията
на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
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3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа
обхват, цели, времетраене и разпределение
на ресурсите за изпълнение на ангажимента,
одитния подход и процедури, вид и обем на
проверките;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейността със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнения и други с цел да се
подобрят процесите на управление на риска и
контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и докладва за тях;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишно обобщена информация по образец, утвърден
от министъра на финансите, за дейността по
вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 22. (1) Инспекторатът осъществява
административен контрол върху дейността на
министерството, включително второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити. Инспекторатът е пряко подчинен на министъра.
(2) Организацията на дейността, условията и
редът за осъществяване функциите на инспектората се определят с утвърдени от министъра
вътрешни правила.
(3) Инспекторатът изпълнява функциите по
чл. 46 от Закона за администрацията, като:
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1. извършва проверки и анализира организацията и ефективността на административната
дейност на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра;
2. анализира причините и условията за констатираните слабости и нарушения и предлага
мерки за отстраняването им и за подобряване
на работата;
3. следи за изпълнението на индивидуалните
административни актове на министъра и на
ръководителите на създадените към министъра
други административни звена, включително
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
4. осъществява контрол и извършва проверки
по Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси;
5. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване
на нарушения, възможни прояви на корупция
и конфликт на интереси и неефективна работа
на администрацията;
6. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата и
дейността на администрацията;
7. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по постъпили в министерството молби
и сигнали срещу незаконни или неправомерни
действия или проявено бездействие на служители на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
8. при констатирани нарушения на трудовата дисциплина и неизпълнение на служебните
задължения може да изготвя предложения до
министъра за образуване на дисциплинарни
производства;
9. при констатиране на нарушения и пропуски с финансови и/или имуществени последици
прави предложения до министъра за отнасянето
им до съответните компетентни дирекции и
органи;
10. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания
от извършените проверки;
11. изпраща информация в оперативен порядък по искане на дирекция „Главен инспекторат“
на Министерския съвет;
12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени му от
министъра.
(4) При осъществяване на своите функции
служителите от инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване
на проверките. Служителите в министерството
и в създадените към министъра други административни звена, включително второстепенните

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

разпоредители с бюджетни кредити, са длъжни
да оказват пълно съдействие на инспекторите
при осъществяване на функциите им.
(5) Главният инспектор представя ежегоден
отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 23. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси“;
2. дирекция „Канцелария и архив“;
3. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
4. дирекция „Управление на собствеността“;
5. дирекция „Защита на дейността и информацията“.
Чл. 24. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага министъра в процеса на планиране и осъществяване на подбора и квалификацията на служителите на министерството,
включително на задграничните представителства;
2. подпомага постоянния секретар при изпълнението на функциите му по чл. 14, ал. 2,
т. 10 – 16;
3. поддържа кадрова информационна система
и картотека със служебните досиета, включващи личните и кадровите дела на служителите
в министерството;
4. следи за съответствието на езиковата квалификация на служителите в министерството с
изискванията на Закона за дипломатическата
служба;
5. осигурява работата на атестационната
комисия, като внася за обсъждане постъпилите
предложения за повишаване в дипломатически
ранг на дипломатическите служители;
6. осигурява технически процеса на назначаване и преназначаване на дипломатическите
служители и административно-техническите
служители на длъжности в министерството и
в задграничните представителства в рамките
на годишната ротация, подготвя и представя за
подпис на министъра съответните документи;
7. изготвя становища за промени в структурата и състава на структурните звена в дипломатическата служба съгласувано с техните
ръководители;
8. подготвя и оформя документите, свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите и служебните правоотношения;
9. разработва проекти на длъжностното
разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите
в министерството;
10. издава и заверява служебните и трудовите
книжки и удостоверения за служебен и трудов
стаж на служителите в министерството;
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11. осигурява методическо и организационно
съдействие при дейността по разработване и
актуализиране на длъжностните характеристики
и организира атестирането на служителите в
администрацията;
12. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служители, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е
било признато за незаконно;
13. координира и осъществява организацията
по подбора на кандидатури и номинирането на
български граждани за работа в международните
правителствени организации и в структурите на
ЕС като командировани национални експерти
и поддържа база данни за тях;
14. осъществява подготовката на служителите
за дългосрочно командироване;
15. осигурява координация и организационно
съдействие при преназначаването на служителите след приключване на задграничния мандат.
Чл. 25. Дирекция „Канцелария и архив“:
1. организира, осъществява и контролира
движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция в министерството с
изключение на кореспонденцията на определени
от министъра структурни звена със самостоятелни деловодства;
2. комплектува, обработва, съхранява и
организира използването на документите от
архивния фонд на министерството, както и на
лични фондове;
3. оказва методическа помощ и контрол върху
деловодната и архивната работа в структурните
звена на министерството със самостоятелни
деловодства и на дипломатическите и консулските представителства;
4. комплектува, обработва и предоставя за
ползване библиотечния фонд на министерството;
5. приема, обработва и препраща до компетентните структурни звена в министерството
или до други държавни учреждения получените чрез приемната на министерството писма,
жалби, сигнали и молби на граждани и следи
за своевременното изпращане на обратна информация и отговори до подателите.
Чл. 26. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. организира, ръководи и осъществява
финансово-счетоводната и материалната отчетност в министерството и в задграничните
представителства;
2. организира и ръководи финансово-счетоводната и материалната отчетност във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
3. участва в рамките на своята компетентност при изготвянето на бюджетните прогнози
и програмния бюджет на министерството,
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бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра и консолидирания бюджет;
4. в рамките на своята компетентност извършва текущ контрол за законосъобразното
и целесъобразното разходване на паричните
средства и материалните ресурси;
5. контролира и анализира изпълнението на
утвърдените бюджети и финансирането на министерството и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
6. съобразно утвърдените бюджетни кредити
осигурява финансово издръжката на министерството, в т.ч. на второстепенните разпоредители;
7. контролира изпълнението на утвърдените
разчети на капиталовите разходи въз основа
на поименни списъци за основен ремонт и за
придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи, изготвени от компетентните дирекции;
8. подпомага извършването на проверки
на бюджетната дисциплина, финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на
задграничните представителства и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
9. съставя финансовите отчети на определени
от министъра задгранични представителства,
в които няма командировани служители за
завеждащ финансово-административна служба;
10. съставя финансови и консолидирани
отчети, оборотни ведомости и баланс на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити, които се предоставят на
Министерството на финансите и на Сметната
палата;
11. участва в съставянето на отчетите за
изпълнението на програмния бюджет;
12. в рамките на своята компетентност
участва в подготовката и съгласуването на
проекти на актове на министъра и проекти на
нормативни актове, внасяни от министъра в
Министерския съвет;
13. осигурява съхраняването на счетоводните
и другите документи съгласно нормативните
изисквания;
14. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по отношение на административното обслужване на граждани и
юридически лица;
15. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по отношение на финансовите задължения на министерството за
привеждане в изпълнение на влезлите в сила
съдебни решения;
16. организира и осъществява инвентаризацията на активите на министерството;
17. упражнява предварителен контрол за
законосъобразност и добро финансово управление на структурите, програмите и дейностите в
дипломатическата служба и във второстепен-
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ните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор, като:
а) извършва конкретни проверки на всички
документи и действия преди вземане на решение
за поемане на задължение и/или извършване
на разход, получаване на приход;
б) участва при подготовката и изготвя становища по проекти на закони и други нормативни
и ненормативни актове, анализира резултатите
от прилагането на актовете, свързани с дейността
на министерството и състоянието на системите
за финансово управление и контрол;
в) участва в комисии и работни групи при
изготвянето на доклади, свързани с функционирането на системите за финансово управление
и контрол, прилагани в министерството;
г) при възникване на необходимост предлага
актуализиране на утвърдените вътрешни правила
за осъществяване на предварителния контрол и
прилагането на системите за двойния подпис.
Чл. 27. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. подпомага министъра при осъществяване
на дейностите по придобиване, управление и
разпореждане с недвижими имоти и движими
вещи – държавна собственост, на територията
на Република България и в чужбина:
2. поддържа и актуализира единна база данни
за имотите – държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина,
предоставени за управление на министерството;
3. осъществява дейността по управление на
ведомствения жилищен фонд на министерството,
поддържа регистър на имотите от ведомствения
жилищен фонд, организира настаняването във
ведомствения жилищен фонд и контролира
изпълнението на сключените наемни договори;
4. изготвя поименните списъци за придобиване на материални и нематериални дълготрайни
активи на територията на Република България
и организира изпълнението им;
5. проучва необходимостта и изготвя предложения за реконструкции и ремонти (основни
и текущи) на сградния фонд – държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина, предоставен за управление
на министерството, и при необходимост – на
имотите, наети за нуждите на задграничните
представителства;
6. изготвя поименните списъци за извършване на основен ремонт от задграничните
представителства и организира и контролира
изпълнението им съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството;
7. организира и осъществява материалнотехническото и транспортното обслужване,
включително доставка на автомобили за нуждите на министерството и на задграничните
представителства;
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8. осигурява условия за прилагането на
Закона за обществените поръчки и организира процедури по възлагане на обществените
поръчки в министерството;
9. изготвя и предлага процедури, анализи и
становища, свързани с провежданите в министерството и в задграничните представителства
обществени поръчки по Закона за обществените
поръчки, Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки и Наредбата за възлагане
на специални обществени поръчки;
10. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции
по дела, свързани с възлагане на обществени
поръчки, по които страна е министерството
или министърът;
11. осъществява дейности по изготвянето и
сключването на договори от компетентността на
дирекцията, по които страна е министерството;
12. съгласувано с другите компетентни
дирекции в министерството извършва всички
дейности, свързани с договаряне и предоговаряне на спогодби с чужди държави за взаимно
предоставяне на имоти за нуждите на задграничните представителства;
13. подпомага министъра при изготвянето
на необходимите документи и предложения до
Междуведомствената комисия за държавните
имоти извън страната за придобиване и продажба, преотстъпване правото на управление,
отдаване под наем и наемане на имоти извън
страната.
Чл. 28. Дирекция „Защита на дейността и
информацията“:
1. организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с физическата,
техническата и противопожарната защита на
задграничните представителства и на сградата
на министерството;
2. упражнява контрол във връзка с обезпечаването на сигурността при отдаване под наем
на имоти извън страната, наемане, закупуване
или строителство на нови сгради и имоти за
нуждите на задграничните представителства и
при извършване на ремонтни дейности в тях
съгласувано с другите компетентни дирекции
в министерството;
3. ръководи дейността по организирането
и пренасянето на дипломатическата поща
между министерството и задграничните представителства;
4. осъществява надежден пренос на откритите и закритите съобщения, обменяни между
министерството и задграничните представителства, в съответствие с изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“;
5. подпомага осъществяването на комуникациите на Република България със задграничните
представителства и криптографската защита
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на обменяната информация в съответствие с
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“;
6. изгражда, развива, поддържа и администрира компютърните мрежи в министерството
и в задграничните представителства;
7. разработва плана за привеждане на министерството в готовност за работа от мирно във
военно време, изграждането и поддържането
на военновременна автоматизирана система за
управление на министерството;
8. организира и контролира дейностите по
разработването на плановете за действие на
задграничните представителства на Република
България при извънредни обстоятелства и при
привеждане в готовност за работа във военно
време;
9. организира мероприятия по отбранително-мобилизационната подготовка и защита на
служителите на министерството, членовете на
техните семейства в страната и в чужбина;
оказва съдействие на членовете на дипломатическия корпус, акредитирани в Република
България, при бедствия, аварии, катастрофи и
други кризисни ситуации;
10. организира и контролира работата с
документите и информационните масиви, съдържащи класифицирана информация;
11. подпомага служителя по сигурността
на информацията в изпълнение на задачите,
свързани с прилагане на правилата относно
видовете защита на класифицираната информация, в качеството на звено по сигурността
на информацията.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 29. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Политически въпроси“;
2. дирекция „Съседни страни“;
3. дирекция „Европейски страни“;
4. дирекция „Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия“;
5. дирекция „Азия, Африка, Австралия и
Океания“;
6. дирекция „Америка“;
7. дирекция „ООН и глобални въпроси“;
8. дирекция „Политика за сигурност“;
9. дирекция „Права на човека“;
10. дирекция „Консулски отношения“;
11. дирекция „Европейски съюз“;
12. дирекция „Икономическо сътрудничество
и регионални инициативи“;
13. дирекция „Международно сътрудничество
за развитие“;
14. дирекция „Международно право“;
15. дирекция „Европейско право и процесуално представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“;
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16. дирекция „Правна“;
17. дирекция „Държавен протокол“;
18. дирекция „Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация“.
Чл. 30. (1) Дирекция „Политически въпроси“
подпомага министъра във:
1. ръководството и координацията на участието на Република България в Общата външна
политика и политика за сигурност (ОВППС),
включваща Общата политика за сигурност и
отбрана (ОПСО);
2. координацията при подготовката на национални позиции и участието в заседанията
на Европейския съвет, Съвета „Общи въпроси“
и Съвета „Външни работи“, Комитета на постоянните представители към ЕС във формат
2 (Корепер II) по въпроси на ОВППС и на
Комитета за политика и сигурност (КОПС);
3. изготвянето на позиции и инструкции до
Постоянното представителство на Република
България към ЕС и други задгранични мисии,
при необходимост, по въпроси, свързани с
ОВППС/ОПСО;
4. координацията на дейностите по линия на
двустранната, регионалната и многостранната
дипломация по въпроси на ОВППС/ОПСО от
комплексен характер, както и по външнополитически инициативи и предложения, които
могат да имат отражение върху ОВППС;
5. координацията с други ведомства и институции по външнополитически въпроси от
обхвата на ОВППС/ОПСО;
6. изготвянето на становища и позиции по отношенията на ЕС със стратегически партньори;
7. ръководството и осигуряването на европейските кореспондентски мрежи за връзка и
обмен на информации и позиции по въпросите
на ОВППС/ОПСО между страните – членки
на ЕС;
8. изработването и координирането на позиции по стратегически въпроси на външната
политика на Република България, свързани
със сигурността в Югоизточна Европа; политиката на България в регионите на Черно
море, Централна Азия и Средиземноморието;
международни въпроси на сигурността, като
Афганистан, Близкия изток, Иран; енергийната
сигурност; борбата с тероризма и др.;
9. работните контакти, обмена на информация и сътрудничеството с държавни институции,
научни институти и неправителствени организации при анализа на теми от стратегическа
важност за външната политика на страната;
10. работните контакти със звената за планиране и анализ в министерствата на външните
работи на държавите членки и в институциите
на ЕС и НАТО и на други международни партньори на Република България.
(2) Директорът на дирекция „Политически
въпроси“ е генерален директор – политически
директор по смисъла на Закона за дипломати-
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ческата служба. Политическият директор отговаря за подготовката на националните позиции
в областта на ОВППС, включително ОПСО,
като осъществява координация на дирекциите
от специализираната администрация и на други
структурни звена в дипломатическата служба
при подготовката на национални позиции и на
участието в заседанията на Европейския съвет,
на Съвета „Външни работи“ и на Комитета на
постоянните представители към ЕС във формат
2 (Корепер II) по въпроси на ОВППС и на
Комитета по политика и сигурност (КОПС).
(3) При осъществяване на функциите си
политическият директор се подпомага от европейския кореспондент – началник на отдел
„ОВППС“ в дирекция „Политически въпроси“.
Европейският кореспондент съдейства за изработване на одобряваните от политическия
директор позиции за националното участие в
ОВППС и ОПСО, като за целта осъществява
координация с Постоянното представителство
на Република България към ЕС и с дирекциите от специализираната администрация на
министерството, както и с други министерства
и агенции при необходимост.
Чл. 31. (1) Дирекциите „Съседни страни“,
„Европейски страни“, „Източна Европа, Кавказ
и Централна Азия“, „Азия, Африка, Австралия
и Океания“ и „Америка“ подпомагат министъра при:
1. формулирането и провеждането на политиката на Република България по отношение на
страните от съответния регион и осъществяването на политическия диалог и сътрудничеството
с тях в областта на политиката на сигурност,
търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;
2. изработването на становища и позиции
по политически въпроси относно двустранното сътрудничество с държавите от ресора на
дирекцията и по актуални международни теми
и проблеми, свързани със съответния регион;
3. подготовката и осъществяването на:
а) посещения и срещи на равнище министър на външните работи, както и на високо и
най-високо равнище;
б) консултации с министерствата на външните работи на съответните държави;
4. подготовката и провеждането на преговори
за сключване на междудържавни политически
договори и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния
регион и тяхното изпълнение;
5. ръководството, планирането и оценяването на дейността на задграничните представителства на Република България в страните
от съответния регион.
(2) Дирекциите по ал. 1:
1. самостоятелно или координирано с други
дирекции на министерството изготвят информации, оценки, анализи и прогнози за външната
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политика на страните от съответния регион,
вътрешнополитическото и икономическото
им положение, състоянието на двустранните
отношения, формулират позиции и предложения
за по-нататъшно развитие на отношенията с
тези държави;
2. координирано с дирекциите „Политически
въпроси“, „Политика за сигурност“, „Европейски съюз“, „ООН и глобални въпроси“, „Права
на човека“ и „Икономическо сътрудничество и
регионални инициативи“ наблюдават работата
на регионалните правителствени организации и инициативи от ресора на дирекцията,
участват в механизмите и формите на сътрудничество с тези организации; подготвят материали и формулират позиции и предложения
във връзка с техни инициативи; подготвят
и координират участието в регионалните и
международните форуми, в които Република
България е представена, включително като
държава – членка на ЕС;
3. изготвят и поддържат актуална базисна информация и анализи за позициите на
всяка от страните – членки на ЕС, в ресора
на дирекцията по основни въпроси на ЕС,
съгласуват и обменят информации по тези
въпроси с дирекциите „Политически въпроси“,
„Европейски съюз“, „Политика за сигурност“,
„Икономическо сътрудничество и регионални
инициативи“, със задграничните представителства на Република България и с мисиите на
тези страни в София;
4. изготвят становища и позиции за участие
в работата на спомагателните органи на Съвета
на ЕС и на органите в процеса на комитология
по въпросите, свързани с ОВППС и външните
отношения;
5. координират с дирекциите „Европейски
съюз“, „Политически въпроси“, „Политика за
сигурност“ и с други звена на министерството,
а при необходимост – и с други министерства,
въпросите, свързани с членството на Република
България в ЕС и НАТО, които имат отношение
към двустранното сътрудничество със страните – членки на ЕС и НАТО, от съответния
регион;
6. съдействат за подготовката и осигуряването на участие в заседания на работните
групи към Съвета на ЕС по въпроси от тяхна
компетентност;
7. поддържат контакти с акредитираните в
Република България дипломатически представителства на страните от съответния регион;
8. участват в провеждането на държавната
политика по въпросите на българските общности зад граница;
9. координират и съдействат за развитие
на сътрудничеството между правителството на
Република България и регионите и провинциите на държавите с федерално устройство от
ресора на дирекцията;
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10. осъществяват координация и оказват
съдействие на други министерства и ведомства
по отношение на международната им дейност
и на двустранното сътрудничество и обмен със
страните от ресора на дирекцията в различните сфери от компетентността на съответното
министерство или ведомство;
11. съгласувано със съответните министерства
и ведомства участват във:
а) подготовката и провеждането на сесии
на междуправителствени смесени комисии
за икономическо, промишлено, търговско и
техническо сътрудничество с държавите от
съответния регион;
б) подготовката и подписването на споразумения и програми за сътрудничество в областта
на културата, образованието и науката с държавите от ресора на дирекцията и осъществяването
на предвидените в тях мероприятия.
Чл. 32. Дирекция „ООН и глобални въпроси“:
1. съдейства за формулирането и провеждането на политиката на Република България в
Организацията на обединените нации (ООН)
и нейните органи, програми и фондове, в
специализираните агенции към ООН, както и
в другите междуправителствени организации,
международни конвенции и споразумения, за
които отговаря; координира и подготвя участието на български делегации и представители в
работата на техните органи и форуми;
2. изработва становища и позиции по политически въпроси от дневния ред на Общото
събрание на ООН и Съвета за сигурност с
приоритетно внимание върху опазване на мира
и сигурността в глобален и регионален мащаб,
предотвратяване и урегулиране на конфликти,
изграждане на мира, операции и мисии на ООН,
реформата на ООН и нейното взаимодействие
с регионални организации;
3. наблюдава и координира с други дирекции
в министерството и с компетентните български
институции въпросите на борбата с международния тероризъм в нейните глобални аспекти;
4. координира с компетентните ведомства
и съдейства за подготовката на участието на
Република България в мироопазващите операции и други мирни мисии на ООН; участва в
процеса по съгласуване и вземане на съответните решения в рамките на Четвърти комитет
на ОС на ООН и Специалния комитет на ОС
по операциите на поддържане на мира;
5. анализира и следи изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност, свързани с
опазването на международния мир и сигурност,
включително налагането на санкции; наблюдава
изпълнението на други решения и ангажименти,
поети в рамките на ООН и организациите от
нейната система, като подготвя предложения
до компетентните институции;
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6. изготвя становища и позиции по въпросите на социално-икономическото сътрудничество, Целите на Хилядолетието за развитие,
опазването на околната среда и измененията
на климата, както и по други специфични
въпроси, които се дискутират в органите от
системата на ООН, в т.ч. Втори комитет на
ОС, ИКОСОС, специализираните агенции към
ООН и другите международни организации;
координира участието на Република България
в тяхната дейност;
7. изготвя становища и позиции по административните и бюджетните въпроси на ООН;
участва в процеса по съгласуване и вземане
на съответните решения в рамките на Пети
комитет на ОС на ООН;
8. изготвя становища и позиции, участва в
дебати и заседания и вземане на решения по
въпроси, свързани с подобряване и промени в
управлението, мандата и функционирането на
съответните международни организации, които
са в компетенциите на дирекцията;
9. координира процеса по издигане кандидатурата на Република България в изборните органи от системата на ООН, в специализираните
агенции към ООН и в другите международни
организации, занимаващи се с поверената є
проблематика;
10. отговаря за финансовите аспекти на
българското участие в ООН, в специализираните организации към ООН и в другите
международни организации, за които отговаря,
включително за плащането на членски внос и
финансирането на дейности извън редовните
бюджети;
11. подпомага министъра при ръководството,
планирането и оценяването на дейността на
постоянните представителства на Република
България към главната квартира на ООН в
Ню Йорк и службите на ООН в Женева и
Виена по въпросите от компетентността на
дирекцията;
12. участва в работата на междуведомствени
работни групи, сформирани с цел съгласуване
позицията на Република България за участие
в международни конференции и заседания,
организирани от международните организации,
които са от компетенциите на дирекцията;
13. представлява министерството в междуведомствения ръководен орган (Бюрото) на
Националната комисия на Република България
за ЮНЕСКО;
14. изпълнява функциите на Секретариат
на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, който координира позициите и участието в органите и програмите
на ЮНЕСКО;
15. координира дейностите в национален
мащаб, както и участието на страната в многостранните форуми по реализация на целите
на инициативата „Алианс на цивилизациите“;
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16. изготвя становища и подготвя съвместно
с други компетентни дирекции в министерството
участието на страната във форуми и проекти
на международните инициативи „Общност на
демокрациите“ и „Международна конференция
на новите и възстановени демокрации“.
Чл. 33. Дирекция „Политика за сигурност“
подпомага министъра при:
1. анализа и оценката на стратегическите
рискове и заплахи за Евро-атлантическата
общност;
2. ръководството и координацията на политиката и на участието на Република България
в НАТО;
3. определянето и провеждането на политиката на Република България по въпросите на
трансатлантическите отношения;
4. определянето на политиката по стратегическото партньорство между НАТО и ЕС и
отношенията на Алианса с други международни
организации;
5. изпълнението на функциите му на председател на Междуведомствения съвет по участието
на Република България в НАТО (МСУН);
6. политическите и политико-военните аспекти на участието на Република България в
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа (ОССЕ);
7. изпълнението на ангажиментите на Република България по Договора за обикновените
въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), Виенския
документ за мерките за укрепване на доверието
и сигурността и Договора за установяване на
режим „Открито небе“;
8. участието на Република България в регионални инициативи и процеси на сътрудничество
в областта на сигурността и отбраната в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Черноморско-Кавказкия регион, процеса на сътрудничество под
егидата на министрите на отбраната от ЮИЕ,
Многонационалните мирни сили в Югоизточна
Европа (ММСЮИЕ), Оперативната група за
военноморско сътрудничество в Черно море
(БЛЕКСИФОР), Мерките за укрепване на
доверието и сигурността във военноморската
област на Черно море;
9. въпросите и инициативите в областта
на неразпространението на оръжия за масово
унищожение (ОМУ), контрола на въоръженията
и разоръжаването;
10. участието на Република България в
Първи комитет (Разоръжаване и международна
сигурност) на Общото събрание на ООН, Комисията по разоръжаването и Конференцията
по разоръжаване в Женева;
11. участието на Република България в
многостранни и двустранни договори за разоръжаването, неразпространението на ОМУ и
контрола на въоръженията;
12. участието на Република България в Организацията за забрана на химическото оръжие
(ОЗХО), в Международната агенция за атомна
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енергия (МААЕ) и в Подготвителната комисия
на Организацията на Договора за всеобхватна
забрана на ядрените опити;
13. участието на Република България в
многостранни и двустранни споразумения и
инициативи за неразпространение на ОМУ и
експортен контрол върху търговията с оръжие
и с изделия и технологии с двойна употреба
(Васенаарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Комитет Цангер, Австралийската група, Режима за контрол на ракетните
технологии);
14. участието на Република България в специализираните работни групи по въпросите на
разоръжаването, неразпространението, контрола
на въоръженията и експортния контрол към
Съвета на ЕС;
15. участието в националните механизми за
експортен контрол на оръжия и на изделия и
технологии с двойна употреба;
16. ръководството, планирането и оценяването на работата на постоянните представителства
на Република България към НАТО, ОССЕ, ЕС,
ООН и други международни организации по
въпроси от компетентността на дирекцията;
17. взаимодействието със структурите на
гражданското общество – международни и
български, по въпроси от компетентността на
дирекцията.
Чл. 34. (1) Дирекция „Права на човека“
подпомага министъра в изработването и провеждането на политиката на Република България
в международните правителствени организации
в областта на правата на човека, социалното
и хуманитарното сътрудничество.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1
дирекцията:
1. изработва становища и позиции по въпроси на правата на човека, на международното
социално и хуманитарно сътрудничество и по
други въпроси от нейната компетентност;
2. подготвя позиции и координира участието
на Република България в органи, конференции,
други форуми и координационни структури на
ЕС по въпроси на правата на човека и основните свободи, включително в Агенцията на ЕС
по фундаменталните права (ФРА);
3. подготвя позиции и координира участието
на Република България в работата на органите
и форумите на международните правителствени
организации, наблюдавани от дирекцията;
4. следи и съдейства за изпълнението на
ангажиментите, произтичащи от членството
на Република България в ЕС, ООН и нейните
програми, фондове и организации, Съвета на
Европа, ОССЕ и други международни организации в областите, за които отговаря;
5. участва в подготовката на международни
договори в области от компетентността на
дирекцията;
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6. координира процеса на сътрудничество със
съответните контролни механизми и съдейства
за изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта
на правата на човека, по които Република
България е страна;
7. координира изготвянето на становища и
позиции по междусекторни проблеми, по които
има водеща роля (трафик на хора, миграция,
наркотични вещества и др.);
8. изготвя позиции и предложения по кандидатури за органи от системата на ООН, на Съвета
на Европа, на ОССЕ и на други международни
организации, наблюдавани от дирекцията;
9. съвместно с дирекция „Човешки ресурси“
организира и съдейства за подбора и назначаването на работа на български експерти,
консултанти по проекти, както и доброволци в
международните организации, които наблюдава;
10. подпомага министъра при ръководството,
планирането и оценяването на дейността на
постоянните представителства на Република
България в Женева и Страсбург и координира
работата на другите постоянни представителства
на Република България към международните
организации по въпроси от компетентността
на дирекцията;
11. взаимодейства в рамките на възложените
є функции с български и международни неправителствени организации в областта на правата
на човека и на международното хуманитарно
сътрудничество.
Чл. 35. (1) Дирекция „Консулски отношения“
подпомага министъра при провеждането на
външната политика на Република България в
областта на консулските отношения, осъществяването на консулските функции, консулското
обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, режима за влизане и пребиваване на чужденци, изготвянето
и осъвременяването на нормативната база по
консулски въпроси и за участието на страната
към европейската „Зона на свобода, сигурност
и правосъдие“.
(2) Дирекция „Консулски отношения“:
1. осъществява дипломатическа защита на
интересите на българската държава в отношенията є с други държави и с международни
правителствени организации;
2. осъществява дипломатическата защита
и подпомага юридическата защита на правата
на българските граждани и юридически лица
в чужбина;
3. осъществява консулското обслужване на
български и чуждестранни физически и юридически лица и прилага режима за влизане и
пребиваване на чужденци в страната;
4. следи за координацията и взаимодействието между задграничните представителства
на Република България и Министерството на
правосъдието и общините по всички проблеми,
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свързани с българското гражданство и гражданското състояние (актове за смърт, брак и
раждане);
5. съдейства за защита на правата и законните интереси на българите, живеещи извън
Република България, и на техните организации
с дейност, насочена към съхраняване и развитие
на българската езикова, културна и религиозна
традиция;
6. подпомага Българската православна
църква при осъществяването на функциите є
зад граница;
7. изготвя проекти, прави предложения и дава
становища по проекти на нормативни актове,
регламентиращи консулски въпроси и въпроси
от областта „Правосъдие и вътрешни работи“;
8. изготвя главните направления, осъществява методическо ръководство и дава практически
указания за работата на консулските служби
към задграничните представителства;
9. осъществява взаимодействие с компетентните ведомства и институции в страната
за провеждане на единна и законосъобразна
дейност по консулските въпроси и по-специално
по прилагането на визовия режим, на граничния
пропускателен контрол и за противодействие
на нелегалната миграция и борба с трансграничната престъпност;
10. поддържа постоянни контакти с акредитираните в Република България дипломатически и консулски представителства по въпроси,
отнасящи се до двустранните и многостранните
консулски отношения;
11. осигурява предоставяне/получаване
на дипломатически разрешения, необходими
за осъществяване на полети от български и
чуждестранни въздухоплавателни средства,
плавания на български и чуждестранни военни и научноизследователски кораби, както и
преминаване на военни авто- и железопътни
транспорти, свързани с транспортирането на
войски, оръжие, военно имущество, опасни
товари, превозване на правителствени делегации
и официални представители на международни организации, провеждането на операции,
мисии и учения в съответствие със заявените
външнополитически и национални приоритети
на Република България;
12. координира преструктурирането и реорганизацията на работата на Визовия център
и консулските служби на Република България
в чужбина за покриване на шенгенските изисквания; осъществява взаимодействието с
компетентните български ведомства и визовите
служби на страните членки по прилагането на
визовия режим и издаването на шенгенски визи
след присъединяването на Република България
към шенгенското пространство;
13. поддържа Национална визова информационна система в съответствие с изискванията
на ЕС и шенгенските изисквания, отговаря за
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свързването є с европейската визова информационна система и създаването и поддръжката
на Резервен визов център;
14. координира с дирекциите по чл. 31 и
с дирекция „Държавен протокол“ процеса по
назначаване и осъществяването на дейността
на почетните консули на Република България.
(3) В рамките на дирекция „Консулски
отношения“ се създава „Кризисен център“,
който организира работата на министерството при възникване на кризисни ситуации с
български граждани в чужбина, координира
дейността на междуведомствено равнище и
осъществява взаимодействие със структурите
на ЕС за сътрудничество по време на кризисни
консулски ситуации.
(4) При възникване на кризисни ситуации
се създават кризисни щабове, в които могат
да бъдат привличани различни специалисти
и експерти от състава на дипломатическата
служба и от други ведомства.
Чл. 36. Дирекция „Европейски съюз“ подпомага министъра при провеждането на единна и
съгласувана политика на Република България
в рамките на ЕС при изпълнението на правомощията, предвидени в чл. 5, ал. 2, като
изпълнява следните функции:
1. подготовка на позиции на Република
България за участие в заседанията на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени
ръководители, както и в заседанията на Съвета
„Общи въпроси“;
2. координация в рамките на министерството
с оглед осигуряване на единната национална
позиция и отстояване на националния интерес
при участието на Република България в работата на различните формати на Съвета на ЕС;
3. участие в националния координационен
механизъм по подготовка и одобряване на
рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от структурите на Съвета на ЕС на
работно и политическо ниво;
4. предоставяне на Постоянното представителство на Република България към ЕС
на приетите позиции във връзка с участието
на страната в Европейския съвет, в Съвета
„Общи въпроси“ и в останалите формати на
Съвета на ЕС;
5. съгласуване и изпращане на указания до
Постоянното представителство на Република
България към ЕС за участие в работата на Комитета на постоянните представители, в двата
формата – Корепер I и Корепер II;
6. осигуряване единството на позициите на
Република България в различните институции
на ЕС;
7. съгласуване на националната позиция и
участието на Република България в преговорите
със страните, преговарящи за членство, и със
страните кандидати; даване на указания на
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Постоянното представителство на Република
България към ЕС по въпросите на политиката
на разширяване на ЕС;
8. координация на двустранните отношения
с държавите – членки на ЕС, в рамките на
установеното европейско сътрудничество;
9. взаимодействие, включително изготвяне и
изпращане на позиции и указания, с българските задгранични представителства в държавите
членки и трети страни, по въпроси, касаещи
отстояването на националните интереси на
Република България в ЕС;
10. провеждане на двустранни и многостранни консултации с държавите членки на
равнище директори по европейски въпроси по
актуални теми в дневния ред на ЕС;
11. разработване на позиции, анализи и становища за участието на Република България в
преговорите в органите на Съвета (Корепер I и
Корепер II, работни групи) по:
а) институционални въпроси на ЕС, бъдещото развитие на съюза, прилагане на Договора
от Лисабон;
б) бюджетни въпроси и финансова перспектива на ЕС съгласувано с Министерството
на финансите;
в) хоризонтални и политически въпроси на
ЕС, приоритети на председателствата;
г) финансови инструменти на политиката
на разширяване на ЕС (предприсъединителна
помощ за страните, преговарящи за членство,
и за страните кандидати);
д) договорни отношения на ЕС със страните, преговарящи за членство, и със страните
кандидати (споразуменията за стабилизиране
и асоцииране) съгласувано с компетентните
ведомства;
е) стратегиите и новите направления в
политиките на ЕС, както и координиране на
единна национална позиция по тях, в т.ч. общата
енергийна политика на ЕС и политиката по
промяна на климата и други секторни политики;
ж) външните измерения на секторните политики на ЕС;
з) Икономически и валутен съюз;
12. съвместно с компетентните дирекции на
министерството съдейства на министъра при
изпълнението на функциите му по чл. 5, ал. 1;
13. подпомага министъра при ръководството,
планирането и оценяването на дейността на
Постоянното представителство на Република
България към ЕС.
Чл. 37. Дирекция „Икономическо сътрудничество и регионални инициативи“:
1. подпомага министъра при провеждането
на единна и съгласувана политика на Република България по въпросите на икономическото сътрудничество на ЕС и участието му
в международни икономически и финансови
институции, форуми и регионални инициативи;
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2. участва в разработването на общи политики, приоритети и принципи на ЕС по икономически споразумения с регионален характер;
3. изработва становища и позиции и осъществява обща координация на участието на
Република България в Световната търговска
организация, в Европейското икономическо
пространство и в други международни икономически и финансови институции съвместно
с водещите министерства и ведомства;
4. съдейства при подготовката и съгласуването на национални позиции и становища при
формиране на общите позиции на ЕС в тези
институции съвместно с водещите министерства
и ведомства;
5. подготвя предложения и позиции, координира дейността по разширяване на сътрудничеството на Република България с Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) съвместно с компетентни министерства
и ведомства;
6. разработва позиции, анализи и становища
за активизиране на сътрудничеството за постигане на пълноправно членство на Република
България в ОИСР съвместно с компетентни
министерства и ведомства;
7. съгласува съвместно с компетентните
дирекции в министерството позиции и становища по участието на Република България в
регионални инициативи, стратегии и политики
на ЕС, в т.ч. Черноморската синергия, Дунавската стратегия, Балтийската стратегия, Съюза
за Средиземноморието и др., и осъществява
координация и съгласуване на позиции с компетентни по проблематиката министерства и
ведомства;
8. осъществява координирано с компетентните дирекции в министерството съдействие на
страните от Югоизточна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС, в рамките на финансовите
инструменти на ЕС за региона (инструмент за
предприсъединителна помощ);
9. осъществява съвместно с компетентните
дирекции в министерството разработването
на анализи, становища и национални позиции
по икономическото сътрудничеството на ЕС с
регионални организации, като Трансатлантическия икономически съвет, Меркосур, Съвместния съвет по икономическо сътрудничество
със страните от Персийския залив, АСЕАН/
АСЕМ, и др.;
10. участва в подготовката на национални
позиции по икономическите споразумения на
ЕС с трети страни.
Чл. 38. Дирекция „Международно сътрудничество за развитие“:
1. отговаря за участието на Република България в международното сътрудничество за
развитие по многостранна и двустранна линия;
2. отговаря за формирането на българската политика на развитие и съгласуването є с
другите страни – членки на ЕС;
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3. по въпроси на международното сътрудничество за развитие координира подготовката на
национални позиции и участието в заседанията
на Европейския съвет, Съвета „Общи въпроси“,
Съвета „Външни работи“, Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2
(Корепер II) и на постоянните работни групи
към Съвета на ЕС „КОДЕВ“ (Сътрудничество за
развитие), „АКТ“ (Сътрудничество със страните
от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн)
и „КОХАФА“ (Хуманитарна и продоволствена
помощ) – формат „Хуманитарна помощ“;
4. координира участието на Република
България в комитетите на ЕС по инструментите за предоставяне на външна помощ (Европейския фонд за развитие, Инструмента за
сътрудничество за развитие, Инструмента на
политиката за европейско съседство, Инструмента за предприсъединително сътрудничество,
Инструмента за стабилност, Инструмента за
хуманитарна помощ);
5. координира изграждането на институционален капацитет за участието на Република
България в международното сътрудничество
за развитие и за предоставяне на българска
помощ за развитие;
6. осъществява функциите на секретариат
на Съвета „Международно сътрудничество за
развитие“ към министъра и на междуведомствената Работна група „Политика на развитие“;
7. отговаря за събирането и обобщаването
на статистически данни за предоставената
от Република България официална помощ за
развитие и хуманитарна помощ и изпраща
необходимата информация в Европейската
комисия и в Комитета за сътрудничество за
развитие на ОИСР;
8. координира участието на други ведомства
и неправителствени организации в предоставянето на официална помощ за развитие;
9. осъществява контрол и наблюдение върху
изпълнението на програмите и проектите за
българската помощ за развитие и хуманитарна
помощ;
10. координира изработването на законодателство и планови документи в областта на
политиката на развитие.
Чл. 39. Дирекция „Международно право“:
1. подпомага министъра при провеждането
на външната политика на страната с международноправни средства, подготвя предложения
за решаване на проблеми от областта на международното право, участва в разработването
на концепции с международноправен характер;
2. изготвя становища и участва в подготовката
по сключването на международните договори
на Република България, дава правни мнения
по тълкуването и прилагането им;
3. осигурява с международноправна експертиза работата на дипломатическата служба;
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4. подпомага министъра при изпълнението
на задачите му, произтичащи от действащото
законодателство, относно участието на Република България в международни договори,
като при необходимост прави съответни
предложения;
5. извършва международноправен анализ и
прави предложения за решаване на въпросите
от международноправен характер, възникнали
в процеса на работата на задграничните представителства на Република България;
6. оказва съдействие за защита на интересите
и правата на българската държава по отношение
на държавната територия, на пространствата,
върху които тя упражнява своята териториална
юрисдикция, както и за защита на правата на
Република България в пространствата извън
националната юрисдикция на държавите;
7. следи, анализира и подготвя становища
относно дейността на международните организации с универсален и регионален характер;
8. осигурява изготвянето на правителствени становища по проблемите, разглеждани от
Шестия комитет на Общото събрание на ООН,
и подпомага участието на български представители в неговата работа;
9. изготвя проектите на позиции на правителството по кандидатури за международни
служители в органи и организации, които се
занимават с правни проблеми, както и мнения
по кандидатури за съдийския състав на Международния съд на ООН и на други международни
съдебни органи;
10. подготвя и осигурява участието в сесиите
на работните групи на ЕС във формат „столици“
по въпроси от международноправен характер
и изготвя становища по тези въпроси;
11. изготвя пълномощни:
а) за водене на преговори и за подписване
на международни договори – въз основа на
решение на Министерския съвет;
б) за участие в международни конференции
и други международни форуми – въз основа на
решение на Министерския съвет или на утвърдени от съответния министър или ръководител
на ведомство позиции и състав на делегация;
12. изготвя ноти до акредитираните в Република България дипломатически представителства, както и указания до задграничните
представителства на Република България относно изпълнението от българска страна на
вътрешноправните процедури по влизането в
сила, изменянето, прекратяването и спирането
на действието на международните договори, по
които Република България е страна;
13. изготвя ратификационните документи и
документите за утвърждаване, приемане или
присъединяване към международни договори
въз основа на закона за ратифициране или
акта за утвърждаване на Министерския съвет;
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14. подготвя за обнародване в „Държавен
вестник“ текстовете на влезлите в сила за Република България международни договори, чиито
проекти са внесени от министъра за одобряване
от Министерския съвет;
15. подпомага министъра при изпълнението
на функциите по съхраняване и регистриране на
международните договори, по които Република
България е страна, както и при изпълнението
на депозитарни функции.
Чл. 40. Дирекция „Европейско право и
процесуално представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз“ осъществява
съдействие по въпросите на европейското право
и организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита на
Република България пред съдебните институции
на ЕС, като:
1. разработва анализи и становища по правните аспекти на членството в ЕС;
2. изготвя или организира подготовката на
съдебни книжа и документи по всяко дело, по
което Република България е страна или има
правен интерес, в изпълнение на решение на
Министерския съвет за одобряване на позиция;
3. представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря
на Съда на Европейския съюз и от Секретаря
на Общия съд;
4. поддържа регистър относно делата в съдебните институции на ЕС, по които Република
България е страна;
5. проучва и анализира практиката на съдебните институции на ЕС във връзка с дейността
на дирекцията по т. 2;
6. съвместно с дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет наблюдава осъществяването на необходимите мерки, свързани
с изпълнението на влезлите в сила решения на
съдебните институции на ЕС по дела, по които
Република България е страна;
7. предоставя информация относно делата,
по които Република България е страна;
8. осигурява организационно и технически
работата на Съвета за правна защита.
Чл. 41. Дирекция „Правна“:
1. оказва съдействие по правни въпроси на
министъра, заместник-министрите, постоянния
секретар, административния секретар и на
структурните звена в министерството;
2. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции по
дела, по които страна е министерството или
министърът; анализира и обобщава състоянието
на заведените от и срещу министерството дела;
3. дава устни и писмени становища относно правните основания за изпълнението на
влезли в сила съдебни решения и съгласува
за законосъобразност издадените във връзка с
това заповеди;
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4. предприема необходимите правни действия
по събиране вземанията на министерството;
5. съгласува за законосъобразност трудовите
договори и административните актове, свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите и служебните правоотношения на
служителите в министерството;
6. съгласува за законосъобразност и дава
становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра,
заместник-министрите, постоянния или административния секретар;
7. дава устни и писмени становища относно
правните основания за налагане на дисциплинарни наказания на служителите и за търсене
на имуществена отговорност от виновните
длъжностни лица;
8. съгласува за законосъобразност договорите,
по които министерството е страна, с изключение
на международните договори;
9. дава устни и писмени становища по правни
въпроси във връзка със структурни промени в
министерството и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;
10. координира работата по подготовката
и представянето на документите за участието
на министъра в заседанията на Министерския
съвет;
11. изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове; участва при
подготовката на проекти на нормативни актове; анализира резултатите от прилагането на
нормативните актове, свързани с дейността на
министерството;
12. осъществява правни действия по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни
решения за възстановяване на работа на служители, на които прекратяването на трудовото или
служебното правоотношение с министерството
е било признато за незаконно.
Чл. 42. (1) Дирекция „Държавен протокол“
изпълнява дейността, която обхваща дипломатическия протокол и държавния церемониал.
(2) При осъществяване на дипломатическия
протокол дирекция „Държавен протокол“:
1. осигурява официалната дипломатическа
кореспонденция;
2. съставя и актуализира Справочника на
дипломатическия корпус в Република България,
списъка на чуждестранните държавни глави,
правителствени ръководители и ръководители
на международни организации;
3. осигурява изпълнението на дипломатическите церемонии при:
а) посрещане на новоназначен извънреден
и пълномощен посланик при пристигането му
в страната;
б) връчване на акредитивни писма на
президента на републиката от новоназначен
извънреден и пълномощен посланик;
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в) прощални срещи, награждаване и изпращане при окончателно отпътуване на извънреден
и пълномощен посланик от страната;
г) подписване на официални документи;
4. осигурява предоставянето на дипломатическите привилегии и имунитети;
5. осигурява протоколното обслужване при:
а) назначаването у нас на чуждестранни
посланици, военни аташета и генерални или
почетни консулски длъжностни лица;
б) назначаването в чужбина на наши посланици, военни аташета и генерални или почетни
консулски длъжностни лица.
(3) При осъществяване на държавния церемониал дирекция „Държавен протокол“:
1. съставя и координира общата програма на
официалните посещения у нас и в чужбина на
равнище президент на републиката, председател
на Народното събрание, министър-председател
и министър на външните работи;
2. оказва съдействие при подготовката и
провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на равнище президент
на републиката и председател на Народното
събрание; осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и посещения у нас и
в чужбина на равнище министър-председател
и министър на външните работи;
3. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата
на официалните срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра;
4. осигурява подготовката и провеждането на
официални празници и церемонии с участието
на президента на републиката, председателя на
Народното събрание, министър-председателя и
министъра на външните работи на територията
на Република България;
5. определя и контролира реда за използване
на държавните символи според изискванията
на съответните закони;
6. актуализира списъка за подреждане на
официалните лица и органите на държавната
и местната власт в Република България;
7. определя целесъобразността и равнището
на представяне в протоколните прояви, в които
държавните институции вземат участие;
8. определя изискващите се съгласно протоколната практика материали, принадлежности,
транспортни средства и пр. при организацията
и обслужването на протоколни изяви;
9. следи за изпълнението на Закона за държавния протокол.
Чл. 43. Дирекция „Информация, връзки с
обществеността и европейска комуникация“:
1. планира, подготвя и осъществява медийната и информационната политика на министерството, публичните изяви на министъра,
членовете на политическия кабинет и други
представители на министерството;
2. организира подготовката и провеждането на дейностите по линия на публичната

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

дипломация и информационните кампании по
приоритетите на българската външна политика;
3. акредитира български и чуждестранни
журналисти и осигурява достъпа им до медийните събития в министерството;
4. координира и анализира дейността на
задграничните представителства по осъществяване на медийната политика;
5. изготвя анализи въз основа на информацията от задграничните представителства и на
публикациите в средствата за масово осведомяване в страната и в чужбина;
6. поддържа и актуализира страницата на
министерството в интернет;
7. поддържа архив за медийните изяви на
членовете на политическия кабинет;
8. подпомага министъра в организацията
и ръководството на Съвета по европейска комуникация и в дейността по популяризиране
образа на Република България като членка на
ЕС в международен план;
9. осъществява планиране, подготовка, възлагане, реализация, мониторинг, анализ и оценка
на проекти и дейности на министерството в
изпълнение на Комуникационната стратегия
на Република България за ЕС;
10. координира и подпомага дейностите на
задграничните представителства по осъществяване на Комуникационната стратегия;
11. подпомага осигуряването на информационно-рекламни материали, популяризиращи
Република България в чужбина;
12. координира програмирането и изпълнението на проекти за развитие на гражданското общество по Национална програма ФАР,
Преходния финансов инструмент и Програма
„Европа за гражданите“;
13. осигурява разпространяването на информационни материали за медиите.
Раздел VI
Организация на работата в министерството
Чл. 44. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи структурните звена
в министерството изготвят становища, отчети,
доклади, докладни записки, анализи, програми,
проекти, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на
нормативни актове, проекти на международни
договори и други документи.
(2) Структурните звена в министерството
пряко взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 45. (1) Приемът на граждани и представители на организации се извършва
всеки работен ден от служителите на дирекция „Канцелария и архив“ в приемната
на министерството, намираща се в София,
ул. „Александър Жендов“ № 2, и от служителите
на дирекция „Консулски отношения“ на гише
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№ 2 – София, ул. „Алфред Нобел“ № 2 – в
рамките на обявеното на интернет страницата
на министерството приемно време.
(2) Приемът на граждани и на представители
на организации от министъра или от определен
от него служител на министерството се осъществява по предварителна писмена молба за
това до началника на кабинета.
Чл. 46. (1) Предложенията и сигналите, изпратени до министерството, могат да се подават
лично или чрез упълномощен представител.
Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.
(2) Не се образува производство по анонимни
предложения или сигнали, както и по сигнали,
отнасящи се до нарушения, извършени преди
повече от две години.
(3) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени името на
подателя и адрес за обратна връзка, както и тези,
които не са подписани от автора или от негов
представител по закон или по пълномощие.
Чл. 47. (1) Работното време в министерството е от 9,00 до 17,30 ч с обедна почивка
30 минути в периода от 12,00 до 14,00 ч.
(2) Работното време на дежурните се определя съгласно утвърден график за службите и
звената, които дават дежурства, или за служителите, които работят на смени.
(3) Административният секретар съгласувано
с ръководителя на структурното звено може да
определя на отделни служители работно време,
различно от работното време по ал. 1.
Чл. 48. Ръководителите на задграничните
представителства утвърждават вътрешни правила за организацията на работата си след
съгласуване с наблюдаващата дирекция по
чл. 31, дирекция „Правна“ и дирекция „Защита на дейността и информацията“, в които се
конкретизират изискванията за изпълнението
на функциите на отделните служби и служители, връзките между тях, разпределението на
работното време, определянето на дежурствата,
почивките и други въпроси, свързани с дейността на представителствата.
Чл. 49. (1) Пропускателният режим на
министерството се организира и контролира в
съответствие с нормативните актове и правилата за влизане и излизане на служителите и
на граждани, за внасяне и изнасяне на материали, регламентирани с утвърдена от министъра
инструкция.
(2) Дежурният по министерство докладва
на административния секретар за извършените
нарушения на пропускателния режим в извънработно време.
Чл. 50. Служителите в дипломатическата
служба могат да бъдат награждавани с пред
метни и парични награди при условията на
Закона за дипломатическата служба и Закона
за държавния служител.

ВЕСТНИК
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Чл. 51. (1) Служителите в дипломатическата
служба, членовете на политическия кабинет,
съветниците и експертите към него получават
допълнително месечно възнаграждение съгласно
приложение № 2:
1. за дипломатически ранг;
2. за владеене на чужди езици;
3. за работа с класифицирана информация
съгласно заповед на министъра.
(2) Допълнителното месечно възнаграждение за дипломатически ранг не се изплаща за
времето, в което на служителите не е признато
владеене на първи и втори чужд език.
(3) На служителите, получаващи допълнително възнаграждение за дипломатически ранг,
допълнително възнаграждение по ал. 1, т. 2 се
изплаща само за признато владеене на трети
и следващ чужд език.
(4) Владеенето и ползването на чужд език
се признава при условията и по реда на Правилника за езиковата квалификация на служителите в дипломатическата служба, утвърден
от министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за
администрацията.
Приложение № 1
към чл. 19, ал. 4
Обща численост на персонала в организационни
те структури и административните звена в Ми
нистерството на външните работи – 631 щатни
бройки, и в задграничните представителства –  
839 щатни бройки
Политически кабинет, включително
съветници, експертни и технически
сътрудници
20
Постоянен секретар
1
Административен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Инспекторат
5
Обща администрация
1055
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
870
в т.ч. отдел „Задгранични представителства“ – 839 щатни бройки
дирекция „Канцелария и архив“
24
дирекция „Финансово-стопански дейности“ 39
дирекция „Управление на собствеността“
68
дирекция „Защита на дейността и
информацията“
54
Специализирана администрация
378
в т. ч.:
дирекция „Политически въпроси“
20
дирекция „Съседни страни“
23
дирекция „Европейски страни“
24
дирекция „Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия“
13
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дирекция „Азия, Африка, Австралия
и Океания“
дирекция „Америка“
дирекция „ООН и глобални въпроси“
дирекция „Политика за сигурност“
дирекция „Права на човека“
дирекция „Консулски отношения“
дирекция „Европейски съюз“
дирекция „Икономическо сътрудничество и
регионални инициативи“
дирекция „Международно сътрудничество
за развитие“
дирекция „Международно право“
дирекция „Европейско право и процесуално
представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“
дирекция „Правна“
дирекция „Държавен протокол“
дирекция „Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация“

26
14
24
26
13
65
30
8
8
16

8
16
26
18

Приложение № 2
към чл. 51, ал. 1
№
по
ред

Допълнително месечно възнаграждение

1. За дипломатически ранг:
посланик
пълномощен министър
съветник
първи секретар
втори секретар
трети секретар
аташе
2. За владеене на чужд език:
– руски, украински, чешки,
словенски, словашки, полски,
сърбо-хърватски, немски, английски, френски, испански,
португалски, италиански, румънски;
– гръцки, турски, албански,
унгарски, фински, норвежки,
датски, шведски, литовски,
латвийски, естонски, холандски, фламандски, арменски,
грузински, казахски, узбекски;
– японски, китайски, виетнамски, лаоски, кхмерски,
монголски, корейски, арабски, персийски, хинди, урду,
индонезийски, суахили, иврит;
– други непосочени езици
3. За работа с класифицирана
информация

211

Размер на въз
награждението
от средната работна заплата в
министерството
(в %)

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1008
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Автомагистрала Тракия“ Оризо
во – Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора – Нова Заго
ра, от км 210+100 до км 241+900“, намиращи
се на територията на област Стара Загора
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни интереси и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
за изпълнение на проекта съгласно тръжните
условия за строителство и усвояване на планираните средства от финансовата рамка на
проекта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

32
28
25
22
18
14
12

8

10

12
10
от 5 до 15

1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Тракия“
Оризово – Бургас, ЛОТ 2 Стара Загора – Нова
Загора, от км 210+100 до км 241+900“ съгласно
влезли в сила парцеларни планове, одобрени
със Заповед № РД-02-14-1948 на министъра на
регионалното развитие и благоустройството от
29 октомври 2009 г., части от имоти – частна
собственост, представляващи горския фонд,
намиращи се на територията на община Стара
Загора и община Раднево, област Стара Загора, подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура”.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

С Т Р.
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Приложение
към т. 1
ГОРСКИ ИМОТИ
Землище с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960
№
по
ред

1
1.

Имот
№

2
72042

Нов
№
на
имота
3
72055

Име на собственика
на горския имот

Постоянен адрес
(населено място, улица, №)

4

5

*Н-ци на ГАНЧО ГРУДЕВ ИВАНОВ
Радка Иванова Грудева

с. Боздуганово, община Раднево

Нейка Господинова Ненова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Минка Стоянова Илиева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Грудка Стоянова Кирязова

гр. Бургас – липсва адрес

Площ
за
отчуждаване
(в дка)

Стойност
(в лв.)

6

7

0,672

269,90

2.

72047

72059

**Н-ци на МАРИЯ НЕНОВА ВЪЛЕВА липсват документи

5,389

2 778,49

3.

72048

72062

*Н-ци на КИТА ИВАНОВА ГРУДЕВА

0,044

22,69

Йовка Пейчева Иванова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Стоянка Иванова Денева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Иванка Иванова Ботева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Събка Асенова Иванова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Теменужка Нейкова Карабулкова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Розалина Костадинова Иванова

гр. Раднево – липсва адрес

Женя Иванчева Иванова

гр. Раднево – липсва адрес

Кинка Господинова Йорданова

гр. Раднево – липсва адрес

4.

75002

75037

**Н-ци на ИВАН ТЕНЕВ ДОНЕВ

с. Тополяне,община Раднево, липсва УН

1,279

816,82

5.

75007

75021

**ДРАГИЯ ПЕТКОВ ДРАГИЕВ

с. Тополяне, община Раднево, липсва документ за собственост

1,235

788,72

6.

75007

75019

**ДРАГИЯ ПЕТКОВ ДРАГИЕВ

с. Тополяне, община Раднево, липсва документ за собственост

2,253

1 199,92

7.

75010

75029

ПЕПА ИВАНОВА СТОЯНОВА

гр. Стара Загора, ул. Арх. Хр. Димов
№ 12, ет. 6, ап. 16

0,988

630,98

8.

75012

75032

ДИНЬО ЯНКОВ ТАНЕВ

гр. Раднево, ул. Л. Димитрова № 11

0,431

275,25

9.

75014

75035

ТАНЬО ЯНКОВ ТАНЕВ

гр. Стара Загора, ул. Патриарх
Евтимий № 163, вх. Б, ет. 3, ап. 46

0,401

256,09

10.

75016

75023

**МАРИЯ ДИНЕВА ВАЧЕВА

гр. Раднево, ул. Еделвайс № 2,
ет. 4, ап. 10

0,255

124,29

11.

75017

75026

*ТЕНЬО ДИНЕВ ТЕНЕВ

гр. Пловдив, ул. Калофер № 2,
ет. 3, ап. 6

1,169

746,57

12.

78001

78006

*Н-ци на ДИМИТЪР ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

0,604

319,47

Василка Динева Димитрова

с. Бъдеще, община Стара Загора

Йовка Митева Гьонева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Сиво Митев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

Димитър Генов Даракчиев

гр. Раднево – липсва адрес

Марина Генова Георгиева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Пенка Вълчева Косева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Стойка Вълчева Петкова

с. Боздуганово, община Раднево

Янко Вълчев Желязков

гр. Стара Загора – липсва адрес

Станка Димитрова Стоева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Пенка Димитрова Петкова

гр. Пловдив – липсва адрес

13.

79034

79043

**Н-ци на ЯНА ХРИСТОВА ГЕНОВА липсват документи

0,226

100,92

14.

79034

79045

**Н-ци на ЯНА ХРИСТОВА ГЕНОВА липсват документи

0,688

307,22
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*Н-ци на МАТЬО РАЧЕВ ПЕНЕВ

6

7

0,461

195,43

0,108

45,78

2,685

1 138,23

ВЪТЕВСКИ

16.

17.

80009

80010

80021

80023

Елка Тенева Рачева

с. Сърнево, община Раднево

Матьо Тенев Матев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Теньо Тенев Рачев

с. Сърнево, община Раднево

Цонка Желязкова Матева

с. Сърнево, община Раднево

Мария Димитрова Чангова

липсва адрес

Румяна Димитрова Рачева

липсва адрес

Руси Иванов Курдалов

липсва адрес

Иванка Иванова Дикова

с. Събрано, община Нова Загора

Н-ци на ЕНЬО КОЛЕВ ПИЛЕВ

липсват документи

Георги Енев Динев

с. Сърнево, община Раднево

Марко Славов Георгиев

гр. Раднево – липсва адрес

Станка Славова Колева

гр. Сливен – липсва адрес

Анка Вълчева Батакова

липсва адрес

Вълка Вълчева Михова

липсва адрес

Кольо Енчев Колев

с. Сърнево, община Раднево

Златина Енчева Колева

гр. Раднево – липсва адрес

Донка Драгова Капсамунова

с. Хан Аспарухово – липсва адрес

Желка Динева Тенева

с. Тополяне – липсва адрес

Недялка Динева Чолакова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Данчо Динев Неделчев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Койна Драгова Йорданова

с. Сърнево, община Раднево

Динка Драгова Ганева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Нели Донева Даскалова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Гергана Донева Джупвик

гр. Стара Загора – липсва адрес

Донка Георгиева Желева

с. Богомилово – липсва адрес

Джанка Георгиева Стефанова

с. Хрищини – липсва адрес

Георги Койчев Георгиев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Кирил Желязков Желязков

гр. София – липсва адрес

Красимира Желязкова Късева

гр. Велико Търново – липсва адрес

Таньо Иванов Танев

с. Г. Ботево – липсва адрес

Пенка Иванова Стоянова

с. Г. Ботево – липсва адрес

Георги Иванов Танев

гр. Чирпан – липсва адрес

*Н-ци на БОНЬО МИХАЛЕВ ТАЧЕВ
Марийка Тодорова Бонева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Мария Бонева Динева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Иванка Михалева Михалева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Бялка Георгиева Славова

с. Стрелец – липсва адрес

Йовка Тенева Гьокова

с. Стрелец – липсва адрес

Иван Тенев Иванов

гр. Стара Загора – липсва адрес

Зафирка Славова Цанева

с. Могила – липсва адрес

Иванка Славова Василева

Павел баня – липсва адрес

Жанка Иванова Демирева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Недка Иванова Танева

с. Сърнево, община Раднево

Иванка Трифонова Славова

с. Сърнево, община Раднево

Иванка Желязкова Перозова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Господин Бонев Господинов

с. Боздуганово, община Раднево

Янка Бонева Георгиева

с. Землен – липсва адрес

С Т Р.
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Кана Иванова Бонева

с. Сърнево, община Раднево

Златинка Иванова Димитрова

с. Сърнево, община Раднево

Иван Иванов Господинов

с. Сърнево, община Раднево

Ваня Иванова Михова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Господин Тачев Бонев

с. Боздуганово, община Раднево

Иван Радев Господинов

гр. Пловдив – липсва адрес

Невенка Господинова Радева

гр. Стара Загора – липсва адрес

6

7

Радостин Господинов Господинов

гр. Стара Загора – липсва адрес

18.

80015

80026

**ДИМИТЪР ТОДОРОВ НАНЕВ

гр. Стара Загора, ул. Граф Игнатиев
№ 53, вх. А, ап. 5, липс. док.

2,411

1 022,07

19.

80017

80028

**КОСТАДИН НЕНОВ КОЛЕВ

гр. Стара Загора, ул. Младост № 27,
вх. А, ет. 5, ап. 28, липс. док.

0,393

166,60

20.

81001

81003

**Н-ци на ГОСПОДИНА КОЛЕВА липсват документи
ДИМОВА

3,102

1 315,00

21.

82001

82002

*Н-ци на ТАНЬО ТЕНЕВ ВЪЛКОВ

1,516

537,23

Таньо Тенев Танев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Койна Тенева Динева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Мария Тенева Кишелиева

с. Сърнево, община Раднево

Иванка Николова Танева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Танка Николова Божкова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Тенко Станков Динев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Петьо Станков Динев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Керанка Иванова Азманова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Иван Иванов Иванов

гр. Стара Загора – липсва адрес

Стоянка Танева Турлакова

с. Сърнево, община Раднево

Ивелин Цвятков Люцканов

гр. Стара Загора – липсва адрес

Бонка Иванова Вачкова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Иво Веселинов Танев

гр. София – липсва адрес

Росен Веселинов Танев

гр. София – липсва адрес

Румен Веселинов Танев

гр. София – липсва адрес

Екатерина Асенова Танева

гр. София – липсва адрес

Мария Желязкова Радева

с. Сърнево, община Раднево

Таньо Желязков Косев

с. Сърнево, община Раднево

Драго Желязков Косев

с. Сърнево, община Раднево

Гинчо Димитров Петков

гр. Кърджали – липсва адрес

Петко Димитров Петков

гр. Кърджали – липсва адрес

Златка Косева Михова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Пенка Косева Лукова

гр. Поморие – липсва адрес

22.

95015

95021

**Н-ци на ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ липсват документи

0,140

68,24

23.

95017

95023

**Н-ци на МИХАЛ ГЕНОВ ДИНЕВ

липсват документи

0,789

384,57

Гено Михалев Генов

гр. Раднево – липсва адрес

Диньо Михалев Генов

гр. Раднево – липсва адрес

Михаил Янков Михалев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Илийка Маркова Михалева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Марияна Желязкова Янкова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Димитър Рашев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

Георги Рашев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

Марийка Митева Пенчева

Калитиново – липсва адрес

Драгия Петков Драгиев

гр. Казанлък – липсва адрес

Стоян Иванов Стоянов

с. Стрелец – липсва адрес

БРОЙ 4
1

24.

2

95019

ДЪРЖАВЕН
3

95025

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 3 9
5

Кинка Кънчева Динева

с. Боздуганово, община Раднево

Петър Кънев Петров

с. Боздуганово, община Раднево

Н-ци на ДИМИТЪР СЛАВОВ ГЮЛЕВ
Джана Димитрова Гюлева

с. Сърнево, община Раднево

Яна Димитрова Цвяткова

с. Сърнево, община Раднево

6

7

7,262

4 447,86

25.

96021

96030

**Н-ци на ГЕОРГИ РУСЕВ ПЕТКОВ

липсват документи

0,041

30,40

26.

96022

96032

**Н-ци на МИХАЛ ГЕНОВ ДИНЕВ

липсват документи

5,111

3 428,23

Гено Михалев Генов

гр. Раднево – липсва адрес

Диньо Михалев Генов

гр. Раднево – липсва адрес

Михаил Янков Михалев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Илийка Маркова Михалева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Марияна Желязкова Янкова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Димитър Рашев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

Георги Рашев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

Марийка Митева Пенчева

с. Калитиново – липсва адрес

Драгия Петков Драгиев

гр. Казанлък – липсва адрес

Стоян Иванов Стоянов

с. Стрелец – липсва адрес

Кинка Кънчева Динева

с. Боздуганово, община Раднево

Петър Кънев Петров

с. Боздуганово, община Раднево

27.

96023

96035

**Н-ци на РУСКА БОНЕВА ЖЕЛЕВА липсват документи

1,517

1 121,59

28.

96024

96036

**Н-ци на РУСКА БОНЕВА ЖЕЛЕВА липсват документи

2,200

1 231,54

29.

96025

96038

**Н-ци на ХРИСТАНА СТАНЧЕВА липсват документи
МУХТАРЕВА

0,516

251,51

30.

97006

97010

*Н-ци на ДОНА ПЕТКОВА ИЛЧЕВА

0,462

225,19

0,101

25,86

31.

101006

Еленка Илчева Динева

с. Ковач – липсва адрес

Пенка Илчева Маркова

с. Рисиманово – липсва адрес

Димитър Илчев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

101027 Н-ци на ПРОДАН ДИНЕВ ДИМИТРОВ
Таньо Динев Проданов

с. Боздуганово, община Раднево

32.

101007

101029 **Н-ци на ГЕНЧО ИВАНОВ МИХАЛЕВ липсват документи

3,582

1 676,54

33.

101009

101034 **Н-ци на ТОДОР БОНЕВ ТОДОРОВ липсват документи

3,080

1 588,00

34.

101010

101035 **Н-ци на ЖЕЛЬО БОНЕВ ТОДОРОВ липсват документи

1,747

900,73

35.

101013

101040 **Н-ци на АТАНАС ПЕТКОВ ТУРЛА- липсват документи
КОВ

0,030

7,68

Стоянка Танева Турлакова

с. Сърнево, община Раднево

Петко Атанасов Турлаков

с. Сърнево, община Раднево

Танка Атанасова Вълчева

гр. Стара Загора – липсва адрес

36.

101015

101042 **Н-ци на ЯНКО ДИЧЕВ РУСЕВ

липсват документи

2,462

839,70

37.

101016

101045 **Н-ци на РУСИ ДИЧЕВ РУСЕВ

липсват документи

5,614

2 190,70

38.

101017

101048 **Н-ци на ЙОРДАН ДИЧЕВ РУСЕВ

липсват документи

4,720

1 895,72

39.

101024

101038 **Н-ци на ТЕНЬО САВОВ ПОПОВ

липсват документи

3,733

1 924,68

40.

105003

105021 **Н-ци на ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СТОЙ- липсват документи
НОВА

0,891

377,71

41.

105004

105023 *Н-ци на ИВАН ХРИСТАКЕВ ЦВЯТ
КОВ

2,453

1 039,88

0,008

3,39

42.

105005

Христо Иванов Христакиев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Иван Иванов Христакиев

с. Сърнево, община Раднево

105025 *Н-ци на ИВАН ХРИСТАКЕВ ВЪЛЧЕВ
Марийка Господинова Вълчева

с. Сърнево, община Раднево

Татяна Христакиева Желева

гр. Стара Загора – липсва адрес

С Т Р.
1

43.

44.

45.

46.

40
2

105006

105007

105008

105009

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

гр. София – липсва адрес

Тяна Димова Иванова

с. Сърнево, общ. Раднево

Кунка Иванова Митева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Димо Иванов Господинов

с. Диня – липсва адрес

105027 *Н-ци на КОЛЬО ХРИСТАКЕВ ЦВЯТ
КОВ
Пена Колева Димитрова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Неда Иванова Христакева

с. Сърнево, община Раднево

Кольо Иванов Христакев

с. Сърнево, община Раднево

Иван Иванов Колев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Донка Желязкова Христакева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Жоро Христов Христакев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Петя Христова Христакева

гр. Стара Загора – липсва адрес

105030 *Н-ци на ДИМИТЪР МАТЕВ МЕЧКОВ
Анка Иванова Милева

гр. София – липсва адрес

Анка Матева Иванова

липсва адрес

Йорданка Матева Николова

липсва адрес

Димитър Златев Мечков

гр. Стара Загора – липсва адрес

105033 *Н-ци на ПЕНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
Динка Русева Генчева

липсва адрес

Димитър Русев Димитров

гр. Стара Загора – липсва адрес

Пеньо Димитров Русев

с. Сърнево, община Раднево

Йовка Леева Донева

с. Пшеничево, община Раднево

Йовка Леева Георгиева

с. Пшеничево, община Раднево

Минка Леева Кънева

с. Дълбоки – липсва адрес

Любомир Йорданов Динев

с. Бенковски – липсва адрес

Георги Малчев Пенев

с. Сърнево, община Раднево

Милен Георгиев Малчев

с. Сърнево, община Раднево

Динко Георгиев Малчев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Диньо Иванов Пенев

с. Сърнево, община Раднево

Вълчо Тенев Вълчев

гр. Казанлък – липсва адрес

105035 *Н-ци на ДРАГО КОЛЕВ ЕНЕВ
Донка Драгова Капсамунова

с. Хан Аспарухово – липсва адрес

Желка Динева Тенева

с. Тополяне – липсва адрес

Недялка Динева Чолакова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Данчо Динев Неделчев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Койна Драгова Йорданова

с. Сърнево, община Раднево

Динка Драгова Ганева

гр. Стара Загора – липсва адрес

106008

106019 Н-ци на ПЕНЧО ЖЕЛЯЗКОВ КВАЧ
КОВ

48.

106009

106021 Н-ци на МАТЬО ДРАГОВ КАИШЕВ

Желязко Пенчев Желязков

106010

5

Златка Желева Христакиева

47.

49.

БРОЙ 4
6

7

0,189

80,12

2,453

1 039,88

1,878

796,12

0,186

78,85

0,495

209,84

2,809

1 190,79

0,369

156,43

с. Сърнево, община Раднево

Стоянка Матева Гайдарова

с. Сърнево, община Раднево

Иванка Матева Русева

с. Сърнево, община Раднево

Желязко Стоянов Донев

с. Сърнево, община Раднево

Радостина Желязкова Стоянова

с. Сърнево, община Раднево

106023 *Н-ци на МАЛЧО СЕДЕВ МАЛЧЕВ
Минка Желязкова Седева

с. Сърнево, община Раднево

Желка Седева Димитрова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Снежана Денева Седева

гр. Стара Загора – липсва адрес

БРОЙ 4
1

50.

51.

2

106012

106014

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

107001

5

Младен Иванов Малчев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Гергана Иванова Малчева

гр. Стара Загора – липсва адрес

106026 *Н-ци на МАЛЧО ГЕНЕВ МАЛЧЕВ
Иван Малчев Генов

с. Сърнево, община Раднево

Живко Иванов Желязков

с. Могила – липсва адрес

Тодорка Иванова Филипова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Донка Генова Раднева

гр. Стара Загора – липсва адрес

106028 **Н-ци на ДЖАНА КОЛЕВА СПАСОВА липсват документи
Райна Иванова Димитрова

52.

С Т Р. 4 1
6

7

1,409

597,30

0,366

155,15

1,814

642,83

гр. Стара Загора – липсва адрес

107004 *Н-ци на ГРУДИ ГЕОРГИЕВ ГРУДЕВ
Груди Георгиев Грудев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Руси Георгиев Грудев

Буковец – липсва адрес

Добри Тодоров Добрев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Йорданка Добрева Михалева

гр. Стара Загора – липсва адрес

Дора Добрева Маркова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Милена Желева Генчева

с. Трънково – липсва адрес

Валерия Желева Малчева

с. Трънково – липсва адрес

Станка Господинова Георгиева

с. Боздуганово, община Раднево

Калинка Иванова Декова

гр. Стара Загора – липсва адрес

Теньо Желев Тачев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Жельо Тенев Тачев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Груди Тенев Желев

гр. Стара Загора – липсва адрес

52
бр.

Всичко за собственост на физически лица:

84,737

41 664,70

52
бр.

Всичко за землище с. Боздуганово,
община Раднево:

84,737

41 664,70

Забележки:
1. Данните за собствениците са взети от КВС.
2. За имоти, обозначени със „*“, обезщетението ще се изплати след представянето на адресна регистрация.
3. За имоти, обозначени с „**“ – липсват документи, обезщетението ще се изплати след представянето на документите за собственост, удостоверение за наследници и адресна регистрация.

Землище с. Коларово, ЕКАТТЕ 38008
№
по
ред

1
1.

Имот
№

2
120001

Нов
№
на
имота

Име на собственика
на горския имот

Постоянен адрес
(населено място, улица, №)

3

4

5

120042 Н-ци на МИНЧО АТАНАСОВ ДИМИТ
РОВ
Мария Тодорова Абаджиева

гр. Бургас, липсва адрес

Михаил Тодоров Минчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Калинка Стоянова Кирова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Златка Кирова Георгиева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Минчо Петков Минчев

липсва адрес

Златка Ганчева Грозева

с. Коларово, община Раднево

Добринка Андонова Първанова

гр. Приморско, липсва адрес

Галин Димитров Първанов

с. Маломирово, липсва адрес

Даниел Първанов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Минчо Петков Минчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Иван Петков Минчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Евгений Симеонов Симеонов

гр. Стара Загора, липсва адрес

Площ
за
отчуждаване
(в дка)

Стойност
(в лв.)

6

7

0,504

476,40

С Т Р.
1

2.

3.

4.

5.

42
2

120001

120002

120003

120004

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

БРОЙ 4
5

Деко Христов Деков

с. Коларово, община Раднево

Димо Ганчев Димов

гр. Стара Загора, липсва адрес

Станислава Ганчева Вълчева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Теньо Димов Ганчев

липсва адрес

Славка Тенева Динева

с. Могила, липсва адрес

Димо Тенев Ганчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120055 Н-ци на МИНЧО АТАНАСОВ ДИМИТ
РОВ
Мария Тодорова Абаджиева

гр. Бургас, липсва адрес

Михаил Тодоров Минчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Калинка Стоянова Кирова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Златка Кирова Георгиева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Минчо Петков Минчев

липсва адрес

Златка Ганчева Грозева

с. Коларово, община Раднево

Добринка Андонова Първанова

гр. Приморско, липсва адрес

Галин Димитров Първанов

с. Маломирово, липсва адрес

Даниел Първанов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Минчо Петков Минчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Иван Петков Минчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Евгений Симеонов Симеонов

гр. Стара Загора, липсва адрес

Деко Христов Деков

с. Коларово, община Раднево

Димо Ганчев Димов

гр. Стара Загора, липсва адрес

Станислава Ганчева Вълчева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Теньо Димов Ганчев

липсва адрес

Славка Тенева Динева

с. Могила, липсва адрес

Димо Тенев Ганчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120057 Н-ци на ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ ГЕРГАНОВ
Марийка Желева Генчева

с. Коларово, община Раднево

Еленка Господинова Костова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Добринка Господинова Пенева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Величка Иванова Димитрова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Иванка Димитрова Желева

гр. Стара Загора, липсва адрес

120059 Н-ци на СТАНЧО ДИМИТРОВ ГЕРГАНОВ
Пенка Кънева Бухчева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Кънева Георгиева

с. Коларово, община Раднево

Веселин Генчев Станчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Генчева Димитрова

гр. София, липсва адрес

Мария Димитрова Гарова

с. Коларово, община Раднево

Дина Колева Фелдшерова

с. Коларово, община Раднево

Николай Вълчев Димитров

с. Коларово, община Раднево

Николинка Станчева Димитрова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Митко Станчев Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Михаил Тенев Димитров

гр. София, липсва адрес

Генади Станчев Ганчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Деян Станчев Ганчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120062 Н-ци на ПЕНЧО ПЕНЕВ СЛАВОВ
РУКАНОВ
Мария Тилева Илева

с. Памукчии, община Стара Загора

6

7

0,427

372,10

4,205

3 540,03

0,018

15,69

2,478

2 220,01

БРОЙ 4
1

6.

2

120005

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 4 3
5

Георги Тилев Георгиев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Пена Пенчева

с. Ловец, липсва адрес

Радка Петкова Димитрова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Стойка Пейкова Иванова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Пенчо Иванов Пенчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Дончо Иванов Пенчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120063 Н-ци на ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ПЕТ
КОВ
Величка Тенева Петкова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Радка Илчева Стефанова

с. Коларово, община Раднево

Антоанета Стефанова Кондова

с. Дълбоки, област Стара Загора

Георги Тенев Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петко Георгиев Петков

с. Коларово, община Раднево

Мария Тилева Илева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Георги Тилев Георгиев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Мънчева Папазова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Сивчева Георгиева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петко Сивчев Георгиев

липсва адрес

6

7

0,508

266,81

0,078

40,97

7.

120006

120066 Н-ци на МЪНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

8.

120007

120068 ПЕТКО и МАРИЯ СИВЧЕВИ ГЕОР- гр. Стара Загора, липсва адрес
ГИЕВИ

0,831

436,46

9.

120008

120070 Н-ци на ТИЛЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

0,949

498,43

2,606

1 368,73

1,074

564,09

1,866

980,06

1,410

740,56

Мария Мънчева Папазова

10.

120009

Мария Тилева Илева

с. Памукчии, община Стара Загора

Георги Тилев Георгиев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120073 Н-ци на ТАНЬО ДЕКОВ КАТЪРОВ
Минка Декова Желева

с. Брягово, област Хасково

Таньо Деков Танев

с. Коларово, община Раднево

Райко Тенев Райков

гр. Стара Загора, липсва адрес

Йорданка Павлова Райкова

липсва адрес

Пламен Танев Райков

липсва адрес

Мартин Танев Райков

липсва адрес

Стоянка Манолова Декова

с. Коларово, община Раднево

Стоянка Танева Коларова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Генчо Танев Генчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Минка Генова Иванова

гр. Стара Загора, липсва адрес

11.

120010

120075 ТОДОРКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

12.

120011

120078 Н-ци на КОЙЧО ДИНЕВ ТЕНЕВ

13.

120011

гр. Стара Загора, липсва адрес

с. Ягода, липсва адрес, липсва
документ за собственост

Еньо Койчев Енев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Денка Койчева Станева

гр. Гълъбово, липсва адрес

Диана Желязкова Манева

гр. Казанлък, липсва адрес

Росица Желязкова Койчева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Койчо Господинов Койчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120080 Н-ци на КОЙЧО ДИНЕВ ТЕНЕВ
Еньо Койчев Енев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Денка Койчева Станева

гр. Гълъбово, липсва адрес

Диана Желязкова Манева

гр. Казанлък, липсва адрес

Росица Желязкова Койчева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Койчо Господинов Койчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

С Т Р.
1
14.

15.

16.

17.

44
2
120012

120012

120013

120016

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

БРОЙ 4
5

120081 Н-ци на КУНЬО ИВАНОВ ДЖИГЕРОВ
Куньо Йовчев Кунев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Йовчева Гавазова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Коста Костов Вълев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Ганка Костова Христова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Динка Грозева Иванова

с. Коларово, община Раднево

Мария Иванова Иванова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Йовка Иванова Чакърова

с. Трънково, липсва адрес

Калинка Кунева Генова

с. Трънково, липсва адрес

Марийка Димитрова Денева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Димитър Иванов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петър Иванов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

120083 Н-ци на КУНЬО ИВАНОВ ДЖИГЕРОВ
Куньо Йовчев Кунев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Йовчева Гавазова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Коста Костов Вълев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Ганка Костова Христова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Динка Грозева Иванова

с. Коларово, община Раднево

Мария Иванова Иванова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Йовка Иванова Чакърова

с. Трънково, липсва адрес

Марийка Димитрова Денева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Марийка Димитрова Денева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Димитър Иванов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петър Иванов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

120086 Н-ци на РАШО МИНЧЕВ НЕЙКОВ
Денка Иванова Павлова

гр. София, бул. Евлоги Георгиев
№ 37

Михаил Петров Рашев

гр. Пловдив, ул. 6 септември № 125

Дина Рашева Рашева

гр. София, ул. Цар Иван Шишман
№ 38

Людмила Тенева Рашева

гр. София, ул. Цар Иван Шишман
№ 38

Рашко Райков Славов

гр. София, ж.к. Красна поляна
№ 252

Евгения Райкова Славова

гр. Стара Загора, бул. Патриарх
Евтимий № 7

Марина Славчева Славова

гр. София, ул. Лавеле № 20

Рая Славчева Славова-Шиндлер

гр. София, ж.к. Хиподрума № 122

Мирчо Иванов Армянов

гр. Стара Загора, бул. Руски № 82

Иван Мирчев Армянов

гр. Стара Загора, бул. Руски № 82

120088 Н-ци на КОЛЬО ПЕТКОВ СИВЧЕВ
Елена Грозева Сивова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Светла Грозева Сивова

Англия

Михаил Христакиев Михайлов

с. Коларово, община Раднево

Танка Стаева Петкова

с. Коларово, община Раднево

Николай Тенев Колев

с. Коларово, община Раднево

Петко Колев Петков

с. Коларово, община Раднево

Янка Иванова Петкова

с. Коларово, община Раднево

Кольо Мънчев Колев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Иван Мънчев Колев

гр. Стара Загора, липсва адрес

6

7

0,674

354,00

5,472

2 874,01

0,099

52,00

3,808

2 000,04

БРОЙ 4
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4
Тонка Колева Гуркова

18.

19.

20.

21.

22.

120022

120023

120024

120028

120029

С Т Р. 4 5
5

6

7

0,160

84,04

4,027

2 115,07

0,822

431,73

3,885

2 040,48

5,870

3 083,05

с. Коларово, община Раднево

120090 Н-ци на БОЙЧО НОВАЧКОВ БОЙЧЕВ
Нансен Бойчев Новачков

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Сивчева Георгиева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петко Сивчев Георгиев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Иван Маринов Калчев

с. Петрово, област Стара Загора

Бойчо Грозев Новачков

с. Коларово, община Раднево

Никола Грозев Новачков

гр. Стара Загора, липсва адрес

Таня Генчева Петрова

гр. София, липсва адрес

Мария Генчева Станчева

гр. Стара Загора, липсва адрес

120093 ХРИСТО И КОСТА ДЕКОВИ СТАЙКОВИ
Деко Христов Деков

с. Коларово, община Раднево

Евгений Симеонов Симеонов

гр. Стара Загора, липсва адрес

120096 Н-ци на КОЛЬО ДИМИТРОВ ГЕРГАНОВ
Пенчо Иванов Пенчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Дончо Иванов Пенчев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Теньо Михалев Тенев

с. Коларово, община Раднево

Теньо Колев Тенев

с. Коларово, община Раднево

Елена Иванова Колева

с. Коларово, община Раднево

Тонка Георгиева Чернева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Денка Георгиева Колева

с. Коларово, община Раднево

Тонка Иванова Стефанова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Георги Иванов Тенев

с. Коларово, община Раднево

Михаил Тенев Колев

гр. Стара Загора, липсва адрес

120098 Н-ци на ПЕТКО СЛАВОВ ПЕТКОВ
Минка Колева Маджарова

с. Коларово, община Раднево

Иванка Петкова Колева

липсва адрес

Ирина Пенева Димитрова

липсва адрес

Стоянка Вълева Руканова

с. Коларово, община Раднево

Денка Петкова Руканова

гр. Сливен, липсва адрес

Стоянка Иванова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Невена Христова Димитрова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Даниела Димитрова Желева

гр. Стара Загора, липсва адрес

Ваня Димитрова Димова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Стефан Киров

липсва адрес

Емил Стефанов Киров

гр. Пловдив, липсва адрес

120101 Н-ци на ИВАН ДИМИТРОВ ДЖИГЕРОВ
Куньо Йовчев Кунев

гр. Стара Загора, ул. Княз Борис
№ 136

Мария Йовчева Гавазова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Коста Костов Вълев

с. Коларово, община Раднево

Ганка Костова Христова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Динка Грозева Иванова

с. Коларово, община Раднево

Мария Иванова Иванова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Йовка Иванова Чакърова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Калинка Кунева Генова

с. Трънково, липсва адрес

Марийка Димитрова Денева

гр. Стара Загора, липсва адрес

С Т Р.
1

23.

24.

25.

46
2

120032

121011

121012

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

4

БРОЙ 4
5

Димитър Иванов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Петър Иванов Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

120104 Н-ци на ВЕЛЬО ЙОВЧЕВ СТАМОВ
Янка Гочева Йовчева

с. Коларово, община Раднево

Вельо Йовчев Велев

с. Коларово, община Раднево

Танка Йовчева Велева

гр. Казанлък, липсва адрес

Нанка Иванова Йовчева

с. Коларово, община Раднево

Вельо Иванов Велев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Недялко Велков Дечев

с. Стрелец, липсва адрес

Марийка Велкова Дечева

с. Стрелец, липсва адрес

121017 Н-ци на КЪНЧО ТЕНЕВ ПОПОВ
Тонка Минчева Стоянова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Йорданка Георгиева Йорданова

с. Коларово, община Раднево

Татяна Иванова Йорданова

гр. Нова Загора

Емилия Иванова Минчева

с. Коларово, община Раднево

Желка Кънчева Атанасова

с. Коларово, община Раднево

Мария Георгиева Шкарова

гр. Габрово, липсва адрес

Жельо Георгиев Желев

с. Коларово, община Раднево

Танка Георгиева Петрова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Добри Георгиев Добрев

с. Коларово, община Раднево

121028 Н-ци на ТЕНЬО ГРОЗЕВ ЧАУШЕВ
Петър Господинов Михайлов

с. Коларово, община Раднево

Мина Костова Желева

с. Коларово, община Раднево

Калинка Иванова Декова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Светлана Декова Костова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Деян Деков Костов

гр. София, липсва адрес

Кольо Костов Деков

с. Коларово, община Раднево

Денка Кънчева Петрова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Минка Кънчева Илчева

с. Коларово, община Раднево

Роман Тенев Чаушев

с. Свети Влас, Бургас

Иван Тончев Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Ганчо Тончев Димитров

гр. Стара Загора, липсва адрес

Мария Георгиева Шкарова

гр. Габрово, липсва адрес

Жельо Георгиев Желев

с. Коларово, община Раднево

Стоянка Жекова Георгиева

с. Коларово, община Раднево

Жельо Ганчев Желев

с. Коларово, община Раднево

Мария Ганчева Йорданова

гр. Стара Загора, липсва адрес

Таньо Ганчев Желев

с. Коларово, община Раднево

Сийка Андонова Георгиева

с. Коларово, община Раднево

Жельо Тенев Георгиев

гр. Стара Загора, липсва адрес

Георги Тенев Георгиев

гр. Стара Загора, липсва адрес

6

7

0,344

180,68

0,242

127,10

12,111

6 360,95

25
бр.

Всичко за собственост на физически лица:

54,468

31 223,49

25
бр.

Всичко за землище с. Коларово,
община Раднево:

54,468

31 223,49

Забележки:
1. Данните за собствениците са взети от КВС.
2. За имоти, обозначени със „*“, обезщетението ще се изплати след представянето на адресна регистрация.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Землище с. Загоре, ЕКАТТЕ 30119
№
по
ред

1
1.

2.

3.

4.

Имот
№

2
103004

103005

103006

103007

Нов
№ на
имота

Име на собственика на горския имот

Постоянен адрес
(населено място, улица, №)

3

4

5

103023 Н-ци на Диньо Станчев Динев
Стоянка Вълчева Неделчева

с. Хрищени, община Стара Загора

Диньо Вълчев Станчев

с. Загоре, община Стара Загора

Господин Станчев Динев

гр. Стара Загора, ул. Граф Игнатиев № 36, вх. Б, ет. 2

Момка Станчева Пейчева

гр. Стара Загора, кв. Железник,
ул. Загорка № 15, вх. О, ет. 2

Стоянка Станчева Илчева

гр. Стара Загора, кв. Зора, ул.
Знаменосец № 3, вх. А

Иван Донев Донев

с. Загоре, община Стара Загора

103035 Н-ци на Иван Янков Николов
Иван Господинов Иванов

с. Загоре, община Стара Загора

Калинка Николова Иванова

с. Загоре, община Стара Загора

Господин Тенев Господинов

с. Загоре, община Стара Загора

Нешка Иванова Алексиева

с. Загоре, община Стара Загора

Янка Иванова Танева

с. Богомилово, общ. Стара Загора

Янко Тенев Вълчев

с. Загоре, община Стара Загора

Николай Вълчев Тенев

с. Загоре, община Стара Загора

Стоянка Вълчева Тенева

с. Загоре, община Стара Загора

103037 Н-ци на Дина Генчева Пенчева
Злати Петков Златев

гр. Стара Загора, кв. К. Ганчев, ул.
Изгрев № 49, вх. Б, ет. 5, ап. 58

Пенчо Минчев Пенчев

гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев
№ 28, ет. 5, ап. 13

Минка Илиева Пенчева

гр. Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 77, вх. А

Надежда Генчева Пенчева

гр. Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 77, вх. А

Динка Генчева Петрова

гр. Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 77, вх. А

Динка Динева Димова

гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев № 9

Миетоди Динев Пенчев

гр. Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис № 66, ап. 1

103039 * Н-ци на Пенчо Динев Пенчев
Злати Петков Златев

липсват данни

Пенчо Минчев Пенчев

гр. Стара Загора – липсва адрес

Минка Илиева Пенчева

гр. Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 77, вх. А

Надежда Генчева Пенчева

гр. Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 77, вх. А

Динка Генчева Петрова

гр. Стара Загора, ул. Св. св. Кирил
и Методий № 77, вх. А

Динка Динева Димова

гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев № 9

Площ
за
отчуждаване
(в дка)

Стойност
(в лв.)

6

7

2,547

1 665,02

0,370

241,88

0,005

3,27

0,057

37,26

С Т Р.
1

48

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
Миетоди Динев Пенчев

5.

6.

7.

103008

103009

103010

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
5

6

7

8,099

5 294,47

2,936

1 919,32

0,057

37,26

гр. Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис № 66, ап. 1

103041 Н-ци на Вълчо Монев Йовчев
Мария Господинова Колева

с. Могила, община Стара Загора

Дончо Динев Христакиев

с. Загоре, община Стара Загора

Димитринка Динева Желева

гр. Стара Загора, ул. Тодор Пъндев
№ 1, вх. А, ап. 26

Димка Иванова Вълчева

с. Загоре, община Стара Загора

Марийка Вълчева Тодорова

с. Загоре, община Стара Загора

Христаки Вълчев Хрисакиев

с. Загоре, община Стара Загора

Тонка Вълчева Попова

гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 155,
вх. Б, ап. 22

Мончо Вълчев Мончев

с. Загоре, община Стара Загора

Анна Иванова Пекова

гр. Стара Загора, ул. Цар Иван
Асен № 49, вх. Юг № 6, ап. 18

Десислава Монева Петкова-Пенева

гр. София, кв. Витоша, ул. Йордан
Бадев № 3

Христина Монева Симова

гр. София, кв. Овча купел, ул.
Ангелов връх № 1, вх. А, ет. 3,
ап. 7

Жулиета Желева Власакиева

гр. Бургас, ул. Вардар № 1, ап. 8

Виолета Желева Мишева

гр. Варна, ул. Битоля № 16, ет. 2

Тонка Вълева Белухова

гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян
№ 20, вх. А, ап. 25

Танка Вълчева Полякова

гр. Стара Загора, бул. Славянски
№ 43, вх. А, ап. 10

Таньо Добрев Танев

гр. Стара Загора, 3-те чучура 68-Г,
ет. 6, ап. 88

Иван Добрев Танев

гр. Стара Загора, 3-те чучура 51-Г,
ет. 4, ап. 85

Господин Монев Господинов

с. Памукчии, община Стара Загора

Кирил Монев Господинов

с. Памукчии, община Стара Загора

103044 Н-ци на Янко Добрев Янков
Мария Петкова Добрева

с. Загоре, община Стара Загора

Денка Господинова Илчева

с. Загоре, община Стара Загора

Ваня Михайлова Кирева

с. Загоре, община Стара Загора

Иван Янков Янков

с. Загоре, община Стара Загора

Киро Янков Добрев

с. Загоре, община Стара Загора

Жельо Донев Желев

гр. Стара Загора, ул. Ген. Ив.
Пашинов № 30, ет. 1, ап. 1

Еленка Донева Райкова

гр. Стара Загора, 3-те чучура 19-Б,
ет. 5, ап. 38

103048 Н-ци на Таньо Добрев Янков
Таньо Добрев Танев

гр. Стара Загора, 3-те чучура 68-Г,
ет. 6, ап. 88

Иван Добрев Танев

гр. Стара Загора, 3-те чучура 51-Г,
ет. 4, ап. 85

Господин Монев Господинов

с. Памукчии, община Стара Загора

БРОЙ 4
1

8.

9.

10.

ДЪРЖАВЕН
2

103024

103025

109001

3

4

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9
5

Кирил Монев Господинов

с. Памукчии, община Стара Загора

Тонка Вълева Белухова

гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян
№ 20, вх. А, ап. 25

Танка Вълчева Полякова

гр. Стара Загора, бул. Славянски
№ 43, вх. А, ап. 10

103056 Н-ци на Бенчо Георгиев Нейков
Донка Ботева Златева

с. Памукчии, община Стара Загора

Пенка Ботева Пеева

гр. Хасково, ул. Стара планина
№ 65 – 67, вх. А, ет. 4, ап. 24

Деко Йорданов Деков

с. Коларово, община Стара Загора

Бенчо Йорданов Деков

гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян
№ 18, ет. 2, ап. 7

Георги Бенчев Нейков

гр. Стара Загора, ул. Граф Игнатиев № 37, ет. 2, ап. 6

103058 Н-ци на Вълчо Тенев Монев
Янко Тенев Вълчев

с. Загоре, община Стара Загора

Николай Вълчев Тенев

с. Загоре, община Стара Загора

Стоянка Вълчева Тенева

с. Загоре, община Стара Загора

Гено Вълчев Монев

с. Загоре, община Стара Загора

109030 Н-ци на Теньо Георгиев Иванов
Иван Господинов Иванов

с. Загоре, община Стара Загора

Калинка Николова Иванова

с. Загоре, община Стара Загора

Господин Тенев Господинов

с. Загоре, община Стара Загора

Марийка Влайкова Маркова

с. Могила, община Стара Загора

Яна Маринова Георгиева

гр. Стара Загора, 3-те чучура
107-А, ет. 1, ап. 1

Красимира Маринова Иванова

гр. Стара Загора, 3-те чучура
№ 66, вх. Б, ет. 5, ап. 49

Минка Георгиева Бечева

с. Дъбово, община Мъглиж

Пенка Георгиева Борисова

гр. Стара Загора, ул. Господин
Михайловски № 36, ет. 7, ап. 26

Йовка Димитрова Христова

с. Загоре, община Стара Загора

Стоянка Димитрова Динева

с. Загоре, община Стара Загора

Бонка Димитрова Андреева

с. Загоре, община Стара Загора

Митко Нунев Митев

гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев
№ 51, ет. 1, ап. 2

Тодор Нунев Митев

гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев
№ 51, ет. 1, ап. 3

Тенчо Петков Георгиев

гр. Стара Загора, 3-те чучура
№ ???, вх. А, ап. 10

Георги Петков Георгиев

гр. София, ж.к. Малинова долина,
бл. 1, вх. Б, ап. 15

6

7

1,485

970,77

0,486

317,05

0,617

380,12

10 бр.

Всичко за собственост на физи- 16,659
чески лица:

10 866,42

10 бр.

Всичко за землище с. Загоре, 16,659
община Стара Загора:

10 866,42

Забележки:
1. Данните за собствениците са взети от КВС.
2. За имоти, обозначени със „*“, обезщетението ще се изплати след представянето на адресна регистрация.
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С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1009
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „Автомагистрала
Марица“ Оризово – Капитан Андреево, от
км 5+100 до км 114+000“, намиращи се на
територията на област Хасково
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни интереси и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности в
определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Марица“ Оризово – Капитан Андреево“, участък
„Оризово – Харманли“ от км 5+100 до км

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

72+260 и участък „Харманли – Капитан Андреево“ от км 72+960 до км 89+100 и от км
108+260 до км 114+000 съгласно влезли в сила
парцеларни планове, одобрени със Заповед
№ РД-02-14-352 на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството от
16 март 2009 г., имоти и части от имоти – частна собственост, представляващи горски фонд,
намиращи се на територията на община Димит
ровград и община Хасково, област Хасково,
подробно описани в приложението по вид,
размер, местонахождение, размер на паричното
обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1

Землище на с. Крум, ЕКАТТЕ 39966
№
по
ред

Имот
№ по
ПП

Имот
нов
№

Име на собственик на имота
(трите имена/име на юридическо лице)

Адрес
(населено място, улица, №)

Площ за отчуждаване (в
дка)

Стойност
(в лв.)

460

625

1.

377

684

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,002

1

2.

377

683

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,117

32

3.

483

630

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,591

447

4.

488

636

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,021

16

5.

490

638

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,435

250

6.

592

660

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,086

23

7.

594

661

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,1

3

8.

599

692

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,123

51

9.

599

691

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,441

184

10.

602

664

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,041

17

11.

604

665

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,056

23

12.

607

668

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,113

31

13.

607

667

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,085

23

14.

608

671

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,058

26

15.

608

670

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,231

102

16.

609

674

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,051

23

17.

611

679

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,05

22

18.

611

678

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,339

150

19.

612

681

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,043

Общо общинска собственост
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.

0,9

243

3,84

1667

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Землище с. Крепост, ЕКАТТЕ 39668
№
по
ред

Имот
№ по
ПП

Имот
нов №

Име на собственик на имота
(трите имена/име на юридическо
лице)

Адрес
(населено място, улица, №)

Площ за
отчуждаване
(в дка)

Стойност
(в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

4,810

2393

4,094

2038

5,111

2544

4,980

2478

4,700

2339

9,600

4778

8,712

4336

0,860

397

2,610

1204

4,800

2215

1,700

784

1.

203001

203009 МИНКО ДИМИТРОВ МИТЕВ

2.

203002

203011 ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ДОБРЕВ

С. КРЕПОСТ, ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

КОСТА ВЪЛЧЕВ КОСЕВ

СТАРА ЗАГОРА, ЛИПСВА АДРЕС

ТОНКА ТОДЕВА ЗАПРЯНОВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ЗАПРЯНОВ

ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВААДРЕС

НИКОЛИНА ВЪЛЕВА БАКАЛОВА ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВААДРЕС
3.

203003

203013 СТАНКА ВЪЛЕВА ДИМИТРОВА

4.

203004

203015 ДИМО ДИМОВ ТОНЕВ

ЛИПСВАТ ДАННИ

МИТА ДИМОВА ТИЛЕВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО
ЛИПСВАТ ДАННИ

5.

203005

ПЕТРА ИВАНОВА ДЬОНЕВА

6.

203006

НИКОЛИНА ВАНЧЕВА БУДАКОВА ДИМИТРОВГРАД, БУЛ. „ХР. БОТЕВ“ 38 А-2

7.

203007

203017 ПЕТЪР МИТЕВ РАЕВ
ЛИЛИЯ ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА

СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС

ЗДРАВКА ВИДЕНОВА ПЕТРОВА

СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС

ДИАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС

8.

9.

10.

11.

204001

204002

204003

204004

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ

СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС

НЕДЯЛКА ЛАТЕВА ЖЕЛЕВА

ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВААДРЕС

ДАНЧО ЛАТЕВ ДЕЛЧЕВ

С. ЧЕРНОГОРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

204005 ДЕЛЧО ТОНЕВ ЖЕЛЕВ
ЛАТКА ДЕЛЧЕВА МИХАИЛОВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

ВАНКА КИРЕВА СЛАВЧЕВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

КОЛЮ КИРЕВ КОЛЕВ

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

204008 ВАЛЬО ВАНЧЕВ ЖЕЛЕВ
ТАНКА ВЪЛЕВА АТАНАСОВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

ВАНЧО ВЪЛЕВ ВАНЧЕВ

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

ЕВДОКИМ ГАНЧЕВ ВЪЛКОВ
ДИМКА КИРЕВА ВЪЛКОВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

НЕДЯЛКО ЖЕКОВ ПАНЕВ

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

ДИМЧО ЖЕКОВ ПАНЕВ

ПЛОВДИВ, ЛИПСВА АДРЕС

РУСИ ДИМИТРОВ РУСЕВ
ЛОЗЮ АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ

ХАСКОВО, ЛИПСВА АДРЕС

ЯНА ЖЕКОВА ВЕЛИКОВА

С. КРЕПОСТ, ОБЛАСТ
ХАСКОВО

С Т Р.

52

1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4
ПЕНКА ЛОЗЕВА ХРИСТОВА

ВЕСТНИК

БРОЙ 4
5

Общо на физически лица:
1.

913

2.
3.

6

7

51,977

25506

ХАСКОВО, ЛИПСВА АДРЕС

1112

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,556

279

1113

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,040

23
59

1114

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,104

4.

916

1100

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,006

3

5.

916

1099

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

1,395

762

6.

917

1126

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,132

72

7.

917

1125

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,003

2

8.

918

1106

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,142

80

9.

918

1104

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,125

70

10.

918

1105

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,062

35

11.

918

1107

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Общо общинска собственост:

0,069

39

2,634

1424

Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.

Землище с. Воден, ЕКАТТЕ 11644
№
по
ред
1.

Имот
№ по
ПП
104033

Имот
нов №

Име на собственик на имота
(трите имена/име на юридическо лице)

Адрес
(населено място, улица, №)

104042 Н-ци ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

Площ за отчуждаване (в
дка)

Стойност
(в лв.)

2,272

1031

1,988

902

0,455

207

0,100

45

ТОНКА НАНЕВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВА
АДРЕС

2.

104034

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВА
АДРЕС

ЛАТКА ГЕОРГИЕВА БОЕВА

ХАСКОВО, ЛИПСВА АДРЕС

104045 Н-ци ПЕТКО КАЛИНОВ ПЕТ
КОВ
КАЛИНКА ПЕТКОВА КАЛИ- ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВА
НОВА
АДРЕС
ПЕТРОНКА ПЕТКОВА ГОСПО- ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВА
ДИНОВА
АДРЕС

3.

104036

104048 МИНКО ГОЧЕВ ДЕЛЧЕВ

4.

104037

104050 Н-ци ВЪЛЮ ВАНЧЕВ КИРЕВ

С. ВОДЕН, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

СОФИЯ, ЛИПСВА АДРЕС

ТОШКО ВЪЛОВ ТОЧЕВ

ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВА
АДРЕС

ДИЯН ВЪЛЧЕВ ТОЧЕВ

ДИМИТРОВГРАД, ЛИПСВА
АДРЕС
4,815

2185

1.

541

573

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Общо на физически лица:

0,152

62

2.

556

581

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,039

12

3.

582

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,097

35

4.

583

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,699

252

5.

584

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,108

39

6.

585

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,078

28

7.

561

579

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,251

102

8.

562

587

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

0,052

19

588

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

9.

Общо собственост на общината:
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.

0,053

19

1,529

568

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Землище на с. Александрово, ЕКАТТЕ 00326
№
по
ред

Имот
№ по
ПП

Имот
нов №

Име на собственик на имота
(трите имена/име на юридическо лице)

Адрес
(населено място, улица, №)

Площ за отчуждаване (в
дка)

Стойност
(в лв.)

1.

203008

203019 Н-ци РУСЮ ВАНЧЕВ РУСЕВ

Липсва адресна регистрация

4,471

1402

2.

203009

203012 Н-ци АНГЕЛИНА ДАНЕВА Липсва адресна регистрация
ШИРКОВА

5,891

1767

10,362

3169

8,180

3149
1424

Общо собственост на физически
лица:
1.

203010

203016 ОБЩИНА ХАСКОВО

2.

203010

203014 ОБЩИНА ХАСКОВО

3,391

3.

201006

201013 ОБЩИНА ХАСКОВО

24,172

8949

35,743

13522

Общо общинска собственост:
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне на документи за собственост.
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2005 г. за профилактика, ограни
чаване и ликвидиране на болестта син език
по преживните животни (обн., ДВ, бр. 5 от
2006 г.; изм., бр. 79 от 2006 г.)
§ 1. Чл. 16, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Диагностика на болестта син
език се извършва в национална референтна
лаборатория. Координатите на националната
референтна лаборатория в България и всички
последващи промени, свързани с нея, се публикуват на интернет страницата на НВМС.
Националната референтна лаборатория и
Референтната лаборатория на Общността са
посочени в приложението.“
§ 2. В раздел „Допълнителни разпоредби“
се създава § 1а:
„§ 1а. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 19 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.).“
§ 3. Приложението към чл. 16, ал. 1 се
изменя така:

„Приложение
към чл. 16, ал. 1
Национална референтна лаборатория за диагностика на син език на Република България и
Референтна лаборатория на Общността

1. Република България, Национална референтна лаборатория – Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“
към Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ)
София, бул. Ломско шосе 190
2. AFRC Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road, Pirbright
Woking, Surrey GU24 ONF, United Kingdom
Teл. (44-1483) 23 24 41
Факс (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър: М. Найденов
140

Наредба за допълнение на Наредба № 24 от
2005 г. за мерките за профилактика, огранича
ване и ликвидиране на африканската чума по
конете и за условията и реда за прилагането
им (обн., ДВ, бр. 6 от 2006 г.; изм., бр. 79 и
102 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 21, ал. 1 се добавя ново изречение:
„Списък с координатите на тази лаборатория,
както и всички последващи промени се публикуват на интернет страницата на НВМС.“
§ 2. В §1а от допълнителните разпоредби
след думите „Директива на Съвета 92/35“ се
добавя „и изискванията на чл. 14 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

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, обнародвана в ОВ, бр. L
219 от 2008 г.“.

публикуват на интернет страницата на НВМС и
се предоставят на останалите държави – членки
на Европейския съюз.“
§ 3. Досегашното приложение № 1 към
чл. 2, ал. 1, т. 4 става „приложение № 2 към
чл. 2, ал. 1, т. 4“.
§ 4. Досегашното приложение № 2 към
чл. 2, ал. 3 става „приложение № 1 към чл. 2,
ал. 1, т. 3“ и се изменя така:

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов

Национална референтна лаборатория за заболявания по птиците на Република България
България
Национална референтна лаборатория – Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено
опасни инфекции“ към Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)
София, бул. Ломско шосе 190“.
§ 5. В § 1а на допълнителните разпоредби
след думите „вноса от трети страни на птици и
яйца за люпене“ се добавя „и изискванията на
чл. 11 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.)“.

122

Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 30 от 2006 г. за здравните изисквания
към птици и яйца за люпене при придвиж
ването или транспортирането им меж д у
Република България и държавите – членки
на Eвропейския съюз, внасянето им от трети
страни и за определяне на здравния статус
на обектите, от които произхождат (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2006 г.; изм., бр. 86 от 2006 г.
и бр. 4 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. да бъдат изследвани в Национална
референтна лаборатория за заболявания по
птиците в Република България, утвърдена по
реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и посочена в
приложение № 1;“;
б) в т. 4 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 2“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Координатите на Националната референтна лаборатория за заболявания по птиците
в Република България, както и всички последващи промени, свързани с нея, се публикуват
на интернет страницата на НВМС.“
3. В ал. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
а) създава се нова т. 1:
„1. отговаря за координирането на диагностичните методи, използвани в лабораториите
на територията на страната;“;
б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно
т. 2, 3 и 4;
в) в т. 3 след думите „качеството на“ се
добавя „одобрените реагенти“.
§ 2. В чл. 29 се създава ал. 5:
„(5) Списък на одобрените птицевъдни обекти по ал. 1 и техните регистрационни номера,
както и всички последващи промени в него, се

„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1, т. 3

Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 42 от 2006 г. за здравните изисквания към
сперма от животни от семейство „Вovidae“
при обмена є между Република България и
държавите – членки на Европейската общ
ност, и при внасянето от трети страни (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм., бр. 1 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 5 се изменя така:
„(5) Списък на одобрените центрове за
изкуствено осеменяване и съхранение на
сперма в Република България и ветеринарните
им регистрационни номера, както и всички
последващи промени в него се публикуват
на интернет страницата на НВМС и се предоставят на останалите държави – членки на
Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 18, ал. 1 т. 2 се изменя така:

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

„2. е получена, обработена и съхранявана
в център, който:
а) е одобрен от компетентните власти на
страната на произход и е включен в списъка,
изготвен от ЕК;
б) отговаря на изискванията на чл. 2 и 3;
в) е под надзора на ветеринарен лекар на
центъра;
г) подлежи на проверки от официален ветеринарен лекар от третата страна поне два
пъти годишно.“
§ 3. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. При внасяне всяка пратка сперма
трябва да отговаря на изискванията на Наредба
№ 46 от 2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини
и храни от животински произход (обн., ДВ,
бр. 43 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 2006 г.) и
Наредба № 47 от 2006 г. за изискванията към
граничните инспекционни ветеринарни пунк
тове и условията и реда за провеждане на
граничен инспекционен ветеринарен контрол
(обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм., бр. 79 и 85
от 2006 г. и бр. 4 от 2007 г.).“
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се отменя.
2. В § 2б след думите „(OВ на Европейския
съюз No. L 194, последно изм. с ОВ No. L 11,
17.01.2006)“ се добавя „и изискванията на чл. 3
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
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 50 от 2006 г. за здравните изисква
ния към сперма от нерези при обмен между
Република България и държавите – членки
на Европейската общност, и при внасяне от
трети страни (обн., ДВ, бр. 44 от 2006 г.; изм.,
бр. 23 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 3 второ изречение се изменя така: „Списък на одобрените центрове и
ветеринарните им регистрационни номера в
Република България, както и всички последва-
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щи промени, свързани с тях, се публикуват на
интернет страницата на НВМС и се предоставят
на останалите държави членки.“
§ 2. В чл. 19, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. е получена, обработена и съхранявана
в център, който:
а) е одобрен от компетентните власти на
страната на произход и е включен в списъка,
изготвен от ЕК;
б) отговаря на изискванията на чл. 2 и 3;
в) е под надзора на ветеринарен лекар на
центъра;
г) подлежи на проверки от официален ветеринарен лекар от третата страна поне два
пъти годишно.“
§ 3. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. При внасяне всяка пратка сперма
трябва да отговаря на изискванията на Наредба
№ 46 от 2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и
храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 43
от 2006 г.; изм, бр. 80 от 2006 г.) и Наредба
№ 47 от 2006 г. за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и
условията и реда за провеждане на граничен
инспекционен ветеринарен контрол (обн., ДВ,
бр. 43 от 2006 г.; изм., бр. 79 и 85 от 2006 г.
и бр. 4 от 2007 г.).“
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се отменя.
2. В § 2б накрая се добавя „и изискванията
на чл. 10 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
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестта класическа чума
по свинете (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава ново изречение:
„Kоординатите на тази лаборатория, както и
всички последващи промени се публикуват на
интернет страницата на НВМС.“
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2. В ал. 2 накрая се добавя „,посочена в
приложение № 5а.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Националната лаборатория по ал. 1,
т. 2 има следните задължения:
1. да отговаря за провеждането на лабораторни изследвания, които да откриват наличието
на КЧС и да идентифицират генетичния тип
на вирусни изолати, като тези изследвания
да бъдат провеждани в пълно съответствие с
изискванията на диагностичното ръководство.
За тази цел лабораторията може да сключва
нарочни споразумения с Референтната лаборатория на Европейската общност или с други
национални лаборатории;
2. да отговаря за координирането на стандартите и диагностичните методи, използвани
във всяка лаборатория за диагностика на КЧС
на територията на Република България, като:
а) предоставя диагностични реагенти на
отделните лаборатории;
б) контролира качеството на всички диагностични реагенти, използвани в страната;
в) периодично организира провеждането на
сравнителни изследвания;
г) съхранява изолати от вируса на КЧС,
проявил се при случаи или огнища, възникнали
на територията на страната.“
§ 2. Глава Х от приложение № 3 към чл. 4,
ал. 2, т. 1 се изменя така:
„ Г л а в а

Х

НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛАСИЧЕСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт,
Секция „Екзотични и особено опасни инфекции“
Национална референтна лаборатория „КЧС
и АЧС“
ул. Ломско шосе 190, София 1239, България“.
§ 3. Създава се приложение № 5а:
„Приложение № 5а
към чл. 30, ал. 2
Референтна лаборатория на Европейската
общност
Institut für Virologie, der Tierärztlichen Hoch-schule
Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germany“.

Допълнителна разпоредба
§ 4. В § 2 от допълнителните разпоредби
след думите „класическа чума по свинете“ се
добавя „както и изискванията на чл. 21 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,
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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, обнародвана
в OВ, бр. L 219 от 2008 г., и Анекс 3, точка
2 и Анекс 4, точка 1 от Директива на Съвета
2001/89/ЕС от 23 октомври 2001 г. за прилаганите в Общността мерки за борба с и контрол
на класическата чума по свинете.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2010 г.
Министър: М. Найденов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 4 януари 2010 г.

за работните заплати на персонала в звената
от системата на народната просвета
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и
начинът за определяне на месечните работни
заплати на педагогическия и непедагогическия
персонал в звената от системата на народната
просвета.
(2) Педагогическият персонал включва
лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по
учебно-производствената дейност и по спортна
подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен
център за трудово-политехническо обучение
(МУЦТПО), учителските и възпитателските
длъжности, логопед, психолог, педагогически
съветник, корепетитор, хореограф, педагог,
ресурсен учител.
(3) Наредбата се прилага при определяне
на работните заплати на персонала в държавните и общинските детски градини, училища и
обслужващи звена от системата на народната
просвета с изключение на обслужващите звена
по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за
народната просвета.
Чл. 2. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата;
2. допълнителни трудови възнаграждения;
3. други трудови възнаграждения.
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Раздел II
Основна работна заплата
Чл. 3. Основната месечна работна заплата
за педагогическия персонал е възнаграждение
за изпълнението на нормата преподавателска
работа и другите трудови задължения, присъщи
за длъжността в съответствие с уговорената в
индивидуалния трудов договор продължителност
на работното време.
Чл. 4. (1) Индивидуалните основни месечни
работни заплати на педагогическия персонал
при нормална продължителност на работното
време се договарят в размери не по-ниски от
определените в приложение № 1 по длъжностни нива.
(2) Изключения от минималните размери
на основните месечни работни заплати на
педагогическия персонал се допускат, когато:
1. лицето притежава висше образование с
придобита образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква
„а“ (професионален бакалавър по ...) от Закона
за висшето образование (ЗВО) или не отговаря
на изискванията за заемане на длъжността;
2. индивидуалната норма преподавателска
работа на лицето е под установената минимална
норма задължителна преподавателска работа.
(3) При определяне на по-висока норма
преподавателска работа на педагогическия
персонал се определя по-висока индивидуална
основна месечна работна заплата при условия
и по ред, определени в колективен трудов
договор и/или във вътрешните правила за
работната заплата.
(4) Когато в началото на учебната година
се определи по-ниска индивидуална норма
преподавателска работа от досегашната или
по време на учебните занятия определената
индивидуална норма се намали, основната
работна заплата се намалява пропорционално
на намалението на нормата.
Чл. 5. Индивидуалните основни месечни
работни заплати на непедагогическия персонал
при нормална продължителност на работното
време се договарят в размери не по-ниски от
минималната работна заплата за страната.
Чл. 6. (1) Механизмите за определяне на
основните работни заплати на педагогическия
и непедагогическия персонал с изключение на
директорите на детските градини, училищата или
обслужващите звена се договорят в колективен
трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската
градина, училището или обслужващото звено.
(2) Колективен трудов договор по ал. 1 се
сключва при условията и по реда на Кодекса
на труда между представителните организации
на работодателите и на работниците и служителите, а в детските градини, училищата или
обслужващите звена – между директора и
синдикалните организации.
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(3) Органите на синдикалните организации в
детската градина, училището или обслужващото
звено имат право да участват в подготовката на
проекта на вътрешните правила за работната
заплата по ал. 1, за което директорът задължително ги поканва.
(4) Конкретните размери на индивидуалните
основни работни заплати за звената от системата
на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят
от директора съобразно колективния трудов
договор и/или вътрешните правила за работната
заплата въз основа на определените годишни
средства за заплати в рамките на утвърдения
бюджет на детската градина, училището или
обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.
(5) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета,
които не прилагат системата на делегираните
бюджети, се договарят от директора съобразно
колективния трудов договор и/или вътрешните
правила за работната заплата в рамките на
утвърдените от първостепенния разпоредител
с бюджетни кредити средства за работни заплати и се определят в индивидуалния трудов
договор.
Чл. 7. (1) При определяне на основните
работни заплати на директорите на звената от
системата на народната просвета задължително
се отчитат броят на децата и учениците в детската
градина, училището или обслужващото звено и
видът на училището или обслужващото звено.
(2) Правилата за определяне на основните
работни заплати на директорите на държавните
детски градини, на държавните и общинските
училища и обслужващи звена се определят
ежегодно със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване
с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с
финансиращия орган на държавните детски
градини и училища и с Националното сдружение
на общините в Република България.
(3) Правилата за определяне на основните
работни заплати на директорите на общинските
детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване
с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини
на територията на общината.
(4) Правилата, определени по реда на ал. 2
и 3, са задължителни при договаряне на конкретните размери на индивидуалните основни
работни заплати на директорите.
Раздел III
Допълнителни и други трудови възнаграждения
Чл. 8. (1) В брутната работна заплата на
персонала в системата на народната просвета
освен допълнителните трудови възнаграждения,
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определени в Кодекса на труда и подзаконовите
нормативни актове, се включват и следните
допълнителни трудови възнаграждения:
1. за изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска
работа, ако те не са отчетени при определянето
на основната работна заплата;
2. за професионално-квалификационна
степен;
3. за преподаване на учебни предмети на
чужд език с изключение на учебния предмет
„чужд език“;
4. на класен ръководител – за консултиране
на родители и ученици и водене на училищната
документация на съответната паралелка;
5. за безплатна храна – на непедагогическия
персонал в детските градини и персонала в
столовете и кухните на училищата;
6. за постигнати резултати от труда през
учебната година съгласно раздел ІV;
7. за проверка на изпитни материали от
външно оценяване и олимпиади;
8. за изпитване на един ученик в задочна,
кореспондентска, индивидуална и самостоятелна
форма на обучение;
9. за провеждане на държавен изпит по практика за придобиване степен на професионална
квалификация по професията/специалността;
10. за проверка на една писмена работа
от държавен изпит по теория за придобиване
степен на професионална квалификация по
професията/специалността.
(2) В брутната работна заплата на персонала
в системата на народната просвета може да се
включват и следните допълнителни трудови
възнаграждения, ако са определени във вътрешните правила за работната заплата и/или
в колективен трудов договор:
1. за работа при специфични условия на труд
на персонала в специалните детски градини и
училища;
2. за придобита квалификация по дефек
тология за работа в специалните училища и
специалните детски градини;
3. за официални празници или за началото
на учебната година – до три пъти годишно.
(3) С национални програми или в колективен трудов договор с вътрешните правила за
работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други
видове допълнителни трудови възнаграждения.
(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1,
т. 4 се изплаща на класните ръководители за
съответните дейности, които се извършват
45 минути извън седмичното разписание на
учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само
през времето на учебните занятия.
(5) Допълнителното възнаграждение по ал. 2,
т. 1 се изплаща само за действително отрабо-
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теното време, през което лицето е работило
при специфични условия на труд.
(6) Допълнителното възнаграждение за
придобита професионално-квалификационна
степен по ал. 1, т. 2 е с постоянен характер.
Чл. 9. Когато е налице основание за изплащане на допълнително трудово възнаграждение
за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, свързана
с изпълняваната работа, и на допълнително
трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 1, т. 2,
лицето получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.
Чл. 10. (1) Видовете допълнителни възнаг
раждения на педагогическия и непедагогическия
персонал с изключение на директорите на детските градини, училищата или обслужващите
звена, както и механизмите за определяне на
техния размер се договарят в колективен трудов
договор и/или се включват във вътрешните
правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено при
условията и по реда на чл. 6, ал. 2 и 3.
(2) Конкретните размери на допълнителните
възнаграждения за звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от
директора съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работната
заплата в рамките на утвърдения бюджет на
детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния
трудов договор.
(3) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения на персонала в звената
от системата на народната просвета, които не
прилагат системата на делегираните бюджети, се
договарят от директора съобразно колективния
трудов договор и/или вътрешните правила за
работната заплата в рамките на утвърдените
от първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити средства за работна заплата и се определят в индивидуалния трудов договор.
Чл. 11. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните
детски градини, на държавните и общинските
училища и обслужващите звена, както и правилата за определяне на техния размер се утвърждават ежегодно със заповед на министъра
на образованието, младежта и науката след
съгласуване с представителните организации
на работодателите в системата на народната
просвета, с финансиращия орган на държавните
детски градини и училища и с Националното
сдружение на общините в Република България.
(2) Видовете допълнителни възнаграждения
на директорите на общинските детски градини
се определят ежегодно със заповед на кмета на
общината след съгласуване с представителните
организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на
общината.
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(3) Видовете допълнителни възнаграждения и
правилата, определени по реда на ал. 1 и 2, са
задължителни при договаряне на конкретните
работни заплати на директорите.
Раздел ІV
Условия и ред за определяне на допълнител
ното трудово възнаграждение за постигнати
резултати от труда на педагогическия персонал
Чл. 12. (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през
учебната година се изплаща на педагогическия
персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена, с изключение на директорите, въз основа на оценяване, извършено по
показатели (приложение № 2) и критерии към
тях, приети с решение на педагогическия съвет.
(2) Допълнителното трудово възнаграждение
за постигнати резултати от труда през учебната
година се изплаща на директорите на детските
градини, училищата и обслужващите звена въз
основа на оценяване, извършено по показатели
(приложение № 3) и критерии към тях, определени от работодателя в зависимост от вида
и спецификата на детската градина, училището
или обслужващото звено.
(3) Резултатите от труда на педагогическия
персонал се оценяват след приключване на
учебната година, но не по-късно от 15 октомври.
Чл. 13. (1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати
от труда през учебната година на педагогическия персонал, с изключение на директора, са
включени в единните разходни стандарти за
едно дете или ученик и се планират в рамките
на бюджетите на училищата, детските градини
и обслужващите звена в размер между 3%
и 4% от годишния размер на средствата за
работни заплати.
(2) Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати
от труда на директорите на училищата, детските
градини и обслужващите звена се осигуряват по
бюджетите на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката
и се изплащат в зависимост от получения брой
точки при оценяването.
Чл. 14. (1) Право на допълнително възнаг
раждение за постигнати резултати от труда имат
лицата от педагогическия персонал, които са
в трудови правоотношения с детската градина,
училището или обслужващото звено към края
на учебната година и имат действително отработени при същия работодател най-малко 7
месеца за учебната година, за която се отнася
оценяването (без различните видове отпуск).
(2) Право на допълнително възнаграждание за постигнати резултати от труда имат
и лицата от педагогическия персонал, чието
трудово правоотношение е прекратено преди
края на учебната година, но имат действител-
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но отработени (без различните видове отпуск)
най-малко 7 месеца за учебната година при
същия работодател. Оценяването на резултатите
от труда за тези лица се извършва в срока по
чл. 12, ал. 3 за периода преди прекратяване
на трудовото правоотношение, а размерът на
допълнителното им възнаграждение се определя по реда на чл. 17, ал. 1 и се изплаща като
дължима сума за изминал период от време.
(3) Лицата, изпълняващи норма задължителна преподавателска работа в повече от една
детска градина, училище или обслужващо звено,
получават допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда там, където е
разкрито работното място.
Чл. 15. (1) Оценяването на постигнатите
резултати от труда в детски градини, училища
и обслужващи звена с педагогически персонал
до 10 души се извършва от директора.
(2) Оценяването на постигнатите резултати от
труда в детски градини, училища и обслужващи
звена с педагогически персонал над 10 души се
извършва от комисия, председател на която е
директорът. Броят на членовете и съставът на
комисията се избират от педагогическия съвет.
(3) Оценяването на постигнатите резултати
от труда на помощник-директорите и на членовете на комисията се извършва от директора.
(4) Оценяването на постигнатите резултати
от труда на директорите се определя от комисия, която включва:
1. експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от общинската
администрация – за общинските училища и
обслужващи звена;
2. експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от финансиращия
орган – за държавните детски градини, училища
и обслужващи звена;
3. експерти от Министерството на културата – за училищата по изкуствата и училищата
по култура, финансирани от Министерството
на културата;
4. експерти от общинската администрация
и от съответния регионален инспекторат по
образованието – за общински детски градини.
(5) Комисиите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят със заповед на началника на регионалния
инспекторат по образованието, а комисиите по
ал. 4, т. 4 – със заповед на кмета на общината.
(6) Представителите на общинската администрация – в случаите по ал. 1, на финансиращия
орган – в случаите по ал. 2, и на регионалния
инспекторат по образованието – в случаите по
ал. 4, се определят по предложение съответно
на кмета на общината, на финансиращия орган
и на началника на регионалния инспекторат
по образованието.
Чл. 16. (1) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез попълване на
карта за всяко лице, съдържаща показателите
за оценка и критериите към тях.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

(2) Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по чл. 15, ал. 2
и 4, съответно от директора – в случаите по
чл. 15, ал. 1 и 3.
(3) С картата за оценка на резултатите от
труда се запознава оценяванато лице, което се
удостоверява с подписа му.
(4) Картата за оценка на резултатите от
труда се съхранява в личното трудово досие
на оценявания.
Чл. 17. (1) Размерът на допълнителното
възнаграждение на всяко лице от педагогическия персонал, с изключение на директора, се
определя в рамките на средствата по чл. 13,
ал. 1 пропорционално на получения от него
общ брой точки в картата за оценка спрямо
общия брой точки на педагогическия персонал
в училището.
(2) Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия персонал се определят
със заповед на директора на детската градина,
училището или обслужващото звено.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда
се извършва до един месец след издаване на
заповедта по ал. 3.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Професионално-квалификационна степен
се удостоверява със свидетелство, издадено от
специализираните институти за повишаване
квалификацията на учителите съгласно чл. 15,
ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за
повишаване квалификацията на педагогическите
кадри в системата на народната просвета и реда
за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр.,
бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните
изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета
с ПМС № 215 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от
2004 г.; изм., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) Индивидуалните основни работни
заплати на персонала в системата на народната
просвета, договорени до влизане в сила на тази
наредба, не се намаляват.
(2) Индивидуалните основни работни заплати
на лицата, заели длъжностите „старши учител“
и „главен учител“, се увеличават от 1.І.2010 г.,
както следва:
1. за „старши учител“ – с не по-малко от
33 лв. над получаваната индивидуална основна
работна заплата за длъжността „учител“;
2. за „главен учител“ – с не по-малко от 66
лв. над получаваната индивидуална основна
месечна работна заплата за длъжността „учител“.
(3) Средствата за увеличението на работните
заплати за длъжностите по ал. 2 са включени в единните разходни стандарти за едно
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дете/ученик и се планират като елемент на
средствата за работна заплата в рамките на
бюджетите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
§ 3. Когато при влизане в сила на тази
наредба като елемент на основната работна
заплата на лицата от педагогическия персонал
е включено възнаграждение за притежавана
професионално-квалификационна степен, не се
договаря допълнителното трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 1, т. 2, докато неговият
размер е елемент на основната работна заплата.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности (обн., ДВ,
бр. 18 от 2009 г.; изм., бр. 36, 64, 81, 85, 89, 90
и 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2009 г.) и чл. 124, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм.
и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7
и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр.,
бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 65 и 99 от 2003 г.,
бр. 15 от 2004 г. и бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г.).
§ 5. Отменя се Наредба № 2 от 2008 г. за
работните заплати на персонала в звената от
системата на народната просвета (ДВ, бр. 27
от 2008 г.).
Министър: С. Игнатов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
Група

Длъжности

Минимална
основна работна заплата от
1.І.2010 г.

I. Педагогиче- директор на училище,
ски специали- детска градина и обсти с ръковод- служващо звено
ни функции
помощник-директор

– 590 лв.

II. Педагоги- младши учител, младчески специ- ши възпитател
алисти
учител, ръководител
на компютърен кабинет, ръководител на
филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо
обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог, педагогически съветник,
корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен
учител, възпитател

– 450 лв.

старши учител, старши
възпитател

– 483 лв.

главен учител, главен
възпитател

– 516 лв.

– 540 лв.

– 450 лв.
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Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1
Показатели за оценяване на резултатите от труда
на педагогическите специалисти (с изключение
на директорите)
№
по
ред

Показатели

Точки

1. Планиране, организация и провеждане на
образователно-възпитателния процес

14

2. Използване на интерактивни методи,
иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес

8

3. Работа в екип за създаване на подходяща
образователно-възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник,
психолога, участие в комисии и др.)

8

4. Работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени
от отпадане; в риск; в мултикултурна среда;
със специални образователни потребности
и/или хронични заболявания и др.

8

5. Работа с деца и ученици за участие и заемане
на призови места в общински, областни,
регионални, национални и международни
състезания, конкурси и олимпиади

7

6. Работа с родителите

6

7. Работа с деца и ученици в извънкласна и
извънучилищна дейност

7

8. Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители

7

9. Разработване и реализиране на проекти

5

10. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани
от детската градина, училището, обслужващото звено показатели

30

Максимален брой точки: 100
Приложение № 3
към чл. 12, ал. 2
Показатели за оценяване на резултатите от
труда на директорите
№
по
ред

Показатели

Точки

1

2

3

1. Планиране, организация и контрол на
образователно-възпитателния процес

20

2. Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките

8

3. Управление на човешките ресурси и реализиране на квалификационната дейност

10

4. Привличане на алтернативни източници
на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства,
материалната база, сградния фонд и
дворното пространство
5. Въвеждане на иновационни практики и
работа по проекти
6. Ритуализация на училищния живот,
създаване на условия за целодневна
организация и за извънкласна работа

10

8

8
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7. Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство,
социалните партньори, неправителствени
организации

8

8. Участие в дейности по развитие на
образователната система на общинско,
регионално и/или национално ниво.

8

9. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани
от работодателя показатели

10

10. Осигурено заместване за часовете на
отсъстващите учители над 70 % за
учебната година

154

10

Максимален брой точки: 100

Наредба за изменение на Наредба № 7 от
2000 г. за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена
(обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49
и 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г., бр. 27
и 70 от 2008 г.)
§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Изключения от минималния
брой на учениците в паралелките се допускат:
1. в защитените училища, определени от
Министерския съвет;
2. в общообразователни, професионални и
спортни училища, когато броят на учениците в
паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в общообразователни, професионални
и спортни училища при формиране на слети
паралелки с не по-малко от 10 ученици от
два класа;
4. в специални училища, когато броят на
учениците в самостоятелна или слята от два
класа паралелка е по-малко от норматива за
минимален брой съгласно приложението.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се
допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност.
(3) Минималният размер на допълнителните
средства в случаите по ал. 1, т. 2 се определя,
като разликата между норматива за минимален
брой съгласно приложението и действителния
брой на учениците в паралелка се умножи с не
по-малко от 20 на сто от размера на съответния
единен разходен стандарт.
(4) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се
определя, като разликата между норматива
за минимален брой съгласно приложението и
действителния брой на учениците в паралелка
се умножи с не по-малко от 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт.
(5) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на съответното
училище, към което се прилага становище на
началника на съответния регионален инспекторат по образованието.
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§ 2. Член 11а се изменя така:
„Чл. 11а. (1) Самостоятелна или слята от
два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в общообразователни, професионални и
спортни училища може да бъде формирана в
особени случаи след разрешение на началника
на регионалния инспекторат по образованието, ако са осигурени допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти
за съответната дейност, изчислени по реда на
чл. 11, ал. 2, 3 и 4.
(2) За училищата, за които министърът на
образованието, младежта и науката не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити,
разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано
искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя
на ведомството, което финансира училището,
за осигуряване на допълнителните средства
по ал. 1.
(4) За училищата, за които министърът на
образованието, младежта и науката е първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити,
разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано
искане на директора на съответното училище.“
Министър: С. Игнатов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска
работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната прос
вета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „учител, възпитател“
се заменят с „учителските и възпитателските
длъжности“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нормите за преподавателска работа
се отчитат в учебни часове с изключение на
нормите на ресурсните учители, учителските
длъжности в детските градини, възпитателските
длъжности и педагогическите съветници, които
се отчитат в астрономически часове. Лицата,
заемащи учителски длъжности в детските
градини, в обедните часове може да работят
едновременно до два часа.“
2. В ал. 4 думите „учителите и възпитателите“ се заменят с „лицата, заемащи учителски
и възпитателски длъжности“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „длъжността „учител“ се
заменят с „учителска длъжност“.
2. В ал. 2 думите „длъжността „учител“ се
заменят с „учителска длъжност“.
3. В ал. 3 думите „длъжността „учител“ се
заменят с „учителска длъжност“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „длъжността“ се заменя с
„учителските длъжности“.
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2. В ал. 2 думата „длъжността“ се заменя с
„учителските длъжности“.
§ 5. В чл. 7, ал. 2 думите „на учителите“ се
заменят със „за учителските длъжности“.
§ 6. В чл. 9, ал. 2 думите „длъжността
„учител“ се заменят с „учителска длъжност“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните допълнения
и изменения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При определяне и утвърждаване на
числеността на педагогическия персонал се
спазват нормите за максималния брой работни
места, които може да бъдат разкрити за длъжността „главен учител“ и „главен възпитател“,
определени в приложение № 3.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 се
правят следните изменения:
1. Навсякъде с изключение на т. 6 думата
„учител“ се заменят с „учителска длъжност“.
2. В т. 8 думата „възпитатели“ се заменя с
„възпитателски длъжности“, а думите „ресурсен
учител“ се заменят с „ресурсни учители“.
§ 9. Създава се приложение № 3 към чл. 12,
ал. 3:
„Приложение № 3
към чл. 12, ал. 3
Норми за максималния брой работни места, които
може да бъдат разкривани за длъжността „главен
учител“ и „главен възпитател“
Звено
от
системата
на народната
просвета

Мярка

Брой

1

2

3

1. Дет- брой групи от 1 до 3
ска
включително
градина
от 4 до 9
включително

2. Училище

брой работни места за длъжностите от
педагогическия
персонал
с изключение на
директора
и помощник-директорите

Максимален
брой
работни
места за
длъжността
„главен
учител“

Максимален
брой
работни
места за
длъжността
„главен
възпитател“

4

5

не се
разкрива
1

-

10 и над 10

2

-

над 50

3

-

до 5 включи- не се
не се разтелно
разкрива крива
от 6 до 20 вклю- 1
чително
над 20

не се разкрива

общият брой на
работните места за
длъжностите „главен учител“ и „главен възпитател“ не
може да надвишава
7 на сто от общия
брой на работните места, разкрити
за длъжностите от
педагогическия персонал в училището,
с изключение на директора и помощник-директорите
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1

2

3. Обслужващо
звено
по
чл. 33а,
ал. 1,
т. 2 ЗНП

брой работни места за длъжностите от
педагогическия
персонал
с изключение на
директора
и помощник-директорите

3

4

5

до 5 включи- не се раз- не се разтелно
крива
крива
от 6 до 20 вклю- 1
чително
над 20

1

общият брой на
работните места за
длъжностите „главен учител“ и „главен възпитател“ не
може да надвишава
7 на сто от общия
брой на работните
места, разкрити за
длъжностите от педагогическия персонал в обслужващото
звено, с изключение на директора
и помощник-директорите

Министър: С. Игнатов
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 32 от 2006 г. за изискванията към
организацията и дейността на службата за
вътрешен контрол на застрахователя и на
лицата, включени в застрахователна група
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 32 от 13 септември 2006 г. за
изискванията към организацията и дейността на
службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в
застрахователна или презастрахователна група“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „застрахователя“ се
добавя „и презастрахователя“ и след думата
„застрахователна“ се добавя „или презастрахователна“.
2. В ал. 2 след думата „застраховател“ се
добавя „или презастраховател“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и основният
текст се изменя така:
„(1) Вътрешният контрол е цялостен и
непрекъснат процес, интегриран в дейността
на застрахователя или презастрахователя,
включващ органите на управление, лицата на
ръководни длъжности и всички други лица,
които работят по договор за застрахователя
или презастрахователя, с цел да се осигури в
разумна степен:“.
2. В т. 3 думите „адекватен контрол“ се
заменят с „оценка“.
3. В т. 6 след думата „застрахователя“ се
добавя „или за презастрахователя“.
4. В т. 8 думата „политиките“ се заменя с
„програмите“.
5. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В организацията на вътрешния контрол
на застрахователите и презастрахователите се
включват дейностите по вътрешен контрол и
по вътрешен одит, осъществявани от специализираната служба за вътрешен контрол.

“
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(3) Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност
и консултиране. Вътрешният одит е насочен
към подобряване на организацията и дейността на застрахователя или презастрахователя и
допринася за постигане на техните цели чрез
прилагане на систематичен и дисциплиниран
подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление и контрол.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „застрахователите“ се добавя „и презастрахователите“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. степента, обхвата и ефикасността на упражнявания от лицата по чл. 2, ал. 1 контрол
върху дейността;“;
в) създава се т. 5:
„5. естеството, размера и същността на техническите, инвестиционните и другите рискове,
на които е изложен застрахователят, съответно
презастрахователят.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организацията и дейността по вътрешен
контрол трябва да отговарят на принципите за
законосъобразност, икономичност, ефективност,
ефикасност и прозрачност.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При извършване на своята дейност
службата за вътрешен контрол на застрахователя
или презастрахователя проверява и оценява:
1. спазването на приложимите закони, подзаконови нормативни актове и административни
актове при извършване на дейността;
2. спазването на вътрешните актове на
застрахователя или презастрахователя, вкл.
вътрешните правила и процедури;
3. осъществяването и ефикасността на процедурите за вътрешен контрол;
4. системата за отчетност и информационната система;
5. точността, пълнотата и навременността
на изготвяните счетоводни и други документи
и отчети;
6. системите за управление и методите за
оценка на риска;
7. защитата на активите от безстопанственост
и злоупотреби;
8. адекватността и спазването на вътрешните
правила и процедури за сключване на застрахователни и презастрахователни договори, за
приемане и разглеждане на претенции и за
определяне на плащанията по тях;
9. извършването и отчитането на всички
прехвърлени дейности, както и дейността и
отчетността на застрахователните и презастрахователните посредници;
10. изпълнението на дейностите и процесите
и постигането на целите.“
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3. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„(3) При осъществяване на своята дейност
ръководителят на службата за вътрешен контрол
и лицата, включени в нейния състав, в т. ч. и
вътрешните одитори, имат право:“;
б) в т. 1, буква „а“ след думата „застрахователя“ се добавя „или на презастрахователя“;
в) точка 3 се отменя.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ръководителят на службата за вътрешен
контрол и вътрешните одитори осъществяват
дейността си в съответствие със стандарти за
професионална практика по вътрешен одит и
етичен кодекс.“
5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6 и се изменят така:
„(5) Вътрешните одитори не могат да имат
правомощия и отговорности, свързани с дейностите и обектите, които проверяват, и тяхната
длъжност не може да бъде съвместявана с други
длъжности в застрахователя или презастрахователя, вкл. като членове на управителен или
контролен орган на застрахователя, съответно
на презастрахователя.
(6) Лицата по чл. 13, съответно по чл. 22
или чл. 26 от Кодекса за застраховането, лицата,
заемащи ръководни длъжности в застрахователя или презастрахователя, и служителите
на застрахователя или презастрахователя са
длъжни да съдействат на вътрешните одитори
при осъществяване на тяхната дейност.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Лицата по ал. 3 са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията,
станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите,
предвидени в закон.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Извършваните прегледи и контролни
действия от лицата по чл. 13, съответно по
чл. 22 или чл. 26 от Кодекса за застраховането,
от лицата, заемащи ръководни длъжности, и
от други лица в застрахователя или презастрахователя не могат да заместват функциите на
вътрешния одит.“
§ 6. В чл. 5, ал. 2 думите „и най-добри
практики за етично поведение“ се заличават.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думата
„застрахователя“ се поставя запетая и се добавя
„съответно в презастрахователя“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководителят на службата за вътрешен
контрол:
1. докладва на управителния орган и на
общото събрание всички въпроси, свързани
с осъществяването на дейността по вътрешен
одит;
2. предлага назначаването на лица с необходимите знания и умения за изпълнение на
дейността по вътрешен одит;
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3. предлага привличането на външни експерти с подходяща квалификация и опит при
извършване на специфични контролни дейности;
4. докладва на председателя и на членовете на одитния комитет и участва в неговите
заседанията;
5. определя целите, обхвата, честотата,
одитните техники и ресурсите, необходими за
изпълнението на всеки одитен ангажимент.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителят на службата за вътрешен
контрол организира и отговоря за цялостната
дейност по вътрешен одит, включително:
1. осигурява и отговаря за прилагането на
принципите и стандартите за професионална
практика по вътрешен одит и на етичния кодекс
и за ефективността на вътрешната одиторска
дейност;
2. организира, координира и разпределя
задачите за изпълнение между вътрешните
одитори съобразно техните знания и умения;
3. одобрява плановете за конкретните одитни
ангажименти;
4. следи за изпълнението на годишния план
за дейността по вътрешен одит;
5. изготвя и представя за утвърждаване от
управителния орган план за професионално
обучение и развитие на вътрешните одитори;
6. разработва методология за осъществяване
на дейността по вътрешен одит, включваща и
програма за осигуряване качеството на одитната дейност.“
§ 8. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Ръководителят на службата за вът
решен контрол изготвя и представя за съгласуване от управителния орган и одитния
комитет правила за организацията и дейността
на службата за вътрешен контрол, които се
приемат от общото събрание на акционерите,
съответно на член-кооператорите.“
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Правилата за организацията и дейността
на службата за вътрешен контрол уреждат:
1. целите, правомощията и отговорностите
на лицата по чл. 4, ал. 3;
2. достъпа на лицата по чл. 4, ал. 3 до
документацията, информацията, персонала и
активите на застрахователя, презастрахователя и лицата, включени в застрахователна или
презастрахователна група;
3. сроковете и обхвата на вътрешния одит.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „правилата
следва да осигуряват“ се добавя съюзът „и“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. независимост на вътрешния одит при
планиране, извършване и докладване на резултатите от одитната дейност;“;
в) точка 2 се отменя;
г) в т. 3 след думите „органите на управление“ се добавя „и одитния комитет“;
д) в т. 4 думата „другите“ се заличава;
е) създава се т. 7 със следното съдържание:
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„7. взаимодействие с външни доставчици на
одиторски и консултантски услуги, така че да
се избягва дублиране на усилия.“
§ 10. Член 9 се отменя.
§ 11. В глава втора заглавието на раздел II
се изменя така:
„Планиране, извършване и докладване на
вътрешния одит“.
§ 12. Създават се чл. 9а и 9б:
„Чл. 9а. (1) Планирането на ангажиментите
на вътрешния одит се извършва въз основа
оценка на риска, която се прави поне веднъж
годишно.
(2) Всички обекти на вътрешен одит следва
да бъдат обхванати в рамките на един период
с продължителност не повече от три години.
Честотата на одитните дейности върху отделни
обекти и системи за контрол се определя според значимостта им и риска за застрахователя.
(3) Годишният план с конкретните одитни ангажименти и оценката на необходимите ресурси,
както и допълнително възникнали съществени
промени в тях се изготвят от ръководителя на
службата за вътрешен контрол и се одобряват
от управителния орган и одитния комитет.
(4) За всеки одитен ангажимент се изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента.
Чл. 9б. Одитният ангажимент се осъществява чрез определяне, анализиране, оценяване
и документиране на достатъчно информация,
за да се постигнат целите на ангажимента.“
§ 13. В чл. 10 думите „от вътрешни одитори“
се заличават.
§ 14. В чл. 11 ал. 1 се отменя.
§ 15. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „проверения“ се заменя с
„одитирания“, а думите „и на ръководителя на
службата за вътрешен контрол“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ръководителят на одитирания обект
може да представи обяснения и/или възражения
относно направените констатации и препоръки,
както и информация за текущо предприети
мерки в срокове, установени в правилата за
организацията и дейността на службата за
вътрешен контрол.“
3. В ал. 3 думите „от ръководителя на
проверения обект“ се заличават, а след думата
„заключение“ се поставя запетая и се добавя
„което включва и оценка на текущо предприетите мерки“.
4. В ал. 4 след думата „застрахователя“ се
добавя „или презастрахователя“.
§ 16. В чл. 13, ал. 1 след думата „застрахователя“ се добавя „или презастрахователя“, а

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

след думите „орган за управление“ се добавя
„и на одитния комитет“.
§ 17. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст на чл. 14 става ал. 1
и в него след думите „основните резултати от“
се добавя „контролната дейност, за“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Годишният отчет се представя пред управителния орган, пред контролния орган и пред
общото събрание на акционерите, съответно на
член-кооператорите, и пред одитния комитет.“
§ 18. Заглавието на глава трета се изменя
така:
„ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ГРУПА“.
§ 19. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „застрахователи“ се добавя „съответно презастрахователи“
и се поставя запетая.
2. В т. 2 думата „контрол“ се заменя с „управление“.
§ 20. В чл. 16 след думата „застрахователите“
се поставя запетая и се добавя „съответно на
презастрахователите“, след думата „застрахователната“ се добавя „или презастрахователната“.
§ 21. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „вътрешния“ се заменя
с „вътрешен“, след думата „застрахователите“
се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и
се добавя „презастрахователите“ и се поставя
запетая, а след думата „застрахователните“ се
добавя „и презастрахователните“.
2. В ал. 2 след думите „вътрешен контрол“
се добавя „могат да“, а думата „периодични“
се заличава.
§ 22. В чл. 18 думите „застрахователите,
които са част от група“ се заменят с „презастрахователите“.
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 3 се изменя така:
„3. „Одитен ангажимент“ е ангажиментът
по смисъла на стандартите за професионална
практика по вътрешен одит.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. В тримесечен срок от влизането в
сила на тази наредба застрахователите и презастрахователите привеждат в съответствие с
разпоредбите є правилата си за организацията
и дейността на службата за вътрешен контрол.
§ 25. Наредбата се издава на основание
чл. 62, ал. 9 от Кодекса за застраховането и
е приета с Решение № 118-Н от 18 декември
2009 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: П. Чобанов
13975

Поправка. В Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на Министерството на труда и социалната политика (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) се
прави следната поправка в приложение № 1 към чл. 11, ал. 5, като се добавят думите „Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа“ преди „Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж,
извънреден инструктаж“ и преди „Ежедневен инструктаж“.
137
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА ,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-01
от 4 януари 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества
и препарати във връзка с Решение 2009/322/ЕО на Комисията от 8 април 2009 г. за невключване в приложение І, ІА или ІБ на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането
на пазара на биоциди (ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 03, том 24) на определени активни вещества,
които са оценени в рамките на 10-годишната работна програма съгласно чл. 16 (2) от Директива 98/8/ЕО
(ОВ, L 95, 09/04/2009) и Решение 2009/324/ЕО на Комисията от 14 април 2009 г. за невключване в приложение І, ІА или ІБ на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането
на пазара на биоциди (ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 03, том 24) на определени активни вещества,
които са оценени в рамките на 10-годишната работна програма съгласно чл. 16 (2) от Директива 98/8/ЕО
(ОВ, L 96, 15/04/2009) нареждам:
І. Утвърждавам списък на активните вещества и подгрупите биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 и/или 3 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и препарати, съгласно приложението.
ІІ. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Тенчо Тенев – главен държавен здравен инспектор.
Министър: Б. Нанев
Приложение
ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Етанол

Наименование

200-578-6

64-17-5

3

N-(трихлорометилтио)фталимид/фолпет

205-088-6

133-07-3

6

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

6

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

13

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

1

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

2

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

3

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

4

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

6

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

13

Продукти от реакцията на диметил адипат, диметил глутарат, диметил сукцинат с водороден
пероксид/перестан

432-790-1

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

2

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

6

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

13

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

2

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

4

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

5

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

6

3

Линалоол

201-134-4

78-70-6

19

Пропоксур

204-043-8

114-26-1

18

Фенитротион

204-524-2

122-14-5

18

Метил антранилат

205-132-4

134-20-3

19

Окт-1-ен-3-ол

222-226-0

3391-86-4

19

5,5-диметил-перхидро-пиримидин-2-он.алфа.-(4трифлуорометилстирил)-.алфа.-(4-трифлуорометил)
цинамили-денхидразон/хидраметилнон

405-090-9

67485-29-4

18
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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № ТРД-27-04
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 37, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 36 от Наредбата за определенията на видовете
спиртни напитки, видовете суровини и технологични
операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за
използването им, приета с ПМС № 208 от 2006 г.,
и предложение на Комисията за утвърждаване на
спиртни напитки с географско указание, оформено
с протокол № 22 от 10.ХІІ.2009 г., утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание: „Ямболска“.
Производител: „Винпром Ямбол“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление: Ямбол, кв. Индустриална зона.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната
напитка: Ямбол, Малък манастир, Мелница, Зор
ница, Генерал Инзово, Калчево, Козарево, Елхово,
Маломирово, Орешник, Иречеково, Лозенец, Недялско, Победа, Първенец, Ботево, Каменец, Меден
кладенец, Роза, Чарган, Безмер, Генерал Тошево,
Гранитово, Зимница, Ст. Караджово, Стралджа, Х.
Димитрово, Тенево, Болярово, Трояново, Тополица.
Засадена площ с плододаващи лозя: 33 392 дка.
Сорт на гроздето:
бели: „Рикат“,„Болгар“, „Червен мискет“, „Димят“,
„Шардоне“,„Юни блан“, „Просеко“, „Совиньон блан“,
„Вионие“;
червени: „Мерло“, „Каберне совиньон“, „Памид“,
„Сира“, „Каберне фран“.
Характеристики на гроздето:
захарно съдържание (изразено в т. %): мин. 13;
киселинност (изразена в гр/л): мин. 4;
механичен състав – съгласно приложена справка
за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна технология за производство на спиртната напитка:
• бране – ръчно в пластмасови съдове;
• транспортиране – безамбалажно в контейнери
с подходяща конструкция и обем;
• преработка – извършва се до 12 – 24 часа
след брането чрез ронкане и отделяне на чепката;
• метод на ферментация:
при ароматните сортове грозде се извършва
настойване в продължение на 48 часа;
самотокът се оцежда и ферментира самостоятелно;
нестабилизираните виноматериали се подлагат
на дестилация в дестилационни колони с непрекъснато действие;
• начин на съхранение – полу ченият готов
дестилат се егализира и съхранява в стоманенобетонни съдове с подходяща изолация или неръждаеми съдове;
• метод за обработка – дестилатът се купажира с
вода за пиене, деминерализирана, и при необходимост
напитката се обработва, стабилизира и филтрува;
прилагат се разрешени спомагателни технологични
практики при производство на спиртни напитки,
определени с приложение № 2 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете
суровини и технологични операции, правилата за
производство на спиртните напитки, разрешените
добавки и условията за използването им.
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Физико-химични показатели на винената дестилатна спиртната напитка „гроздова ракия“, отговарящи на приложение № 1 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете
суровини и технологични операции, правилата за
производство на спиртните напитки, разрешените
добавки и условията за използването им и Регламент № 110/2008 г. на Европейския парламент и
на Съвета на Европейския съюз.
Протоколи № 4 от 24.ІІІ.20 09 г. и № 8 от
16.VІІ.2009 г. на РАДК към „Югоизточна тракийска
РЛВК“ – гр. Сливен, за извършен органолептичен
анализ и оценка.
С тази заповед отменям Заповед № РДТ-27-34 от
4.Х.2004 г. на министъра на икономиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
13834

Министър: Тр. Трайков

ЗАПОВЕД № ТРД-27-05
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 36
от Наредбата за определенията на видовете спиртни
напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните
напитки, разрешените добавки и условията за
използването им, приета с ПМС № 208 от 2006 г.,
и предложение на Комисията за утвърждаване на
спиртни напитки с географско указание, оформено
с протокол № 22 от 10.ХІІ.2009 г., утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия
С географско указание: „Стралджанска“.
Производител: „Винпром Ямбол“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, кв. Индустриална зона.
Общини (населени места), на чиято територия
се добиват суровини за производство на спиртната напитка: Стралджа, Лозенец, Тенево, Генерал
Инзово, Победа, Скалица, Болярово, Крайново,
Малко Шарково, Ружица, Воден, Горска поляна,
Голямо Крушево, Денница, Маломирово, Изгрев,
Малък манастир, Мелница, Голям Дервент, Трояново, Тополица.
Засадена площ с плододаващи лозя: 28 181 дка.
Сорт на гроздето:
бели: „Мускат отонел“ и „Тамянка“.
Характеристики на гроздето:
захарно съдържание (изразено в т. %): мин. 16;
киселинност (изразена в гр/л): мин. 5;
механичен състав – съгласно приложена справка
за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна технология за производство на спиртната напитка:
бране – ръчно в пластмасови съдове;
транспортиране – безамбалажно в контейнери
с подходяща конструкция и обем;
приемане и окачествяване – извършва се по
маса, вид сорт и захарно съдържание, като се взема
средна проба;
преработка – извършва се до 12 – 24 ч. след
брането чрез ронкане и отделяне на чепката;
метод на ферментация и дестилация:
при ароматните сортове грозде се извършва настойване в продължение на 48 ч.; мъстта се засява
с чиста култура винени дрожди;
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бурната алкохолна ферментация протича във
ферментатори или винематици; ферментиращата
мъст се оцежда в резервоари, където протича тихата ферментация;
дестилацията се извършва в дестилационна
колона с непрекъснато действие;
• начин на съхранение – полу ченият готов
дестилат се егализира и съхранява в неръждаеми
съдове с подходяща изолация или дъбови бъчви;
• метод за обработка – дестилатът се купажира
с вода за пиене, деминерализирана, и при необходимост напитката се обработва, стабилизира и
филтрува; прилагат се разрешени спомагателни
тех нолог и чни п рак т ик и п ри п роизводст во на
спиртни напитки, определени с приложение № 2 от
Наредбата за определенията на видовете спиртни
напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните
напитки, разрешените добавки и условията за
използването им.
Физико-химични показатели на винената дестилатна спиртната напитка „гроздова ракия“, отговарящи на приложение № 1 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете
суровини и технологични операции, правилата за
производство на спиртните напитки, разрешените
добавки и условията за използването им и Регламент № 110/2008 г. на Европейския парламент и
на Съвета на Европейския съюз.
Протокол № 1 от 16.І.2009 г. на РАДК към
„Югоизточна тракийска РЛВК“ – гр. Сливен, за
извършен органолептичен анализ и оценка.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
13835

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 62
от 17 ноември 2009 г.
за търсене и проучване на метални полезни изко
паеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Селски
връх“, община Макреш и община Белоградчик,
област Видин
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет от 28.Х.2009 г. разрешавам:
1. „Елаците – мед“ – АД, с. Мирково, Софийска
област, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК 122016037, със седалище и
адрес на управление с. Мирково, Софийска област,
община Мирково, да извършва за своя сметка дейности по търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 1, ал. 2, т. 1
от Закона за подземните богатства, в площ „Селски
връх“, община Макреш и община Белоградчик,
област Видин.
2. Обект на разрешението е площ „Селски
връх“ с размер 14,250 кв. км, индивидуализирана
с граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 9 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Елаците – мед“ – АД, с. Мирково, Софийска област, за
срок три години.
4. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
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5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
дейности по цялостния работен проект са задължителни за изпълнение.
6. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват след влизане в сила на оценка за съвместимостта на цялостния работен проект с предмета
и целите на опазване на защитените зони по реда
на глава втора от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на опазване на защитените
зони (приета с ПМС № 201 от 2007 г.; обн., ДВ, бр.
73 от 2007 г.), и спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
7. Условията за осъществяване на дейностите по
търсене и проучване, правата и задълженията на
страните, както и количествата подземни богатства
за добив за технологични изпитвания се определят
в договора за търсене и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението и
на сключения договор се осъществява от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
13779

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 63
от 17 ноември 2009 г.
за търсене и проучване на метални полезни изкопае
ми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Кесебир“,
община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет от 14.Х.2009 г. разрешавам:
1. „Болкан минерал енд Майнинг“ – ЕА Д,
с. Челопеч, Софийска област, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под
№ 122054432, със седалище и адрес на управление
с. Челопеч 2087, община Челопеч, Софийска област,
да извършва за своя сметка дейности по търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кесебир“, община
Крумовград, област Кърджали.
2. Обект на разрешението е площ „Кесебир“ с
размер 198 кв. км, индивидуализирана с граници,
определени с координатите на точки с № 1 до № 13
в координатна система „1970 г.“, съгласно приложението. От площта се изключва концесионната площ
на находище „Хан Крум“, определена с координатите
на точки с номера от 1 до 12.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Болкан
минерал енд Майнинг“ – ЕАД, с. Челопеч, за срок
36 месеца.
4. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
5. Геологопроучвателните дейности, конкретизирани в цялостния работен проект, са задължителни
за изпълнение, което може да започне най-рано от
датата на издаване на решението за съгласуване
на оценката за съвместимост от съответния компетентен орган.
6. Условията за осъществяване на дейностите по
търсене и проучване, правата и задълженията на
страните, както и количествата подземни богатства
за добив за технологични изпитвания се определят
в договора за търсене и проучване.
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7. Контролът по изпълнение на разрешението и
на сключения договор се осъществява от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
13780

Министър: Тр. Трайков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-750
от 10 ноември 2009 г.
На основание § 78, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за биологичното разнообразие
(ДВ, бр. 88 от 2005 г.) във връзка с чл. 5, т. 6 от
Закона за защитените територии:
1. Прекатегоризирам буферната зона на поддържан резерват „Балтата“, обявена със Заповед
№ 554 от 10.VІ.1982 г. на Комитета за опазване на
природната среда (ДВ, бр. 52 от 1982 г.), в защитена
местност „Блатно кокиче“.
2. Защитената местност „Блатно кокиче“ запазва
обхвата, границите и режимите, определени със
Заповед № 554 от 10.VІ.1982 г.
3. Промяната да се отрази в Държавния регистър
на защитените територии.
4. След влизането в сила на заповедта РИОСВ –
Варна:
4.1. да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената местност в картата на
възстановената собственост за землището на с.
Кранево, община Балчик, област Добрич;
4.2. да предприеме необходимите действи я
съгласно нормативно установената процедура за
означаване границите на защитената местност с
трайни и ясно видими знаци на терен.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
законодателството на Р България.
Министър: Н. Караджова
13603
ЗАПОВЕД № РД-763
от 13 ноември 2009 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена местност
„Кричим“ в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив, обявена със
Заповед № РД-575 от 1.ХІ.2000 г. на Министерството
на околната среда и водите (ДВ, бр. 99 от 2000 г.),
от 1734,700 дка на 1697,743 дка.
2. В границите на защитената местност, определени със заповедта по т. 1, попада имот № 000539
съгласно картата на възстановената собственост за
землището на с. Куртово Конаре, ЕК АТТЕ 40717,
община Стамболийски, област Пловдив, с площ
1697,743 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена територия – защитена
местност „Кричим“, и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството
на околната среда и водите и РИОСВ – Пловдив.
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4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
13606

ЗАПОВЕД № 802
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 113, ал. 2 във връзка с чл. 110
от Закона за биологично разнообразие, поради невъзвратимо увреждане – напълно изсъхване:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти три броя летни дъбове,
попадащи в група от 12 вековни летнодъбови дървета, обявени със Заповед № 3101 от 5.V.1974 г. на
МГОПС, заведени в Държавния регистър под № 674,
намиращи се в местността „Параклиса“, землището
на с. Скобелево, община Димитровград, област
Хасково, с координати от картата на възстановената собственост за землището на с. Скобелево в
координатна система 1970 г., както следва:
1.1. Х-4597037.623 Y-9413208.517, имот № 040020;
1.2. Х-4597033.256 Y-9413228.005, имот № 000219;
1.3. Х-4597062.081 Y-9413207.002, имот № 040020.
2. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на останалите девет броя вековни летнодъбови
дървета с координати от картата на възстановената
собственост за землището на с. Скобелево в координатна система 1970 г., както следва:
2.1. Х-4597050.206 Y-9413132.412; X-4597051.684
Y-9413279.130;
2.2. X-4596999.400 Y-9413379.050; X-4596999.310
Y-9413381.062;
2.3. X-4597045.496 Y-9413378.195; X-4597053.498
Y-9413395.080;
2.4. X-4597079.951 Y-9413372.069; X-4597106.188
Y-9413300.857;
2.5. X-4597107.839 Y-9413356.612.
3. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
13604
ЗАПОВЕД № РД-806
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на природна забележителност „Боровия камък“ в землището на с. Боровица, община Белоградчик, област Видин, обявена
със Заповед № 1187 от 19.ІV.1976 г. на министъра на
горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 44
от 1976 г.), от 13,000 дка на 12,937 дка.
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2. В границите на природна забележителност
„Боровия камък“, определени със заповедта по
т. 1, попада имот № 618027 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Боровица, ЕКАТТЕ 05582, община Белоградчик,
област Видин, с площ 12,937 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Боровия
камък“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната среда
и водите и РИОСВ – Монтана.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
13605

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-807
от 27 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
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, при следните
условия:
1. Обектът на разрешението е площ „Златна Панега – югозапад“ с размер 0,35 кв. км, разположена
в землището на с. Брестница, община Ябланица,
област Ловеч.
2. Срокът на разрешението е до една година.
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 1500 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
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
от съда или търговския регистър на Агенцията по
вписванията – оригинал;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети
за последните три години с изключение на новорегистрираните търговци, което включва копие от
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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) документ 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.
13628

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-833
от 8 декември 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 – индустриални минерали, при следните условия:
1. Обектът на разрешението е площ „Манастир“,
с размер 49,9 кв. км, разположена в района на с.
Добрина, с. Житница и с. Манастир, община Провадия, област Варна.
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“
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в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 1000 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
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
от съда или търговския регистър на Агенцията по
вписванията – оригинал;
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 кандидатът няма просрочени задължения към
държавата или към община по смисъла чл. 162,
ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
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.
13777

Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 667
от 19 ноември 2009 г.

за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Голаша“, разположена на
територията на община Николаево и община Стара
Загора, област Стара Загора.
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства и протоколно решение на Министерския
съвет № 43 от 4 ноември 2009 г. разрешавам на
„АС – Стоунс“ – ООД, Пловдив, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 160066098,
със седалище и адрес на управление Пловдив, район
„Източен“, ул. Ралица 8, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Голаша“, разположена на
територията на община Николаево и община Стара
Загора, област Стара Загора.
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13853

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 668
от 19 ноември 2009 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Лита“, разположена в землището
на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и протоколно решение на Министерския съвет № 43 от 4.ХІ.2009 г.
разрешавам на „Успех“ – АД, София, като титуляр
на разрешението, дружество, регистрирано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под
ЕИК 110006052 със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж. к. Дианабад, ул. Пимен
Зографски 4, бизнес сграда 2, ет. 2, офис 1, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
ЗПБ, в площта „Лита“, разположена в землището
на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч.
1. Срокът на разрешението е 12 месеца.
2. Размерът на площта е 0,95 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 9 съгласно
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приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13846

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 669
от 19 ноември 2009 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Голия рид“, разположена в
землищата на с. Коньово и с. Биково, община Нова
Загора и община Сливен, област Сливен
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 43 от 4 ноември 2009 г. разрешавам на „Минерал“ – ООД, Бургас, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано в Агенцията
по вписванията под ЕИК 147123224, със седалище
и адрес на управление: Бургас, ул. Съединение 3А,
ет. 1, ап. ляв, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площта „Голия рид“, разположена в землищата
на с. Коньово и с. Биково, община Нова Загора и
община Сливен, област Сливен.
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,94 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13847

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 670
от 26 ноември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Рахито“, разположена в
землището на гр. Девня, община Девня, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 44 от 11.ХІ.2009 г. разре-
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шавам на „Грифком“ – ООД, Варна, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под
ЕИК 200253176, със седалище и адрес на управление Варна, район „Одесос“, ул. Фредерик Кюри,
бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 7, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Рахито“, разположена
в землището на гр. Девня, община Девня, област
Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,12 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 9 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13848

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 671
от 26 ноември 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Черешата“, разполо
жена в землището на с. Фъргово, община Сатовча,
област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерск и я съвет № 44 от 11.ХІ.2009 г.
разрешавам на ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“,
с. Фъргово, титуляр на разрешението – фирмата
е регистрирана с решение от 23.ІХ.2003 г. по
ф. д. № 1441/2003, том 10, стр. 42, парт. № 927 в
Благоевградския окръжен съд, със седалище и
адрес на управление: област Благоевград, община
Сатовча, с. Фъргово, ЕИК 101648668, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Черешата“, разположена в землището на с. Фъргово, община Сатовча, област Благоевград, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,3 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13849

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 672
от 26 ноември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал.1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Върбак“, разположена
в землищата на с. Върбак и с. Каменяк, община
Хитрино, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 44 от 11.ХІ.2009 г. разрешавам на
„БАРС“ – АД, Шумен, титуляр на разрешението,
дружество, регистрирано с решение от 1.ІІ.1995 г.
по ф. д. № 20/1995, том 1, стр. 78, парт. № 20, в
Шуменския окръжен съд, със седалище и адрес на
управление Шумен, община Шумен, бул. Ришки
проход 66, ЕИК 127630597, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Върбак“, разположена
в землищата на с. Върбак и с. Каменяк, община
Хитрино, област Шумен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 9 месеца.
2. Размерът на площта е 0,43 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 8 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13850

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 673
от 26 ноември 2009 г.
за проучване на скално-облицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Сарачевата звезда“,
разположена в землището на Ивайловград, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86 от
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Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 44 от 11.ХІ.2009 г. разрешавам на „Зора“ – ЕООД, Ивайловград, титуляр
на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 26.ІІ.2003 г. по ф. д. № 110/2003, том 6,
стр.192, парт. № 19, в Хасковския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Ивайловград, ул.
Здравец 11, ЕИК 126624029, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Сарачевата
звезда“, разположена в землището на Ивайловград,
община Ивайловград, област Хасково.
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,24 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13851

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 674
от 3 декември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства, в площ „Аязмото“, разположена
в землищата на гр. Камено, община Камено, и
гр. Българово, община Бургас, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 45 от 18 ноември 2009 г.,
разрешавам на „Ахмаков“ – ЕООД, Бургас, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
102682077, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 20, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Аязмото“, разположена
в землищата на гр. Камено, община Камено, и
гр. Българово, община Бургас, област Бургас, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

5. Видовете и обемите на работите по проучването и добива за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13629

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 675
от 3 декември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Драганово“, разположена в
землището на с. Драганово, община Горна Оряховица,
област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 45 от 18.ХІ.2009 г. разрешавам на ЕТ „Съни – Строй – Стойко Стойков“,
гр. Елена, титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано с решение от 19.VІ.2003 г. на Великотърновския окръжен съд по фирмено дело
№ 708/2003 и ЕФН 0403007087, със седалище и
адрес на управление гр. Елена, ул. Църковна 2, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Драганово“, разположена в землището на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико
Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,64 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
13778

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 676
от 10 декември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Каваклийска река“, разположена
в землището на с. Синапово, община Тополовград,
област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

Министерския съвет № 46 от 25 ноември 2009 г.
разрешавам на „Минна компания – Петров“ – АД,
Ямбол, т и т ул я р на разрешението, д ру жест во,
регистрирано с решение от 6.Х.2004 г. на Ямболския окръжен съд по ф.д. № 600/2004, том 3,
стр. 119, парт. № 253/2004, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Ямболен 13, ет. 5, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта
„Каваклийска река“, разположена в землището на
с. Синапово, община Тополовград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,41 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
13762

РАЗРЕШЕНИЕ № 677
от 10 декември 2009 г.
за търсене и проучване на метални полезни изко
паеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Арди
но – Шадийца“, разположена на територията на
общини Мадан и Неделино, област Смолян, и община
Ардино, област Кърджали
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства във връзка с § 86 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства и протоколно решение на Министерския
съвет № 46 от 25 ноември 2009 г. разрешавам на
„Горубсо – Мадан“ – АД, Мадан, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
120057853, със седалище и адрес на управление Мадан
4900, област Смолян, община Мадан, ул. Явор 1,
да извърши за своя сметка търсене и проучване на
метални полезни изкопаеми – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Ардино – Шадийца“, разположена на
територията на общини Мадан и Неделино, област
Смолян, и община Ардино, област Кърджали, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 55,80 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за търсене и проучване.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН
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4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене и
проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене и
проучване и добивът за технологични изпитвания
са определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № 482
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
енергетиката и на нейната администрация, решение
на Комисията за защита на потребителите, прието с
№ 25 от заседание, проведено на 7.VІІ.2009 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2
от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и
протокол № 06-3476 от 17.ІV.2009 г. на Изпитвателен център „Алми тест“ – София, съгласно който
стоки, имитиращи храни – грозде (със снимков
материал, публикуван на интернет страницата на
КЗП www.kzp.bg), не отговарят на изискванията за
безопасност на БДС EN 71-1 по т. 8.2, 8.3, 8.4 – не
издържат изпитването на усукване, на опън и цилиндър за малки части, а именно отделят се малки
частици, които изцяло попадат в цилиндъра за
малки части, поради което може да се считат за
опасни за здравето на децата поради опасност от
поглъщане и последващо задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите в 14-дневен
срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори пред съда
и без да е изчерпана възможността за оспорване
по административен ред.

13763

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1653
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба, вх. № 94-Р-142
от 2009 г., от Румяна Георгиева Манковска да бъде
извършена промяна на служебния адрес нареждам:
изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. в частта
є относно адреса на синдика Румяна Георгиева
Манковска, като вместо Варна 9000, ул. Пенчо
Славейков 34, ет. 4, ап. 9, се чете „Варна 9000, бул.
Мария-Луиза 24Б, ап. 16, тел. 052 32 09 57, GSM
0888 776 346“.
142

Министър: М. Попова

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РАЗРЕШЕНИЕ № 100
от 20 ноември 2009 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства, в площ „Правда“, разположена
в землището на с. Правда, община Дулово, област
Силистра
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 44 от 11 ноември 2009 г.
разрешавам на „Пътперфект – Т“ – АД, Силистра,
търговско дружество, вписано в търговския регистър
при Агенцията по вписванията с ЕИК 200081794,
със седалище и адрес на управление Силистра,
община Силистра, ул. Добруджа 14, ет. 4, ап. 11, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Правда“ при следните условия:
1. Обект на разрешението е площта „Правда“,
разположена в землището на с. Правда, община
Дулово, област Силистра, с размер 964 196 кв. м
съгласно схема на площта и списък на координатите
на граничните точки от № 1 до № 8 включително
в координатна система „1970 г.“.
2. Срокът на разрешението е 12 месеца от влизането в сила на договора за проучване.
3. Видовете, обемите на геолого-проучвателните
работи и добивът за технологични изпитания се
определят в работна програма – неразделна част
от договора за проучване.

13630

Министър: Р. Плевнелиев

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

13555

Председател: Д. Лазаров
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ЗАПОВЕД № 847
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 44 от заседание,
проведено на 20.Х.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК
и изпитвателен протокол № 15802 от 23.ІХ.2009 г.
и експертно заключение от 23.ІХ.2009 г., издадени
от „Глобал тест“ – ООД, удостоверяващи, че предлаганият на пазара ароматизатор в пластмасова
опаковка под формата на прасенце (със снимков
материал на сайта на КЗП – www.kzp.bg), макар
че не е храна, има съдържание, наподобяващо
малки бонбони, т. е. може да бъде определен като
стока, имитираща храна, и като такава може да
се очаква, че потребителите, особено децата могат да я объркат с храна и в резултат на което да
поставят перлите в устата си, да ги смучат или
да ги погълнат, което може да съдържа рискове
за здравето и безопасността им и да причини
например задушаване, отравяне или запушване
на храносмилателния тракт; капачката на ароматизатора е нестабилно закрепена; при обръщане
с капачката надолу от отворите свободно излизат
перлите на ароматизатора; пробата е подложена
на тест по т. 8.2 от БДС EN 71-1 „Изпитване на
цилиндър за малки части“ и при изпитването
перлите на ароматизатора влизат свободно в цилиндъра за малки части, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на ароматизатор в
пластмасова опаковка под формата на прасенце със
съдържание, наподобяващо малки бонбони, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12

Председател: Д. Лазаров

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

ЗАПОВЕД № 899
от 13 ноември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 46 от заседание, проведено на
3.ХІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване
№ 1562 от 22.Х.2009 г., издаден от лаборатория
„Булгарконтрола“ – АД, София, удостоверяващ, че
предлаганата на пазара детска рокля (туника) „Unsea“
за малки деца в различни цветове, с етикет с надпис
„Unsea“, с качулка с функционални шнурове, както
и в областта на талията, с пайети на лицевата част
в областта на врата, внос от Турция, състав: 100 %
памук, не отговаря на изискванията за безопасност
съгласно БДС EN 14682, а именно: има наличие на
връзки в качулката, краищата на връзките не са
осигурени срещу разнищване; връзките в областта
на талията не са прикрепени към облеклото; дължината на връзките в областта на талията, когато
облеклото е близко до предназначения размер, са
220 мм и 345 мм, при макс. стойност 280 мм, и на
изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:
„изпитване на опън за пайети“ (при прилагане на
сила на опън 26N се отделят елементи – пайети) и
„цилиндър за малки части“ (отделените елементи
влизат изцяло в цилиндъра за малки части), поради
което съществува риск от задушаване на детето,
поради наличие на връзки в качулката, риск от
нараняване, поради възможност от омотаване или
заплитане на връзките в областта на талията и
риск от попадане на отделените пайети в устата и
храносмилателния тракт на детето, като по този
начин предизвикат задушаване или други здравословни проблеми, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска рокля
(туника) „Unsea“ за малки деца, в различни цветове,
с етикет с надпис „Unsea“, с качулка с функционални
връзки, както и връзки в областта на талията, с
пайети на лицевата част в областта на врата, внос
от Турция, състав: 100 % памук, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.

БРОЙ 4

ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
13

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 985
от 1 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 49 от заседание, проведено
на 24.ХІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка
с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол № 16505 от 17.ХІ.2009 г. и експертно
заключение към него от 17.ХІ.2009 г., издадени от
ИЦ „Глобал тест“, установяващи, че предлаганите детски обувки – розови и бели, декорирани с
цветчета с капси и гумена звездичка, на която са
изобразени две деца и е изписано „Sitong“, със залепен стикер върху стелката с картинки и надпис
„SHENFU shoes“, с каишка и прикачена перла към
нея посредством клипс с остри режещи ръбове и
заострени върхове не отговарят на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 71-1:2005/А6, т. 8.2,
8.3, 8.4 и 8.12 – детските обувки съдържат лесно
откъсващи се части с остри ръбове – прикрепените
цветя, звездички и перли, и са опасни за здравето
и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки – розови и бели, декорирани с цветчета с капси
и гумена звездичка, на която са изобразени две
деца и е изписано „Sitong“, със залепен стикер върху
стелката с картинки и надпис „SHENFU shoes“, с
каишка и прикачена перла към нея посредством
клипс с остри режещи ръбове и заострени върхове,
които остават от вътрешната страна на крака на
детето, с етикет, съгласно който страна на произход
е Китай, с пиктограми за вида на материалите,
използвани в основните части на обувките – сая и
ходило – други материали, стелка и подплата – текстил, като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред
съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
39

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 1011
от 7 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 47 от заседание, проведено на
10.ХІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК и чл. 3 от Наредбата за
стоките, имитиращи храни и сертификат за стоков
контрол от „Булгарконтрола“ – АД, с № 12/1130
от 28.Х.2009 г. със заключение, съгласно което
стоките, имитиращи храни – дръвче с листа и
плодове с около 32 бр. мушмули на дърво и дръвче
с листа и плодове с около 18 бр. лимони на дърво
(със снимков материал, публикуван на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговарят на
изискванията за безопасност на БДС EN 71-1 – не
издържат изпитването на опън и отделяните елементи при попадане в устата може да предизвикат
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни – дръвче с листа и плодове с около 32
бр. мушмули на дърво и дръвче с листа и плодове
с около 18 бр. лимони на дърво, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред
съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
40
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № 1013
от 7 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 47 от заседание,
проведено на 10.ХІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5
във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК
и протокол от изпитване № 1558 от 19.Х.2009 г. и
сертификат за стоков контрол № 05/0334, издадени
от „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че
предлаганите детски спортни обувки тип „гуменки“
със залепваща се лента около глезена, опаковани
в прозрачна опаковка без надписи, със залепени
върху горната част на саята около 40 бр. пайети и
текстилна декорация с форма на 2 череши, върху
които има залепени светещи малки камъчета, не
отговарят на изискванията на БДС 71-1 „Безопасност на играчките – Част 1: Механични и физични
свойства“ – отделят се малки части – текстилна
декорация „череши“, които изцяло попадат в цилиндъра за малки части и са опасни за здравето и
безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски спортни обувки тип „гуменки“ със залепваща се лента
около глезена, опаковани в прозрачна опаковка
без надписи, със залепени върху горната част на
саята около 40 бр. пайети и текстилна декорация
с форма на 2 череши, върху които има залепени
светещи малки камъчета, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред
съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: Д. Лазаров

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1034-ИД
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 177, ал. 2 и чл. 185, ал. 1,
т. 1 ЗППЦК във връзка с чл. 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти Комисията за
финансов надзор издава разрешение на „Елана Еврофонд“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Кузман Шапкарев 4, за прекратяване на
дружеството съгласно взето решение от извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството,
проведено на 30.Х.2009 г.
Одобрява Гергана Венчова Борисова за ликвидатор на „Елана Еврофонд“ – А Д, избрана
от извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството, проведено на 30.Х.2009 г.
Отнема лиценза на „Елана Еврофонд“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Кузман Шапкарев 4, за извършване на дейност като
инвестиционно дружество, постановен с Решение
№ 134-ИД от 14.VІІІ.2002 г. на Държавната комисия
по ценните книжа.
Председател: П. Чобанов
13976
РЕШЕНИЕ № 1056-ИП
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 5 ЗКФН и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5
от Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на „КД
Секюритис“ – ЕА Д, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24, издаден на основание Решение № 735-ИП от 30.ХІ.2005 г., Решение
№ 241-ИП от 29.ІІІ.2006 г. и Решение № 471-ИП
от 12.VІІ.2006 г. на КФН.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му, което не спира
неговото изпълнение.
Председател: П. Чобанов
14028
РЕШЕНИЕ № 1057-ИП
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 5 ЗКФН и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ, във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5
от Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „ДЗИ – Инвест“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Цар Освободител 6,
издаден с Решение № 190-ИП от 15.ІІІ.2006 г. на КФН
и въз основа на Решение № 17-ИП от 10.І.1999 г. на
Комисията по ценните книжа и фондовите борси
и Решение № 2-ИП от 12.І.2000 г. на Държавната
комисия по ценните книжа.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му, което не спира
неговото изпълнение.
Председател: П. Чобанов
14029
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РЕШЕНИЕ № 1061–ДФ
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 177, ал. 2 във връзка с чл. 185,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 ЗППЦК и чл. 23 от Закона
за пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Разрешава на управляващо дружество „Евър
управление на активи“ – АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Никола Обрешков 1,
прекратяването на договорен фонд „Евър Инвест“
съгласно взето решение от съвета на директорите
на управляващото дружество на заседание, проведено на 8.ХІІ.2009 г.
Одобрява Константин Василев Василев за ликвидатор на договорен фонд „Евър Инвест“, избран с
решение на съвета на директорите на управляващо
дружество „Евър управление на активи“ – АД, на
заседание, проведено на 8.ХІІ.2009 г.
Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Евър Инвест“, издадено
на управляващо дружество „Евър управление на активи“ – АД, с Решение № 1642-ДФ от 23.ХІІ.2008 г.
на Комисията за финансов надзор.
14030

Председател: П. Чобанов

7. – 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. № 622п/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Христо Петров
Лалов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 4 месеца.
220
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. № 425/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Валентина Владимирова Стойчева – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
6 месеца.
221
9. – 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. № 423/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София,
Валентин Маринов Шейретов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 6 месеца.
222
10. – 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. № 945/2009 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.
223
14. – Министерството на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 във връзка с 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 следната
площ: „Свети Илия“ в землището на с. Герман,
Столична община.
14036
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53. – Агенцията за държавни вземания, ре
гионална дирекция – София, ИРМ – Перник, на
основание чл. 253 ДОПК с постановление № 0523000035 от 14.ХІІ.2009 г. възлага на „Д-2“ – ЕООД,
ЕИК по БУЛСТАТ 113556852, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Бучински път 16, представлявано от Пламен Методиев Будинов, следния
недвижим имот: масивна сграда „Фурна“ на един
етаж със застроена площ 220 кв. м в с. Рударци,
община Перник, построена върху дворно урегулирано място с площ 1650 кв. м по нотариален акт,
а 1819 кв. м – по скица, представляващо парцел
Х в кв. 67 по плана на с. Рударци от 1976 г., ведно
с правото на строеж върху земята, при съседи на
имота: улица; Васил и Елинка Георгиеви; дере и
наследници на Георги Христов Атанасов, година
на построяване 1968 г., за сумата от 50 287,50 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
съдията по вписванията при Агенцията по вписванията, служба по вписвания по местонахождението
на имота.
14010
3. – Регионалната дирекция – Русе, на Агенция
та за държавни вземания на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление № 27657/2004/000257/23.12.
2009 г. възлага на Николай Георгиев Недков, адрес за
кореспонденция Ловеч, ул. Цар Освободител 18, ет. 3,
ап. 5, следния недвижим имот: 1. Сграда – гаражни
клетки, и занаятчийска работилница със ЗП 993 кв.
м – масивна тухлена постройка, включваща 7 гаражни клетки (индентификатор 11452.134.27.2), битова
стая в западния край (идентификатор 11452.134.27.1),
склад, занаятчийска работилница (идентификатор
11452.134.27.3), състояща се от 2 дърводелски цеха,
цех за металообработване и долепена в източния
к ра й ве т ери нарна лечебн и ца (и ден т ифи к ат ор
11452.134.27.4). Дограма – дървени гаражни врати,
прозорци – дървени и метални рамки с частично
разрушено остъкление, покрив от дървени греди и
керемиди, разрушен над ветеринарната лечебница.
Под – земя, тухлени зидове – с изпадала мазилка
и частично разрушени от северната страна, липсва
ВиК и ел. инсталация. 1.1. Местонахождение – ПИ
с идентификатор 11452.134.27, с. Владиня, община
Ловеч. 1.2. Граници: север – нива, юг – метални
навеси, изток – нива, запад – ограда, за сумата
9 009,99 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията чрез службата
по вписванията.
78
5. – Регионалната дирекция – Русе, на Агенци
ята за държавни вземания на основание чл. 239,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № 241/2002/307675/19.12.2009 г. възлага на
„Етра – Ел“ – ООД, Велико Търново, ЕИК по
БУЛСТАТ 814224849, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Магистрална 3, ф.
д. № 326/1995 на Великотърновския окръжен съд,
представлявано от Иван Райков Славев, адрес на
представителя Велико Търново, ул. Капитан Петко
Войвода 2, следния недвижим имот: Подстанция
Габрово – Запад, включваща: І. Сграда с идентификатор 14218.859.3.1–представлява четириетажна
масивна комбинирана сграда със застроена площ
184 кв.м – първи и втори етаж – помещения за
обслужване на подстанцията; трети и четвърти
етаж – жилищни – 4 апартамента. В застроената
площ – 184 кв.м, е включено външно стълбище и
стълбищна площадка с площ 19 кв.м. Сградата е
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изградена от сглобяема строителна система. Завършена и въведена в експлоатация през 1992 г. сграда
с идентификатор 14218.859.3.1 включва: 1. първи
етаж, състоящ се от: фоайе, 5 складови помещения,
две общи помещения, двураменно стълбище със
стълбищна площадка; 2. втори етаж, състоящ се
от: коридор, 4 стаи, санитарен възел, двураменно
стълбище със стълбищна площадка; 3. трети етаж
включва: апартамент № 1, ет. 3, със застроена площ
76 кв.м, заедно с 13,63 % идеални части от общите
части на сградата; състои се от коридор, дневна,
лоджия, кухня, баня-тоалетна, спалня, лоджия;
апартамент № 2, ет. 3, със застроена площ 59 кв.м,
заедно с 11,15 % идеални части от общите части
на сградата; състои се от коридор, баня-тоалетна,
дневна, спалня, лоджия, двураменно стълбище със
стълбищна площадка; 4. четвърти етаж включва:
апартамент № 3, ет. 4, със застроена площ 76 кв.м,
заедно с 13,66 % идеални части от общите части
на сградата; състои се от коридор, дневна, лоджия,
кухня, баня-тоалетна, спалня, лоджия; апартамент
№ 4, ет. 4, със застроена площ 59 кв.м, заедно с
11,18 % идеални части от общите части на сградата; състои се от коридор, баня-тоалетна, дневна, спалня, лоджия. ІІ. Сграда с идентификатор
14218.859.3.2 – представлява двуетажна масивна
сграда за енергопроизводство (бивша подстанция)
със застроена площ 281 кв.м, долепена от източната
страна и функционално свързана с четириетажна
масивна сграда, изградена по сглобяемата строителна система, завършена и въведена в експлоатация през 1992 г. ІІІ. Сграда с идентификатор
14218.859.3.3 – представлява едноетажна масивна
сграда – гаражи със застроена площ 120 кв.м.
Сградата е изградена по сглобяемата строителна
система. Завършена и въведена в експлоатация през
1992 г. Сградите са изградени с отстъпено право на
строеж в поземлен имот (държавна собственост)
с идентификатор 14218.859.3 с площ 2129 кв.м по
кадастралната карта на Габрово, кв. Трендафил 2,
за сумата 109 189 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районен съд по местонахождението на имота.
79
11. – Региона лната дирек ци я – Софи я, на
Агенцията за държавни вземания на основание
чл. 256, ал. 7 ДОПК с постановление № 18747/2007/
00028/15.Х.2009 г. възлага на купувача Николай
Венев Велев, с постоянен адрес Видин, ул. Христо
Ботев 2, вх. Б, ет. 1, ап. 15, следния недвижим
имот: неурегулирано дворно място с площ 2824
по скица и 2700 кв. м по акт в София, кв. Владая,
ул. Света Петка 27, и съставляващо имот с планоснимачен № 669, заснет през 1982 г. и нанесен в
кадастрални листове № В-7-7-В и № В-7-7-Г, съгласно
неодобрения кадастрален план на София, с. Владая,
м. Приплат, заедно с построените през 1960 г. в
дворното място масивна къща на два етажа с таванско помещение, със застроена площ от 87 кв.
м, с разгъната застроена площ 203 кв. м и масивна
постройка – гараж, със застроена площ 45 кв. м, при
съседи на мястото по скица: имот пл. № 666, имот
пл. № 667, имот пл. № 668, имот пл. № 1745, имот
без пл. №, имот пл. № 1746, имот пл. № 670, имот
пл. № 1650, имот пл. № 713, имот пл. № 712, имот
без пл. №, съгласно скица на Столичната община,
дирекция „Софийски кадастър“, от 29.V.2007 г. и
нотариален акт за замяна на недвижими имоти
№ 180, том I, рег. № 17291, дело № 157 от 2000 г.,
на Слави Крашевски – частен нотариус № 270 в
НК с район на действие района на РС – София.
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Недвижимият имот е ограден с масивна каменна
ограда. Поставена е метална врата на обособеното
място, 166 500 лв. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението. Нотариална
форма не е необходима. Купувачът е длъжен да
поиска вписване на постановлението за възлагане
на недвижимия имот от съдията по вписване чрез
службата по вписванията по местонахождението
на имота.
57
1. – Софийският университет „Св. К л. Ох
ридски“ обявява конкурси за: доценти по: 05.07.03
методика на обучението по икономическите дисциплини – един; 01.01.13 математическо моделиране
и приложение на математиката (моделиране в химията, физиката и други естествени науки) – един;
01.06.08 биофизика (фотобиофизика) – един; 05.07.01
теория на възпитанието и дидактика (социална работа с приемни семейства) – един, със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.07.03 методика на обучението по
физическо възпитание и спорт – един, сос срок 3
месеца; 05.04.20 германски езици (съвременен немски
език – приложна лингвистика) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
89
5. – Университетът за национално и световно
стопанство – София, обявява конкурси за: професори по: 05.05.15 международно право и международни
отношения (международни отношения) – един,
05.02.08 приложение на изчислителната техника
в икономиката (програмиране на алгоритмични
езици и бизнес управление на информационни
системи) – един, 05.02.06 статистика и демография
(статистика, статистика на образованието и статистика на околната среда) – един, 05.02.06 статистика
и демография (статистически анализ и статистически
софтуер) – един; 05.02.26 маркетинг (маркетингови
изследвания) – един; 05.02.26 маркетинг (комуникационна политика) – един; 05.02.03 народно стопанство (регионална икономика) – един; 05.02.18
икономика и управление (търговия на дребно,
стратегически мениджмънт в търговската фирма) – един; 05.02.18 икономика и управление (цени и
ценообразуване в търговията, конкурентоспособност
на търговската фирма) – един; 05.02.18 икономика
и управление (стопанска логистика) – един; 05.02.18
икономика и управление (стопанска логистика:
проектиране на логистични системи; управление
на дистрибуцията) – един; 05.02.18 икономика и
управление (аграрна икономика) – двама; 05.02.16
икономика и организация на труда – един; 05.02.01
политическа икономия (човешки капитал) – един;
05.02.05 финанси, парично обращение, кредит и застраховка (застраховане) – един; 05.02.07 счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(финансов контрол) – един; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(счетоводна отчетност) – един; 05.02.18 икономика и управление (моделиране на туристическите
комплекси) – един, със срок 3 месеца; доценти
по: 05.02.20 социално управление (управление на
човешките ресурси и бизнес комуникации) – един;
05.02.24 организация и управление извън сферата на
материалното производство (маркетинг в публичния
сектор, управление на публичния сектор) – един;
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство (институции на
гражданското общество) – един; 05.02.18 икономика
и управление (планиране и анализ на търговската
дейност) – един; 05.02.18 икономика и управление
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(икономика на търговията, хотелиерство и ресторантьорство) – един; 05.02.18 икономика и управление
(търговска експлоатация на транспорта) – един;
05.02.18 икономика и управление (управление на
транспорта) – един; 05.02.18 икономика и управление (стопанска логистика, снабдяване) – един;
05.02.24 организация и управление извън сферата на
материалното производство (теория на масмедиите,
пресжурналистика) – един; 05.04.10 журналистика
(история на журналистиката и масмедиите) – един;
05.02.18 икономика и управление (естетизация на
туристическата среда) – един; 05.02.18 икономика
и управление (маркетинг в индустриалния бизнес) – един; 05.02.24 организация и управление
извън сферата на материалното производство (интелектуална собственост в културата) – един; 05.02.16
икономика и организация на труда (застраховане и
човешки ресурси) – един; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(счетоводна отчетност) – двама, със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.02.08 приложение на изчислителната техника в икономиката (информатика) – един
със срок 1 месец; 01.01.00 математика – пет със
срок 2 месеца; 05.02.06 статистика и демография
(статистически анализ на временни редове) – един;
05.02.06 статистика и демография (статистическо
изследване на зависимости) – един, със срок 3
месеца; 05.02.08 приложение на изчислителната
техника в икономиката (информатика) – двама
със срок 2 месеца; 05.02.20 социално управление
(основи на у правлението) – двама със срок 1
месец; 05.02.26 маркетинг – двама; 05.02.17 планиране – двама; 05.02.18 икономика и управление
(транспортно проектиране) – един, със срок 3
месеца; 05.02.18 икономика и управление (икономика на отбраната) – един; 05.02.18 икономика и
управление (икономически анализ в отбраната и
сигурността) – един, със срок 2 месеца; 05.04.10
журналистика (основи на комуникациите, журналистическо творчество) – един; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност) – двама,със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в сектор „Научни съвети и конкурси“
при УНСС, кабинет 2038, тел. 02/ 81-95-390.
31
80. – Висшето строително училище „Любен Ка
равелов“ – София, обявява конкурс за асистент по
02.15.01 технология и механизация на строителното
производство със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището – 1373 София, ул. Суходолска 175, тел.
80 29 160.
80
819. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни техноло
гии – София, обявява конкурс за професор по
05.05.07 административно право и административен процес със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават на
адрес – София, бул. Цариградско шосе 119, стая
111, за справки: тел. 970-85-83.
14003
9. – Университетът „Проф. Д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурси за: професор по
02.21.04 компютърни системи, комплекси и мрежи
(анализ и синтез на логически схеми); доценти по:
02.01.42 двигатели с вътрешно горене – един, 01.06.03
ботаника – един, 02.11.11 технология на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини) – един, 02.20.08 електронизация (аналогова
схемотехника) – един, 02.10.09 процеси и апарати
в химичната и биохимичната технология – един,

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

02.04.01 теоретична електротехника – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056 858 210.
167
24. – Варненският свободен университет „Чер
норизец Храбър“ обявява конкурси за: професор
по 05.06.05 педагогическа и възрастова психология
(психология на комуникациите); доценти по: 05.05.14
международно частно право – един; 05.02.21 организация и управление на производството (контролинг) – един; 05.02.24 организация и управление
извън сферата на материа лното производство
(противодействие на административната корупция;
конфликт на интереси) – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, тел. 052/359-510.
13980
76. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурс за професор по 05.02.06 статистика и демография (икономическа статистика)
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИРД“, стая 527,
тел. 052/660-295.
13792
26. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: доцент по 01.01.11 изследване на
операциите (висша математика І, ІІ и ІІІ част) – един
към катедра „Математика“ със срок 3 месеца;
старши научен сътрудник ІІ ст. по: 04.01.01 общо
земеделие – половин щат; 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – половин щат;
04.01.10 растителна защита – половин щат, трите
към кат. „ЕООС“ със срок 3 месеца; асистенти по:
02.06.01 теоретична топлотехника – един към кат.
„ТУ“ със срок 2 месеца; 02.21.08 автоматизация на
производството – по отрасли – един към кат. „АП“,
със срок 1 месец; 02.20.08 електронизация (конструиране и технология в електрониката) – един;
02.20.09 индустриална електроника (преобразувателна техника) – един, двата към кат. „ЕТМ“ със срок
1 месец; 05.02.01 политическа икономия (микро- и
макроикономика) – един; 05.02.05 финанси,парично
обращение, кредит и застраховка (финанси) – един;
05.02.21 организация и управление на производството (конкурентоспособност на производствените предприятия) – един, трите към кат. „ИМ“
със срок 1 месец; 02.07.01 теоретични основи на
комуникационната техника (цифрова обработка на
сигнали) – един към кат. „Радиотехника“, със срок
1 месец; 01.01.04 математически анализ – един към
кат. „Математика“ със срок 1 месец; 01.01.04 математически анализ – двама към кат. „Математика“
със срок 3 месеца; 02.01.04 теория на механизмите,
машините и автоматичните линии – един към кат.
„ТМ“ със срок 1 месец; 05.04.20 преподавател по
английски език – един към Департамент за обучение по математика и езиково обучение, със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета – служба „Личен
състав“, тел. 383-284.
146
19. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за: професор по 02.21.02 елементи
и устройства на автоматиката и изчислителната
техника; доценти по: 05.02.21 организация и управление на производството по отрасли (управление
на фирма) – един; 05.07.05 теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура) – един;
05.02.18 икономика и управление (управление на
предприятието) – един, всички със срок 3 месеца;
асистенти по: 05.02.24 организация и управление
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извън сферата на материалното производство (по
отрасли и подотрасли) (основи на публичната администрация) – един, със срок 1 месец; 05.02.18
икономика и управление (промишленост) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Необходими документи: заявление, СV,
диплома за висше образование. За справки: ул. Хаджи Димитър 4, „Научно развитие“, тел.: 066/801511.
13913
93. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за: доцент по 04.01.14 растениевъдство;
асистенти по: 04.01.05 селекция и семепроизводство
на културните растения – един; 01.06.06 генетика
на растенията – един; 02.22.01 екология и опазване
на екосистемите – двама (за две различни катедри);
04.01.10 растителна защита (фитопатология) – един;
04.01.17 лозарство – един; 01.05.03 органична химия, всички със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 032-654-323.
13979
15. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професор по 02.11.11 технология
на биологично активните вещества (вкл. ензими,
хормони, белтъчини) за филиал – Разград; доценти
по: 02.01.04 теория на механизмите, машините и
автоматичните линии – един; 02.01.48 подемнотранспортни машини – един; 02.18.01 механизация
и електрификация на растениевъдството (експлоатационни материали) – един; 03.01.13 вътрешни
болести – един; 02.21.08 автоматизация на производството (ерготерапевтични средства за адаптиране
на средата) – един, за катедра „Кинезитерапия“;
05.12.03 военноприложни аспекти в гражданската
защита (екологична сигурност) – един; асистент
по 02.21.03 системно програмиране (интегрирани
среди и софтуерно инженерство), всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в отдел „КНП“, стая 324а,
тел. 082/888-455.
13914
17. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за двама асистенти по
05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност (счетоводство), със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, офис „Докторантура и
научни съвети“, тел. 66-362.
13977
23. – Шуменският университет „Епископ Кон
стантин Преславски“ обявява конкурси за: професори по: 05.02.24 организация и управление извън
сферата на материалното производство (стратегическо лидерство) – един; 05.04.03 руска литература и литература на народите на СССР (руска
литература на ХIX в.) – един; доценти по 01.06.10
биохимия – един; 02.21.04 компютърни системи,
комплекси и мрежи (компютърни технологии, администриране на компютърни мрежи) – един; 05.02.01
политическа икономия – един; 05.03.06 история на
България (нова българска история) – един, всички
със срок 3 месеца; асистент по 02.22.05 системи и
устройства за опазване на околната среда (техническа логистика), със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“ на университета, Шумен, ул.
Университетска 115, корпус 1, тел. 054/830-309; ц.
830-495, в. 215, 276.
13978
63. – Институтът по информационни техноло
гии при БАН – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник ІІ ст. по 01.01.12 информатика за
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нуждите на секция „Обработка на сигнали“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 2 на БАН, ет. 5, стая 510, тел. 872-04-97.
14004
411. – Институтът по паралелна обработка на
информацията при БАН, София, обявява конкурси
за старши научни сътрудници II ст. по: 02.21.07 автоматизирани системи за обработка на информацията
и управление, за нуждите на секция „ИРИС“ – един;
01.01.13 математическо моделиране и приложение на
математиката, за нуждите на секция „НП“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 25А, тел. 979-66-05.
14005
68. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурси за научни сътрудници по: 05.04.17 български език – двама; 05.04.11 общо и сравнително
езикознание за нуждите на Института за български
език – един, със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17,
ет. 5, стая 504, тел. 872-23-02.
13872
76. – Институтът по астрономия при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 01.04.02 астрофизика и звездна астрономия
за нуждите на сектор „Нестационарни звезди“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 974 19 10.
13791
58. – Институтът по ботаника при БАН, София,
обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.24 микология за нуждите на секция „Микология“ със срок
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и документи – канцеларията
на института, 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев,
блок 23, ет. 4, стая 407.
13859
55. – Институтът по електрохимия и енергийни
системи при БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.05.14 електрохимия
(вкл. химични източници на тока) за нуждите на
секция „Електрохимия на твърдите електролити“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – ИЕЕС, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 10, стая 202, тел. 979-32-25.
13870
73. – Централната лаборатория по приложна
физика – БАН, Пловдив, обявява конкурси по
01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя за: старши научен сътрудник ІІ ст. със срок 3 месеца и двама научни
сътрудници със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Пловдив, бул.
Санкт Петербург 59, тел. (032)635 019.
13793
242. – ЦЛБМИ „Проф. И. Даскалов“ – БАН,
София, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по 01.02.02 приложна механика за нуждите
на секция „АМВБС“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
лабораторията, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105,
тел. 870-03-26.
13871
1. – Медицинският университет – София, Фа
култет по обществено здраве, обявява конкурси
за асистенти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „медицина“ по
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03.01.53 социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията за Катедрата по
медицинска етика и право – един; за Катедрата по
превантивна медицина – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки:
тел./факс 9432127, ул. Бяло море 8, МБАЛ „Царица
Йоанна“, ет. 5, Факултет по обществено здраве.
81
582. – МУ – София, Фармацевтичен факултет,
обявява конкурси за: доценти по 03.02.01 технология
на лекарствените форми и биофармация – двама;
професор по 01.05.05 физикохимия – един, двата
със срок 3 месеца; асистент по 03.02.01 технология
на лекарствените форми и биофармация със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във факултета, ул. Дунав 2, тел. 923 65 36.
126
29. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за: професор по 03.03.02 детска
стоматология към Катедрата по детска дентална
медицина със срок 3 месеца; преподавател по 05.07.05
теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. методика на лечебната
физкултура) към секция „Физкултура“ на Катедрата по физиология, със срок 1 месец; асистенти по
03.03.03 ортопедична стоматология към Катедрата
по протетична дентална медицина – един; 03.01.28
медицинска радиология и рентгенология (вк л.
използване на радиоактивни изотопи) към секция
„Образна диагностика“ на Катедрата по образна
диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение
и за нуждите на УМБАЛ „Св. Георги“ – един;
03.01.12 клинична лаборатория към Катедрата по
клинична лаборатория и за нуждите на УМБАЛ
„Св. Георги“ – един (по чл. 68 КТ), всички със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в личен състав на университета, бул.
Васил Априлов 15А, тел. 602-403.
13873
49. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за асистенти по: 03.01.02 анатомия,
хистология и цитология към Катедрата по анатомия,
хистология и ембриология – трима; 03.03.01 терапевтична стоматология към Катедрата по образна
диагностика, физиотерапия и алергология – един;
03.03.03 ортопедична стоматология към Катедрата
по протетична дентална медицина – един по чл. 68
КТ; 03.01.13 вътрешни болести към Катедрата по
пропедевтика на вътрешните болести и за нуждите
на УМБАЛ „Св. Георги“ – един, със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Личен състав на университета, бул. Васил
Априлов 15А, тел. 602-403.
32

СЪДИЛИЩА
Административният съд София-град, ІІ отделение, 29 състав, призовава Захарина Андонова Николова, Васил Боянов Йонов и Никола Георгиев Николов
като заинтересувани страни по адм. д. № 182/2009,
образувано по жалба на Вера Владимирова Мирчева
против Заповед № 50-167 от 26.VІІІ.1996 г. на кмета
на район „Банкя“ на Столична община. Делото е
насрочено за 24.ІІ.2010 г. от 9,30 ч. Заинтересуваните страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
175
Административният съд София-град, ІІ отделение, 27 състав, призовава Марияна Вълкова Вълкова,
с последен известен по делото адрес София, ул.
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Ген. Сан Мартин 6, като заинтересована страна по
адм. д. № 2489/2009, образувано по жалба на Марин
Николов Дечев срещу Заповед № РД-09-50-278 от
4.ІІІ.2008 г., издадена от главния архитект на Столична община. Делото е насрочено за 23.ІІ.2010 г.
в 10 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
176
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав,
съобщава, че е образувано гр. д. № 1106/2009 за иск
с правно основание чл. 45 ЗЗД и цена 50 000 лв.
от Олга Кирилова Шарова срещу Бойко Димитров
Соколов с последен известен адрес София, ул. Георги
Софийски 36, като ответникът в едномесечен срок
от обнародването може да подаде писмен отговор
на исковата молба.
92
Бургаският районен съд, VІІІ състав, призовава Янушка Николова Касабова с последен адрес
Бургас, ж. к. Братя Миладинови 46, вх. 1, ет. 6,
ап. 12, да се яви в съда на 9.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр. д. № 3779/2009, заведено от
Иванка Жекова Георгиева с правно основание иск
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
169
Бургаският районен съд, VІІІ състав, призовава
Стойка Стоянова Колева с последен адрес Бургас,
ж. к. Братя Миладинови 46, вх. 1, ет. 6, да се яви в
съда на 9.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 3779/2009, заведено от Иванка Жекова Георгиева
с правно основание иск за делба. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията и на чл. 48, ал. 1 ГПК.
170
Дуловският районен съд призовава Инна Леонидовна Колесник, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 2.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 825/2009, заведено от Йордан Димитров
Йорданов, по чл. 49 СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
177
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 83
състав, призовава Джеклиф Реполо Киано, роден
на 4.VІІ.1982 г., гражданин на Филипините, да се
яви в съда на 10.ІІІ.2010 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 6490/2009, заведено от Ани Янушева
Петрова, по чл. 75 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
82
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 92
състав, кани държателя на временно удостоверение № 2 от 25.VІ.2003 г., издадено от „Зара фуражи“ – АД, ЕИК 123028159, за 16 000 бр. налични
акции на приносител с право на глас от капитала
на „Зара фуражи“ – АД, ЕИК 123028159, всяка
с номинална стойност от 8 лв., собственост на
„Провими Холдинг“ Б. В. (дружество с ограничена отговорност), досие № 24131527 на Търговско-промишлена камара, Ротердам, да заяви по
делото правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 11.ІІІ.2010 в 11,30 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Провими Холдинг“ Б. В. за
обезсилване на това удостоверение. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценната книга ще бъде обезсилена.
90
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Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
86 състав, призовава Чан Ким Тхай, роден на
23.ІХ.1962 г., без данни за ЕГН, с неизвестен постоянен и настоящ адрес в страната, да се яви в
съда на 11.ІІІ.2010 г в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 13282/2009, заведено от Катя Кънчева Чан-Тхай,
за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
91
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3955 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2261/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Насдон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Александър фон Хумболд
1, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, спедиционни и превозни сделки;
превозни сделки в страната и чужбина; складови
сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски и счетоводни услуги;
строително-предприемаческа дейност, строителни
и ремонтно-строителни услуги, стоков контрол;
лизинг; ресторантьорство, хотелиерство, внос и
износ и търговия с нови и употребявани моторни
превозни средства; авточасти, автосервизна и ремонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Атанас Стоянов
Донев, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
50534
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3875
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2216/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Елву мода“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Петрич, ул. Княз
Борис І № 15, 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; ушиване и
предоставяне за ушиване дрехи на ишлеме; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; превозни сделки
в страната и в чужбина; складови сделки; сделки
с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги или
други услуги; хотелиерски и туристически услуги,
туристически сделки в чужбина; стоков контрол;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 15 000 лв., със съдружници Йоаннис Мариос
Дедукос, Георгиос Николаос Икономидис и Евгения
Косева Димитрова, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
50535
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3874 от 8.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2215/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Взаимосъгласие“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разлог, ул. Иван Даскала 18, с предмет на дейност:
проектиране, изграждане, реконструкция и експлоатация на водноелектрически централи, вятърни
електрически централи и други хидротехнически
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обекти и системи в страната и в чужбина (след
получаване на разрешение), в т.ч. проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт, сервизно
обслужване, рехабилитация и модернизация на
съществуващи обекти, посредническа дейност по
доставка и окомплектуване на оборудване, производство и продажба на електроенергия (след получаване
на лиценз), покупка и продажба на съоръжения и
обекти за производство на електроенергия, управление на инвестиционни проекти, инженерингова
дейност при изграждане на генериращи мощности
от възобновяеми енергийни източници, проектиране
и строителство на обекти, свързани с опазването на
околната среда и водите, и други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Дъ Рич лайт“ – ООД, Димитър
Петров Семерджиев, Владимир Димитров Копанаров и Димитриос Стривас и се представлява и
управлява от управителите Димитър Петров Семерджиев и Александър Ангелов Павлов заедно и
поотделно и е с неограничен срок.
50556
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3978 от 16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2271/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рап – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Славянска 83, 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 Радослав Асенов
Перусанов, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
50557
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3979
от 16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2272/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ибуш глас“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев,
ул. Шипка 5, 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, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, проектиране, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ибраим Намук
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Нафузчи и Октай Намук Нафузчи, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с
неограничен срок.
50558
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3980 от
16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2273/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Гарант“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Генерал Тодоров 10, ет. 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, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отглеждане на селскостопански култури и търговия с
тях, развитие на селски и екотуризъм. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Бончо Митев Сукалински, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
50559
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3982
от 16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2275/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вагалинска – Гальова“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 205, вх. Б, ет. 6, ап. 18,
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, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, таксиметрови услуги в
страната и в чужбина, козметични и фризьорски
услуги, откриване на студио за красота, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ирена Крумова Вагалинска и Наталия Димитрова Гальова, които го
управляват и представляват заедно или поотделно,
и е с неограничен срок.
50560
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3966 от 16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 2266/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„СМРМ – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Първомай, община Петрич, ул. Яне
Сандански 46, с предмет на дейност: транспортни
услуги – превози на пътници и товари в страната
и в чужбина, складови, спедиторски и ремонтносервизни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупко-продажба на всякакъв вид
промишлени и селскостопански стоки, авточасти
и строителни материали, производство и търговия
с конфекция и трикотажни облекла, както и стоки
за домашна употреба, комисионни, спедиционни,
спедиторски, ремонтно-сервизни услуги, сделки
с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други
услуги в страната и в чужбина, стоков контрол,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, внос-износ, консултантски
и информационни услуги, външнотърговски сделки, търговско посредничество, представителство
и агентство на български и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стоян Радков Божинов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
50561
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 122/2006 вписа промени за „Буларт
констръкшън“ – ООД, Враца: заличава като управляващ и представляващ дружеството Искра
Огнянова Владимирова; вписва като управляващ и
представляващ дружеството Мехмет Ондер Дереджи.
47123
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 814/2007 вписа в търговския регистър
„ТМТ Груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 8, бл. Б,
ап. 11, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска
дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, външноикономическа и
външнотърговска дейност, складови сделки, превоз
на хора и товари в страната и чужбина, рекламна
и информационна дейност, уебдизайн, уебпрограмиране и графичен дизайн, сделки с интелектуална
собственост, консултантска, търговска и посредническа дейност, свързана със създаване, оборудване и
комплексно обслужване на автоматизирани системи
за управление, монтиране, настройка и въвеждане в
експлоатация на компютърна техника, инсталиране
на специализирани работни места и организирането
им в локални мрежи, разпространяване, трансфер
и внедряване на програмни интерактивни продукти
със системен и приложен характер, консултации
по възникнали хардуерни и софтуерни проблеми
на електронноизчислителни комплекси и системи,
консултации, внедряване и експлоатация на базов
приложен софтуер и на създадени база данни и всички
други търговски дейности, незабранени от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Тинка Найденова Манчева-Тошкова.
47124
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 804/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Полси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Проф. Димитър Йоцов 5, ап. 5, с
предмет на дейност: търговия с петролни продукти
и техните производни, търговска и производствена
дейност в страната и чужбина, транспортна дейност, международен превоз на товари, спедиционна дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, складова дейност, външнотърговска
дейност, ресторантьорство, хотелиерство, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и чужбина, всякаква друга дейност,
за извършването на която се изисква лиценз или
разрешение и която не е изрично забранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Силвия Николова Миронова.
47125
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 740/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Надежда – Габрово“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Калоян 22, вх. В,
ет. 1, ап. 2 , и с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Розалина Маринова Денева.
47709
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 734/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, бул. Столетов 84, вх. А, ет. 5, ап. 14,
и с предмет на дейност: фризьорски, козметични
услуги и маникюр; търговска дейност в заведения
за обществено хранене; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (след
разрешение); покупка и производство на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина (търговия
на едро и дребно с разрешени стоки); търговско
представителство и посредничество; комисионна,
спедиционна, спедиторска дейност в страната и
в чужбина; складова и лизингова дейност (след
разрешение); международен транспорт (след разрешение), производство, изкупуване, преработка на
разрешена селскостопанска продукция и търговия с
нея; сделки по предоставяне на услуги – превозни,
строителни и строително-ремонтни; други дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Цветелина Славова Георгиева.
47710
Габровският окръжен съд на основание чл. 4
ЗК с решение № 1699 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 648/2007 вписа в кооперативния регистър Земеделска производство-обслужваща кооперация
„Балкан“ със седалище и адрес на управление с.
Стоките, община Севлиево, с предмет на дейност:
рационално използване на арендувани (наети) земеделски земи; извършване на качествени и при
изгодни икономически условия услуги на стопанисване на кооператорите и на други земеделски
производители; опазване на почвата и водата от
химическо и друго замърсяване, производство на
екологично чиста продукция; рационално използване на наличните материални, трудови, финансови и други ресурси; производство на рентабилна
продукция в съответствие с изискванията на вътрешния и международните пазари; интегриране
дейността на кооперацията с тази на стопанствата
на кооператорите, с ферми, арендатори и други
земеделски производители с оглед ефективна преработка и реализация на земеделските продукти;
търговска, промишлена, изкупвателна, социална,
културна и друга незабранена със закон дейност;
удовлетворяване нуждите на членовете на кооперацията и социалното им подпомагане съобразно
икономическите възможности на кооперацията;
оказване съдействие за изграждане и подпомагане
функционирането на социалната инфраструктура в
населеното място; осъществяване самостоятелно
или в сдружение с други организации, дружества и
физически лица на вътрешно- и външнотърговска
дейност с разрешена селскостопанска продукция,
други незабранени стоки, в т. ч. на комисионни
начала. Кооперацията е с управителен съвет: Ганчо Симеонов Ганчев, Драшко Стефанов Драшков,
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Донка Георгиева Петрова, Цветанка Йорданова
Йончева, Тодор Кунчев Тодоров, Недьо Василев
Радионов и Димитър Недев Димитров, с контролен съвет: Митьо Радев Бончев, Николай Христов
Колев и Стоян Колев Стоянов, и се представлява
от нейния председател Ганчо Симеонов Ганчев.
47711
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 738/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
про“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Васил Левски 15, 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 (търговска
дейност в страната и извън нея); хотелиерство и
ресторантьорство; инженерингова, транспортна,
консултантска, счетоводна, спедиционна, складова,
проектантска, сервизна, монтажна, ремонтна дейност; сделки с недвижими имоти и с интелектуална
собственост; други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Гена Нейчева Сомлева.
47712
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2563 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1470/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Горун“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шабла, ул. Средна гора 8, с
предмет на дйност: проектантска – инженерингова дейност, осъществяване на проектопланове за
ползването на вятърна енергия в България, придобиването на недвижими имоти за разработване на
енергийни проекти, както и строителна дейност и
други дейности, необходими за осъществяването и
експлоатацията им при производството, трансформиране и продажба на електроенергия (след лиценз
и при изискване за лицензиране) и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Тони Георгиев Икономов,
който го управлява и представлява.
49619
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1317/2004 за „Синерджен“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от Добрич, ул.
Георги Кирков 9, в Балчик, вилна зона „Белите скали“,
ул. Втора № 2; вписва промени в учредителния акт.
50622
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 398/2005 за „Норма Асетс мениджмънт“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
Добрич, ул. Ален мак 16А, във Варна, к.к. Златни
пясъци, хотел „Ерма“.
50623
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1333 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 578/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Дани – стил“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Ген. Скобелев 19, и с предмет на
дейност: производство и търговия с всякакви стоки,
незабранени със закон, изкупуване, посредническа
и комисионерска дейност, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, транспортно-спедиторска
дейност в страната и в чужбина, кафе-аперитив,
хотелиерство, ресторантьорство, услуги за населението, продажба и търговия с хранителни стоки,
перилни и почистващи препарати, хигиенно обо-
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рудване и други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е със съдружници Даниел
Петров Спасов и Силвия Малинова Спасова, с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от Даниел Петров Спасов съгласно
договор за управление от 25.Х.2007 г.
49227
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1335 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 490/91 вписа в търговския
регистър прехвърляне предприятието на ЕТ „Надежда – Фанка Атанасова“ като съвкупност от всички
права, задължения и фактически отношения, вкл.
и МПС, на ЕТ „Краси и Ачо – Красимир Ангелов“,
с. Беленци, област Ловеч (рег. по ф. д. № 372/2005).
49228
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1361 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 613/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Реципе“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ул. Димитър Гимиджийски
31, и с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Пламен Маринов Джабраилов, който
го управлява и представлява.
49229
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1331 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 598/2007 вписва с търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Цвети – мир“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Угърчин, ул. Рила 8, и с
предмет на дейност: дърводобив, дървопласмент,
дървопреработване и други услуги в областта на
горското стопанство, като маркиране на подлежащи на сеч дървета, кастрене на стоящи дървета и
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни
документи, събиране и добив на семена, производство на фиданки и други репродуктивни материали
от горско-дървесни и храстови видове, създаване
на горски култури и изготвяне на съпровождащите
тези дейности отчетни документи, организация на
добив на дървесина и изработване на транспортнотехнологични проектопланове и схеми за ползвания
от гори и земи от горския фонд и изготвяне на
съпровождащите тази дейност документи, оценка
на гори и земи от горския фонд, управление на
гори и земи от горския фонд – собственост на физически, юридически лица и общини, експертизи и
консултации по лесовъдски дейности, изработване
на проекти за горски пътища и съоръжения; 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 и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; 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 и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Цветомила Добромирова Братанова-Павлова
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 30.Х.2007 г.
49230
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Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1313
от 14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 599/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виктория 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Борима,
ул. Девети септември 15, и с предмет на дейност:
лесокултурна дейност, стопанисване и дърводобив;
дървопреработване и маркирване, оценки на гори
и земи в горския фонд, търговия с дърва и дървен
материал; проучване и проектиране на находища за
подземни богатства (след съответното разрешение);
проектиране и строителство на минни обекти (след
съответното разрешение); дейности, свързани с
предоставяне на концесии, добив и преработка на
подземни богатства; пробивно-взривни работи (след
съответното разрешение), вътрешно- и външнотърговска дейност; представителство (без процесуално);
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; превозна и
спедиторска дейност в страната и в чужбина – вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, рекламна, строителна и
предприемаческа дейност, производство, преработка
и търговия с промишлени стоки, стоки за широко
потребление, промишлена и битова електроника и
електротехника и селскостопански стоки; поддръжка
на машини и съоръжения; комисионна, складова
и лизингова дейност; валутни сделки (след разрешение и при спазване изискванията на ЗСВЦВК);
информационни и програмни услуги, сделки с
интелектуална собственост; производство на филми, видео- и звукозаписи; издателска и печатарска
дейност; консултантска дейност; социални услуги
и социални дейности, както и всички незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимира
Любомирова Райковска с правомощията съгласно
договор за възлагане на управлението от 7.V.2007 г.
49231
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2374
от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 1191/98 вписа в търговския регистър промени за „Дангер – 98“ – ООД,
Пазарджик: заличава управителя Гергана Славчева
Кузова; вписва като управител на дружеството
Евгений Георгиев Дунгаров.
49258
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска по ф.д.
№ 420/98 прилагане на представения счетоводен
отчет за 2006 г. на „Гален Фарма Продакшън“ – АД,
с. Калугерово, област Пазарджик.
49259
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2384 от
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 3443/91 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма „Васил Миланов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец
Васил Иванов Миланов на Йорданка Михайлова
Миланова и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Васил Миланов – Йорданка Миланова“.
49260
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2391 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1194/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Миракол“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Хеброс 29, с
предмет на дейност: проектиране на ел. инсталации
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за жилищни, обществени и промишлени сгради,
цялостно проектиране на жилищни, обществени и
промишлени сгради, консултации, експертизи, оценки и обучение в областта на предмета на дейност
на фирмата, посредническа дейност между частни
лица и фирми при изпълнение на проектите на
фирмата, информационни и транспортни услуги,
сделки с интелектуална собственост и всякакъв вид
търговска дейност и услуги, незабранени от закона,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Мария Иванова Христова.
49263
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2378 от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 361/2000 вписа в търговския регистър промени за „Дентавел
2000 – ГППСП“ – ООД, Велинград: променя наименованието на „Дентавел 2000 – ГПППДМ“ – ООД;
вписва промяна в предмета на дейност, както
следва: групова практика за първична помощ по
дентална медицина според Закона за съсловните
организации на лекарите и лекарите по дентална
медицина.
49262
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2297 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1132/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Редисис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Хаджи Димитър 21Б, с предмет на дейност: строителство,
строителна механизация, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство, селскостопанско производство
и п рода жба, рес т ора н т ь орс т во, т ра нспор т на,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност
и предоставяне на всякакви услуги, разрешени със
закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска
дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници „ТЦ Имоти“ – ЕООД, София, Стефан
Димитров Въртигов и Атанас Атанасов Димов и се
представлява и управлява от управителя Стефан
Димитров Въртигов.
47199
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2299 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1148/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Къев Ауто“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Струма 6,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти и продажбата
им, инвестиране в дейности и предприятия, осъществяване в страната и зад граница на всякакви
дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Тодор Стоянов Къев.
47200
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2291 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1133/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кари“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Д-р Никола Ламбрев 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
покупка и производство на полиетиленови стоки
или други вещи, произведени от полиетилен, с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, посредничество, комисионна, спедиционна, превозна и снабдителска дейност, ремонт
на битова и промишлена техника, складови сделки,
лицензионна дейност, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски, рекламни, информационни, дърводелски или други услуги, външнотърговска дейност,
експорт и реекспорт и предоставяне на всякакви
други разрешени със закон дейности и услуги, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Стоян Николов Иванов.
47201
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 2307 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 967/2007 вписа в
търговския регистър промяна за „Бикстон – Георгиев“ – ЕООД, гр. Септември: вписа прехвърляне
на търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ведно с
фирмата от едноличния търговец Николай Ангелов
Георгиев с фирма „Бикстон – Николай Георгиев“
на „Бикстон – Георгиев“ – ЕООД.
47202
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2305 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1150/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Санком – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Панагюрище, ул. Васил Левски 28, 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, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови,
превозни сделки, счетоводни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга незабранена със закон търговска дейност, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Огнян Никифоров Тодоров и Николай Стоилов
Узунов, които го представляват и управляват заедно
и поотделно.
47203
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2304
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1153/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ай Би Еф Холдинг груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Велинград,
ул. Тошо Стайков 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, откриване на магазинна и складова мрежа, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външна и вътрешна търговия, рекламни, туристически и информационни услуги,
комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон, и с капитал
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5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Иван Бонев Цонев.
47204
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2301 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 808/2005 вписа в
търговския регистър промяна за „Лана“ – ООД,
Пазарджик; заличава като съдружник Абдуллах
Шайах поради прехвърляне на дружествени дялове;
вписа като съдружник Закария Кака; вписа промени
в дружествения договор.
47205
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагане на представения счетоводен отчет за 2005 г.
на „Заводски строежи – ПС – Пазарджик“ – АД,
Пазарджик, по ф. д. № 1092/91.
47206
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2348 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1168/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Асеми“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Макгахан 12, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: разкриване на дрогерия, разкриване на кабинет за правна, социална,
психологична и здравна консултантска дейност,
хотелиерство, външнотърговска дейност – внос
и износ, транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, посредническа и лизингова
дейност, внос, ремонт, отдаване под наем и търговия с МПС и селскостопанска техника, всякаква
друга стопанска дейност, разрешена със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Асен Пламенов Калоферов.
47231
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2449 от
22.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1218/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сити – Голд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Велинград, ул. Геро Бояджиев 11, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с всякакъв вид промишлени и хранителни
стоки, внос и износ, производство на стоки с цел
продажба, добив, транспорт, обработка и търговия
с дървен материал в първоначален, обработен и
преработен вид в страната и в чужбина, счетоводни,
фризьорски и козметични услуги, хотелиерска и
ресторантьорска, превозна, туристическа, информационна, рекламна и складова дейност, търговско посредничество и представителство, всякаква
друга незабранена от закона дейност, и с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Костадин
Момчилов Спасов.
49232
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2448
от 22.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1214/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Батерие Центрум БГ“ – ЕООД
(изписва се на латиница), със седалище и адрес на
управление Пазарджик, ул. Васил Априлов 9А, с
предмет на дейност: внос и износ на електрометали
и електрооборудване, търговия на едро и дребно с
електрометали и електрооборудване, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност на търговско представителство, транспортна, превозна, туристическа,
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рекламна, информационна дейности и всякакви
други дейности и услуги, незабранени от закона, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Томаш Мацек.
49233
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2439 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 72/2002 вписа в търговския
регистър поемане на предприятието с фирма „Йорданка Вецова“ на едноличния търговец Йорданка
Стойнова Вецова от Петър Атанасов Вецов и го
вписа като едноличен търговец с фирма „Йорданка
Вецова“ – Петър Вецов“.
49234
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2432 от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 872/2007 вписа
в търговския регистър промяна за „Санте Фарма“ – ЕООД, Пазарджик: променя предмета на
дейност, както следва: „търговия на дребно с лекарствени продукти“.
49235
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2442 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1608/99 вписа в търговския
регистър промяна за „Пфанер България“ – ООД,
гр. Белово: освобождава Николай Стоянов Тимарев; вписва като управител на дружеството Алекси
Костадинов Зотев.
49236
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ с решение
№ 2444 от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1422/98 вписа в
търговския регистър прекратяване и обявяване в
ликвидация на дружество с ограничена отговорност
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие“ – ООД, Панагюрище, с ликвидатор Боряна
Василева Добрева.
49237
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2446 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1209/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мурджев“ – ЕООД, (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Лесичово, област Пазарджик, ул. Спас Начев 2,
с предмет на дейност: строителство на жилищни
и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни
сгради и изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1,
т. 5, букви „в“ и „г“ ЗУТ, строителство на жилищни
и смесени сгради със средно застрояване, сгради и
съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет
от 100 до 200 места за посетители, производствени
сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и
съоръжения към тях, реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението
на описаните сгради и съоръжения, събаряне и
разчистване на сгради, земни работи, строителство
на покриви и хидроизолации, строителство на
електрически инсталации, изолационни строителни
дейности, строителство на тръбопроводни инсталации, полагане на мазилки, полагане на подови
настилки и стенни облицовки, боядисване и други
довършителни строителни дейности, транспортна
дейност, производство и реализация на стоки и
услуги и други дейности, незабранени от закона, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Георги Георгиев Мурджев.
49238
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Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2445 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1155/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мебеллукс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Велинград, ул. Чавдар войвода 29, с предмет на дейност: дървопреработване,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
и първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книги с цел препродажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Георгиев Даскалов.
49239
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2438 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1211/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интер Консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Петко Машев
6, с предмет на дейност: счетоводно обслужване,
финансови консултации, производство и търговия
на стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия с хранителни стоки,
захарни изделия, алкохол, безалкохолни, цигари и
всички други стоки, позволени от закона, покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от
собствено производство, производство и търговия
със селскостопански продукти, комисионна, спедиторска, складова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни и други услуги, чието предлагане
не е изрично забранено от законите в страната,
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всякакви други сделки, извършването на които
не е изрично забранено със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Димитър Михайлов Шулеков.
49240
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2431
от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 663/2003 вписа в търговския регистър промяна за „Рьофикс“ – ЕООД,
гр. Септември: заличава управителя Томас Карл
Бертхолд; вписва като управител Михаел Юркович,
който ще представлява и управлява дружеството
заедно с другия управител Михаел Йозеф Грабер.
49241

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
40. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство „Общо дело“ при 166 спортно учи
лище „Васил Левски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 26.ІІ.2010 г. в 14 ч. в сградата
на 166 спортно училище „Васил Левски“, София,
район „Подуяне“, ул. Константин Фотинов 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УН
„Общо дело“ при 166 СУ „В. Левски“ за изминалия
период; 2. приемане на нови членове на УН „Общо
дело“ при 166 СУ „Васил Левски“; 3. избор на ново
ръководство на училищното настоятелство – управителен съвет на УН „Общо дело“ при 166 СУ
„Васил Левски“.
13841

ВЕСТНИК

БРОЙ 4

26. – Управителният съвет на Българския съвет
за доброволна акредитация и упълномощаване
(БСДАУ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква мандатно седмо общо събрание на 26.II.2010 г.
в 14 ч. в зала № 105 на Дома на техниката, ул. Г.
С. Раковски 108, София, при следния дневен ред:
1. избор на работни комисии на общото събрание;
2. отчетен доклад на управителния съвет (УС) на
БСДАУ; 3. отчетен доклад на контролния съвет (КС)
на БСДАУ; 4. обсъждане и приемане на отчетните доклади на УС и КС на БСДАУ; 5. обсъждане
и приемане на отчет за бюджета за финансовата
2009 г.; 6. избор на членове на УС, на ръководството
на УС и членове на КС на БСДАУ; 7. обсъждане
и приемане на изменения и допълнения в устава
на БСДАУ; 8. обсъждане и приемане на рамков
бюджет на БСДАУ; 9. обсъждане на насоки за развитие и приемане на решения на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
14013
48. – Управителният съвет на сдружение „Ев
ропейска Лява Младежка Алтернатива – ЕЛМА“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.II.2010 г. в 11 ч. в Клуб на архитекта,
София, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през
2005 – 2009 г.; 2. приемане на отчета; 3. приемане
на промени в устава на сдружението; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. разни. Регистрацията за
общото събрание ще започне в 10 и ще приключи
в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение в офиса
на сдружението.
13904
63. – Управителният съвет на Българска асо
циация по семейно планиране и сексуално здраве
(БАСП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на БАСП на 26.II.2010 г. в 13,30 ч. в София,
хотел „България“, зала „Десислава“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на БАСП през изминалия четиригодшен
период (2006 – 2009 г.); 2. отчет за дейността на
БАСП през 2008 и 2009 г.; перспективи за развитие,
дейности и проекти за 2010 г.; 3. финансов отчет
на БАСП за 2008 и 2009 г.; 4. избор на нов УС за
периода 2010 – 2012 г.; 5. изменение на устава на
БАСП във връзка с отпадане на изискването за
обявление в „Държавен вестник“ на поканата за
свикване на общо събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13902
127. – Управителният съвет на Сдружение на
софийските народни читалища – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно
отчетно-изборно събрание на 26.ІІ.2010 г. в 11 ч.
в салона на Народно читалище „Славянска беседа“ – София, ул. Г. С. Раковски 127, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на
ССНЧ през 2009 г.; 2. счетоводен отчет, финансов
резултат за 2009 г.; 3. отчет на контролния съвет на
сдружението; 4. изказвания по т. 1, 2 и 3; предложения; 5. промени в устава на ССНЧ; 6. освобождаване на председателя, членовете на управителния
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и контролния съвет поради изтичане на мандата;
7. избор на председател, членове на управителен
и контролен съвет; 8. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
94
134. – Управителният съвет на Българска феде
рация „Стрелба с лък“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията
на 27.II.2010 г. в 17 ч. в София в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта
в заседателната зала на ет. 5 при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БФСЛ през 2009 г.; 2.
промени в устава на БФСЛ; 3. освобождаване на
треньорския съвет и съдийската колегия; 4. избор на
нов треньорски съвет и съдийска колегия; 5. други.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на членовете на федерацията на
мястото на провеждане на общото събрание в София,
бул. Васил Левски 75, сградата на МФВС, считано
от датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“. Членовете на федерацията се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците
се легитимират с писмено изрично пълномощно,
съдържащо пълни данни на упълномощителя и в
съответствие с чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ. Поканват се
всички членове на федерацията да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
13901
40. – Управителният съвет на Асоциацията
на културните мениджъри в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на асоциацията на 2.ІІІ.2010 г. в 15 ч.
в галерия „Ракурси“ в София, ул. Хан Крум 4а,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет през 2009 г.; 2. обсъждане на
проекти за 2010 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
определяне размера на годишния членски внос; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14014
11. – Управителният съвет на Национално
сдружение на логопедите в България на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички
членове на сдружението на 5 и 6.ІІІ.2010 г. в 15 ч.
в заседателната зала на Университетски център
Бачиново, със следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на НСЛБ; 2. отчет от комисиите към
CPLOL; 3. финансов отчет на НСЛБ; 4. избор на
управителен съвет и председател на НСЛБ; 5. избор
на постоянни комисии. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
127
3. – Управителният съвет на Съюза по аероби
ка – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на Съюза по аеробика на 6.ІІІ.2010 г.
в 10,30 ч. в София, зала „Универсиада“, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СА за 2009 г.; 2. освобождаване на председателя и УС поради изтичане на мандата; 3. избор на
председател за нов мандат; 4. избор на членове на
УС за нов мандат; 5. приемане на бюджет 2010 г.;
6. утвърждаване на вътрешни наредби на СА и
спортен календар за 2010 г.; 7. текуща информация.
128
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11. – Управителният съвет на Националната
асоциация на българските картофопроизводите
ли – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на асоциацията на 10.ІІІ.2010 г. в
10 ч. в Пловдив, Международен панаир – Пловдив,
Осма палата, зала „Пресклуб“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на НАБК; 2.
отчет на контролния съвет на НАБК; 3. уточняване
на членския състав на НАБК; вземане на решение
за прекратяване на членство на членове на асоциацията и приемане на нови членове; 4. обсъждане на
бъдещето на НАБК; вземане на решение за продължаване дейността на асоциацията или за нейното
прекратяване; 5. вземане на решение за промяна
в устава на асоциацията; 6. избор на членове на
управителния и контролния съвет на асоциацията;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
83
1. – Управителният съвет на КХГ „Левски – Ви
тоша“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 10.ІІІ.2010 г. в
18 ч. в приемната зала на клуба при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
пред изтеклия мандат; 2. избор на нов управителен съвет; 3. промени в устава на клуба; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място,
същия ден и при същия дневен ред в 19 ч.
147
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за квалификация, образо
вание и развитие „Реформа“, София, на основание
чл. 26 ЗЛЮНЦ във връзка с протоколно решение
от 17.ХІІ.2009 г. на УС на сдружението свиква общо
събрание на 11.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в София, ул. Цар
Калоян 10, ет. 5, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
разни. 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.
6
40. – Управителният съвет на Българска феде
рация по ветроходство (БФВ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24.1 от устава на БФВ свиква
редовно общо събрание на 20.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в
София, бул. Васил Левски 75, Спортна палата, ет. 5,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. промени в устава на БФВ; 2. утвърждаване промени в
състава на членовете на БФВ; 3. разглеждане молби
до ОС от членове на БФВ; 4. отчет за дейността на
управителния съвет през 2009 г. и годишен финансов
отчет за 2009 г.; 5. доклад на контролната комисия
за дейността на управителния съвет през 2009 г. и
за контролната дейност, осъществена от контролната комисия; 6. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет и на контролната
комисия за дейността им през 2009 г.; 7. приемане
на доклада по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 8. приемане на
бюджет на БФВ за 2010 г.; 9. промени в състава на
управителните органи на БФВ; 10. освобождаване от
отговорност на УС на БФВ за периода 2000 – 2005 г.;
11. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13801
11. – Управителният съвет (Консистория) на
Организацията на евреите в България „Шалом“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на организацията
на 21.III.2010 г. в 9,30 ч. на адрес София, бул.
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Ал. Стамболийски 50, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на управителния съвет на
ОЕБ „Шалом“ за периода след отчетно-изборната
конференция (от 18.XI.2007 г. до 20.III.2010 г.); 2.
отчет за резултатите от проверките на ревизионната
комисия в периода 18.XI.2007 г. до 20.III.2010 г.;
3. освобождаване и избор на членове и резервни
членове на управителния съвет (Консистория); 4.
текущи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14050
38. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Обединение „Промяна“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с протоколно
решение от 15.ХІІ.2009 г. на УС на сдружението свиква общо събрание на 25.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в София,
ул. Цар Калоян 10, ет. 5, при следния дневен ред:
1. промяна на устава; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни. 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.
5
3. – Управителният съвет на Съюза на погре
балните фирми в България – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, хотел „Шипка“, бул.
Тотлебен 34А, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС (финансов) за 2009 г.; 2. отчет на КРК за
2009 г.; 3. попълване на УС; 4. промени в устава
на съюза; 5. приемане на нови членове; 6. разни.
Поканват се всички членове или техни писмено
упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание ще са на
разположение след 26.ІІ.2010 г. на сайта на съюза.
84
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Дружество по хемофилия – Бълга
рия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 27.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, в
сградата на Националния център по хематология
и трансфузиология, ул. Братя Миладинови 112, при
следния дневен ред: 1. гласуване на предложение
за членство на сдружение „Дружество по хемофилия – България“ в национално обединение на
пациентски организации; 2. отчет на контролния
съвет; 3. отчет на управителния съвет; 4. обсъждане и приемане на бюджета за 2010 г.; 5. отчет
за дейността на сдружението за 2008 и 2009 г.; 6.
приемане на нови членове; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в София, в
сградата на Националния център по хематология
и трансфузиология, ул. Братя Миладинови 112, в
11 ч. при същия дневен ред.
13856
45. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Италианска търговска камара
в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.III.2010 г. в 17 ч. в София, Каза Сицилия
България, ул. Ангел Кънчев 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за
дейността за 2009 г.; 2. приемане на програма за
дейността и проектобюджет на камарата за 2009 г.;
3. приемане на отчет за дейността на управителния
съвет за 2009 г.; 4. констатиране приемането на нови
членове и отпадане на членове на камарата поради
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неплащане на членски внос; 5. приемане на изменения и допълнения на устава; 6. промяна в броя
и в състава на членовете на управителния съвет;
освобождаване и избор на нови членове; 7. промяна
в състава на контролния съвет; 8. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове. Материалите във връзка със
свикването и провеждането на общото събрание се
предоставят на всеки член при поискване от УС.
13802
47. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.ІІІ.2010 г.
в 9 ч. в офиса на зала „Никола Петров“, Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на БФСТ за 2009 г.; 2. финансов отчет
на БФСТ за 2009 г.; 3. бюджет на БФСТ за 2010 г.;
4. държавен и международен спортен календар за
2010 г.; 5. приемане на нови клубове за членове; 6.
искане на 13-те спортни клуба по силов трибой за
предсрочно освобождаване на председателя и на
управителните органи на БФСТ и за избиране на
нов председател и управителни органи на БФСТ.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 10 ч. и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
4
25. – Управителният съвет на Стрелкови клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21, т. 2, 4 и 5 от своя устав свиква общо събрание на клуба на 30.III.2010 г. в 18 ч. в стрелбищен
комплекс – 4 км, в София, бул. Асен Йорданов
2, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
председателя на клуба за дейността през 2009 г.; 2.
приемане финансово-счетоводния отчет на клуба
за 2009 г.; 3. промени в устава на клуба; 4. избор
на ново ръководство на Стрелкови клуб „ЦСКА“.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на клуба в София, бул. Асен
Йорданов 2. 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.
14011
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
по футбол „Балканска слава“, Берковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.ІІ.2010 г. в 16 ч. в малкия салон на читалище
„Иван Вазов“ при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за едногодишната му дейност; 2. избиране на
ново ръководство. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място.
157
30. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Център за образование, култура и
екология 21“ („Център 21“), Варна, осъществяващо
дейност в обществена полза, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.ІІІ.2010 г. в 17 ч.
във Варна, ул. Добри Войников 5, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението
през 2009 г. и годишен счетоводен отчет за 2009 г.;
2. промени в устава на сдружението; 3. промени в
състава на управителния съвет на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 18 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
17
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3. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел за общественополезна дейност „Футболен
клуб „Спортист“, гр. Генерал Тошево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на 22.ІІ.2010 г. в 17 ч. в гр. Генерал
Тошево, ул. В. Априлов 5, в сградата на общинската
администрация в залата на ет. 3, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 2. вземане на решение за
изключване на членове на сдружението; 3. отчет
за дейността на УС на сдружението за 2009 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението; 5. прекратяване пълномощията на
управителния съвет и председателя на управителния
съвет на сдружението и освобождаване от отговорност; 6. избор на управителен съвет на сдружението;
7. избор на председател на УС на сдружението; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
186
32. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Лекоатлетически клуб „Локомотив
55“, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на клуба на
5.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в спортна зала „Никола Петков“,
ул. Васил Априлов 26, при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на управителния съвет на сдружението за периода І.2006 – ІІ.2010 г.; 2. финансов
отчет на сдружението за периода І.2006 – ІІ.2010 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет, председателя и контролния съвет
на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет,
председател и контролен съвет на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18
5. – Управителният съвет на сдружение „БМВ
клуб – Димитровград“ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 26.ІІІ.2010 г. в 16 ч.
в седалището и адреса на управление на сдружението – Димитровград, ул. Димитър Димов, бл. 1,
вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1. промяна на
вида на осъществяваната от сдружението дейност
от частна полза в обществена полза; 2. изменение
на чл. 3 от устава на сдружението; 3. прекратяване
на членството на членове от сдружението на основание чл. 17, ал. 1 от устава във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.
13852
5. – Управителният съвет на „Младежки цен
тър за развитие – Взаимопомощ“ – Казанлък, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.ІІ.2010 г. в 11 ч. в офиса на сдружението – Арт
клуб „Импулс“, със следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението; 2. освобождаване
и избор на председателя; 3. освобождаване и избор
на управителния съвет; 4. определяне размера на
годишния членския внос.
85
20. – Управителният съвет на Клуб по кану-каяк
„Арда“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 26.II.2010 г.
в 18 ч., в гребна база „Енчец“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет;
2. отчет за дейността на контролния съвет; 3. изменения и допълнения на устава на сдружението;
4. избор на нови ръководни и контролни органи на
сдружението; 5. разни.
13881
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3. – Управителният съвет на „Северозападна ин
вестиционна инициатива“ – Монтана, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на 5.III.2010 г. в 17 ч., в офиса на „Северозападна инвестиционна инициатива“ – Монтана,
бул. Христо Ботев 70, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на „Северозападна инвестиционна инициатива“, Монтана,
за периода 2007 – 2009 г.; 2. промени в устава; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. избор на контролен съвет; 5. разни.
37
38. – Управителният съвет на Национален ин
сталационен съюз, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
26.II.2010 г. в 14 ч., в заседателната зала до офиса,
Пловдив, ул. Иван Вазов 25, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2009 г.;
2. финансов отчет на НИС за 2009 г.; 3. отчет на
контролния съвет за 2009 г.; 4. приемане на програма за работа за 2010 г.; 5. приемане на бюджет
за 2010 г.; 6. приемане промени в устава на НИС;
7. избор на ръководни органи; 8. връчване сертификати за членство на нови членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13880
32. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Автомобилен клуб „Форд“ Бълга
рия“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
6.III.2010 г. в 10 ч., в Пловдив, бул. Александър
Стамболийски 9, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад за дейността на управителния
съвет на сдружението за изминалата 2009 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на сдружението за 2009 г.;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4.
изключване на членове на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе с един час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
19
3. – Управителният съвет на фондация На
ционален алианс за работа с доброволци свиква
съвета на учредителите на събрание на 6.ІІІ.2010 г.
в 11 ч. в офиса в Пловдив, ул. Петко Каравелов 28а,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
съдържателен и финансов отчет на фондацията за
2009 г.; 2. освобождаване на управителния съвет
на фондацията; 3. избиране на нов управителен
съвет; 4. вземане на решение за промяна на адреса на управление на фондацията; 5. приемане на
промени в устава на фондацията; 6. запознаване на
учредителите с програмите и проектите, по които
фондацията ще работи през 2010 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.
148
28. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.III.2010 г. в 10 ч., в Пловдив, бул. Димитър
Менделеев 12, в базата на А грарен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на асоциацията за
2009 г.; 2. отчет на председателя на контролния
съвет; 3. приемане на правилник на асоциацията;
4. приемане на нови членове на асоциацията и прекратяване на членство в асоциацията; 5. промени в
устава на асоциацията; 6. промени в управителния
съвет и контролния съвет; 7. приемане на работна
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програма за работа на асоциацията за 2010 г.; 8.
приемане на финансов план за 2010 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
20
43. – Управителният съвет на Училищно на
стоятелство при СОУ „Ц. Церковски“, Полски
Тръмбеш, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 15.ІІІ.2010 г.
в 17 ч. в Полски Тръмбеш, СОУ „Цанко Церковски“, при следния дневен ред: 1. представяне на
доклад за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния доклад;
3. приемане промени в устава на сдружението;
4. приемане на бюджет за 2010 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на явилите
се членове.
13984
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Небесна дъга“, Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 26.II.2010 г. в 10 ч., на адрес Разград,
ул. Грънчарска 22, ет. 1, офис 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
му; 2. освобождаване председателя на УС; 3. избор на председател на УС и членове; 4. приемане
и освобождаване на членове на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще
се проведе в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие
в общото събрание ще започне един час преди
общото събрание. За регистрацията си членовете
трябва да представят документ за самоличност.
Пълномощниците на членовете трябва да представят
и писмено пълномощно.
13798
28. – Управителният съвет на АСК „Абри
тус – Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 26.ІІ.2010 г. в 17 ч. в
учебния кабинет на СБА – клон Разград, ул. Тимок
1, при следния дневен ред: 1. отчет за 2009 г.; 2.
отчет за рали крос – Разград, за 2009 г.; 3. промяна
на устава на АСК „Абритус – Разград“; 4. промяна
в състава на УС на АСК „Абритус – Разград“.
8
38. – Управителният съвет на асоциация „Прос
перитет“, в ликвидация, Рудозем, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 5.ІІІ.2010 г. в 15 ч. в Рудозем, ул. Стефан
Стамболов 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на начален баланс на асоциация „Просперитет“, в
ликвидация; 2. приемане на годишното приключване на асоциация „Просперитет“, в ликвидация;
3. освобождаване от отговорност на ликвидатора
на асоциацията; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14017
80. – Управителният съвет на Националната
асоциация на зърнопроизводителите, Стара Заго
ра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо отчетно събрание на сдружението
на 26.II.2010 г. в 11 ч., в Трявна, хотел „Калина палас“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет за дейността на
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контролния съвет; 3. промени в устава на сдружението; 4. приемане на програма на НАЗ; 5. приемане и освобождаване на членове; 6. приемане на
бюджет и определяне на членския внос; 7. вземане
на решение за участие на сдружението в различни
комисии на международно и национално ниво; 8.
вземане на решение за участие в различни проекти
и работни групи; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13903
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Авангард“ – с.
Бачево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 4.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в с. Бачево, община
Разлог, ул. Георги Димитров 20, при следния дневен ред: 1. промяна на осъществяваната дейност
от частна полза в обществено полезна дейност на
сдружението; 2. изменение на устава във връзка
с промяна на дейността. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
150
30. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Арабаконак – 2001“, с. Осойца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.II.2010 г. в 10 ч., в сградата на кметството в
с. Осойца, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружението; 2. промени в управителния
съвет; 3. вземане на решение за членуване на сдружението в друго сдружение; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден с един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
13983
5. – Управителният съвет на сдружение „Фут
болен клуб Черно море – Топола“, с. Топола, община Каварна, област Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 28.ІІ.2010 г. в 17 ч. в клуба на сдружението при следния дневен ред: 1. заличаване на
член на КС; 2. избор на нов член на КС; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14049
3. – „Енемона“ – АД, на основание чл. 92а,
ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно
началото на публично предлагане на 5 966 800
привилегировани акции с емисионна стойност
9,92 лв. и с обща емисионна стойност 59 190 656 лв.
Всяка акция от емисията дава право на притежателя си на гарантиран годишен дивидент в размер
10 на сто от емисионната цена на акцията, както
и на гарантиран ликвидационен дял в размер на
емисионната цена на една акция, увеличена с размера на всички дължими на акционера от дружеството дивиденти. Акциите са без право на глас.
На седмата календарна година считано от регис т ри ра не на ем иси я та в „Цен т ра лен депозитар“ – АД, привилегиите по акциите отпадат и
същите се превръщат в обикновени акции с право
на глас. Случаите на корекция на конверсионното
съотношение са подробно описани в потвърден от
КФН с Решение № 931-Е от 18.ХІ.2009 г. Проспект
за публично предлагане на привилегировани акции
с емитент „Енемона“ – АД. Емисията привилегировани акции се издава въз основа на взети решения от СД на „Енемона“ – АД, на 6.VІІ.2009 г. и
15.Х.2009 г. Сегашните акционери на „Енемо-
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на“ – АД, имат право да запишат акции от тази
емисия, съразмерни на участието си в капитала на
дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право.
Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след по-късната дата
между датата на обнародване на съобщението за
предлагането в „Държавен вестник“ и публикуването му във в. „Дневник“. На следващия работен
ден ЦД открива сметки за права на тези лица, като
срещу всяка акция се издава 1 право; 2 права дават
възможност за записване на една привилегирована
акция по емисионна стойност 9,92 лв. Всяко лице,
което не е акционер и желае да запише привилегировани акции от емисията, може да придобие
права в срока за прехвърляне на правата или при
провеждането на явния аукцион. Всяко лице може
да запише най-малко една акция и най-много такъв
брой, равен на броя на издадените в негова полза
или придобити впоследствие права, разделен на 2.
Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на
правата и записване на акции, е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от
датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ и публикацията му в един ежедневник.
В случай че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от настъпването на по-късната от двете
дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е
първият работен ден, следващ изтичането на 15
дни считано от началната дата за прехвърляне на
права. Край на първия етап на подписката: Лицата,
в полза на които са издадени права или които са
придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой
привилегировани акции до изтичането на крайния
срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите
трябва да имат предвид, че всички неупражнени в
този срок права се предлагат за продажба на служеб ен ау к ц ион, орг а н изи ра н о т „БФБ – С о фия“ – АД. Втори етап и край на подписката: Явен
аукцион се организира на 5-ия работен ден след
крайната дата за прехвърляне на правата. На него
се предлагат за продажба всички права, които не
са упражнени и срещу които не са записани акции
до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край
на втори етап и на подписката: Лицата, закупили
права на организирания от „БФБ – София“ – АД,
явен аукцион, могат да запишат акции срещу тях
до изтичането на 30 дни от деня, определен като
начална дата за прехвърляне на права и записване на акции. Не се допуска записване на акции
преди посочения начален и след посочения краен
срок. Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния
пазар на „БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи
да продадат притежавани от тях права, трябва да
подадат поръчка за продажба до инвестиционния
посредник, при който са открити сметките им за
права. Лицата, желаещи да закупят права, трябва
да подадат поръчка за покупка до инвестиционния
посредник – член на „БФБ – София“ – АД. За
придобиване на права по други способи (например
замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на
правилника на ЦД. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Енемона“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен
посредник „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ предлага за продажба при условията на
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явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции, до изтичане на срока за прехвърляне
на правата. „Енемона“ – АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените
права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по
специална сметка, открита в ЦД, и не могат да се
ползват до вписване на емисията акции в Търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за
тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД при условията и
по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до
края на предходния работен ден права. Ред и условия за записване на акции: Записването на акции се
извършва, като за целта притежателите на права
подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България“, директно или
чрез инвестиционните посредници, членове на ЦД,
при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на акции, са
длъжни незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си
Секюритис – Н.В – клон България“ за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени
в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили
права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би Си
Секюритис – Н.В – клон България“ или при друг
инвестиционен посредник. Записването на акциите се счита действително само ако е направено от
лице, в полза на което са издадени права или което е придобило права в срока за прехвърляне на
права или по време на явния аукцион до максималния възможен брой акции съгласно посоченото
по-горе съотношение между права и акции и ако
е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции, в срока и при условията, посочени
по-долу. При частично заплащане на емисионната
стойност се считат записани съответният брой
акции, чиято емисионна стойност е изплатена
изцяло. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN BG60STSA93000017888914;
BIC STSABGSF, открита на името на „Енемона“ – АД, в „Банка ДСК“ – ЕАД. Набирателната
сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (посочената крайна дата за записване на акции). Притежателите на права подават заявки за записване на
акции на адреса на упълномощения инвестиционен
посредник – „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ – София, р-н „Триадица“, бул. Гоце
Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 808 33 11, лице
за контакти: Таня Василева. Заявката за записване
трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако
такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН,
местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и
на неговия представител или пълномощник, а ако
инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични
идентификационни данни, включително личен/
осигурителен номер за физическо лице и номер на
вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента „Енемона“ – А Д; брой на
правата, които се упражняват; брой на записвани-
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те акции, за които се отнася заявката, дата, час и
място на подаване на заявката; подпис на лицето,
което подава заявката, или на неговия законен
представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да
изготвя и изисква попълването на определени от
него форми на заявки както с посоченото, така и
с определено от него допълнително съдържание. В
заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми, в
случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез
упълномощено от тях лице. Към писмената заявка
се прилагат: удостоверение за актуално съдебно
състояние на заявителите – юридически лица.
Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи; док у мент за самоличност на физическ ите
лица – законни представители на юридическото
лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/
респ. пълномощника на юридическото лице; нотариално заверено изрично пълномощно и документ
за самоличност на пълномощника – при подаване
на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното,
както и заверено копие от представения документ
за самоличност. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за
самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и
документ за самоличност. Съгласно изискването
на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници при подаване на заявка за записване
на акции лицето трябва да представи доказателства
пред инвестиционния посредник, че е заплатило
емисионната стойност на записваните акции. Ако
всички акции от емисията бъдат записани преди
крайния срок на подписката, „Енемона“ – АД,
уведомява Комисията за финансов надзор в срок
3 работни дни (чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на
увеличението на капитала в Търговския регистър,
а след това – за регистрация на новата емисия
акции в „Централен депозитар“ – АД, в регистъра
на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София“ – АД. Ако
до крайния срок на подписката бъдат записани
най-малко 1 000 000 от предлаганите акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на записаните и
платени акции. Увеличаването на капитала на
„Енемона“ – АД, с права изключва възможността
за записване на повече от предложените акции и
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за конкуренция между заявките. В случай че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата
не приключи успешно, „Енемона“ – АД, уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането
на 7 дни след крайния є срок. В деня на уведомлението по предходното изречение съгласно чл. 89,
ал. 4 ЗППЦК емитентът уведомява банката за
резултата от подписката и публикува във в. „Дневник“ и в. „Пари“ покана към лицата, записали
акции, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции,
в срок до един месец от съобщението заедно с
начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се
съдържат в поканата към записалите акции лица.
Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на привилегировани акции на „Енемона“ – АД, е публикуван и
инвеститорите могат да получат безплатно копие
на следните адреси: в офиса на „Енемона“ – АД,
София, ул. Балша 1, бл. 9, ет .2, интернет страница www.enemona.com; тел.: +359 2 80 54 864; лице
за контакти: Светлана Александрова: s.aleksandrova@
enemona.com от 10 до 16 ч. всеки работен ден; и в
офиса на „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ – София, р-н „Триадица“, бул. Гоце
Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 808 33 11, лице
за контакти: Таня Василева: vasileva@kbcsecurities.
bg, от 10 до 16 ч. всеки работен ден. Проспектът
и допълнителна публична информация за „Енемона“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и от
„БФБ – София“ – АД.
152
Димитър Желев Жечев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Клуб по източни бойни
изкуства Кондор – 2000“ – в ликвидация по ф. д.
№ 26/2000 по описа на Софийския градски съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267
ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
151
К ийт Пол Уелт ън – лик ви датор на „Д жей
Ви Пи България“ – ООД, в ликвидация по ф.д.
№ 6644/2004 на Софийския градски съд, БУЛСТАТ
131268033, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
13857
Мария Николова Джамбазова – ликвидатор
на сдружение „Деца и бъдеще“, Велико Търново, в
ликвидация по ф. д. № 613/2003, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
13886
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