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ЗАКОН

за потребителския кредит
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда:
1. изискванията към договора за потребителски кредит, включително когато е сключен
чрез посредник, както и към рекламата на
този вид договор;
2. изискванията към преддоговорната информация и начина на изчисляване на годишния
процент на разходите при договор по т. 1;
3. правото на потребителите на отказ от сключения договор за потребителски кредит, както
и на предсрочно погасяване на задълженията;
4. правото на достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове във връзка
с договор за потребителски кредит.
Чл. 2. Целта на закона е да осигури защита
на потребителите чрез създаване на равноправни
условия за получаване на потребителски кредит,
както и чрез насърчаване на отговорно поведение от страна на кредиторите при предоставяне
на потребителски кредит.

Чл. 3. (1) Разпоредбите на закона се прилагат и в случаите, когато между потребителя
и кредитора са сключени няколко договора
за кредит, чийто общ размер надвишава максималния размер, посочен в чл. 4, ал. 1, т. 1,
или чието сключване е с цел или резултат
заобикаляне изискванията на закона.
(2) Разпоредбите на закона се прилагат и за
договори за кредит под формата на овърдрафт,
когато кредитът трябва да бъде погасен в срок,
по-дълъг от три месеца.
(3) Разпоредбите на закона се прилагат и
за договорите за наем или лизинг, при които
се предвижда възможност за закупуване на
стоката – предмет на договора.
Чл. 4. (1) Разпоредбите на закона не се
прилагат за:
1. договори за кредит с общ размер, по-малък от 400 лв. или по-голям от 147 000 лв., или
равностойността им в друга валута по курса
на Българската народна банка към датата на
сключване на договора;
2. договори за кредит или договори за посредничество за предоставяне на кредит, които
са обезпечени с ипотека или друго сравнимо
обезпечение върху недвижим имот; за този вид
договори се прилагат разпоредбите на чл. 5,
6, 16 – 18 и 25;
3. договори за кредит и/или договори за
посредничество за предоставяне на кредит с
цел придобиване или запазване правото на
собственост върху земя или друг недвижим
имот, включително сграда, която е построена
или предстои да бъде построена; за този вид
договори се прилагат разпоредбите на чл. 5,
6, 16 – 18 и 25;
4. договори за наем или лизинг, при които
не се предвижда задължение за закупуване на
стоката – предмет на договора, нито в договора,
нито в друго споразумение между страните;
смята се, че задължение за закупуване на стоката – предмет на договора, съществува, ако в
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договора е предвидена възможност кредиторът
едностранно да вземе решение да прехвърли
собствеността;
5. договори за кредит, по които не се начисляват лихва или други разходи за потребителя;
6. договори за кредит със срок за погасяване
на задължението до три месеца и при които
се дължат незначителни разходи;
7. договори за кредит, предоставяни от работодателя на работници и служители, които
договори са извън предмета на неговата основна
дейност, по които не се начислява лихва или
годишният процент на разходите е по-нисък
от преобладаващия на пазара и които не се
предлагат на потребителите на общо основание;
8. договори за кредит, сключени с инвестиционен посредник по смисъла на Закона
за пазарите на финансови инструменти или с
кредитна институция по смисъла на Закона за
кредитните институции, с цел да се позволи
на инвеститор да осъществи сделкa с един или
повече финансови инструменти по смисъла на
Закона за пазарите на финансови инструменти, когато инвестиционният посредник или
кредитната институция, предоставящи кредит,
участват в такава сделкa;
9. договори за кредит, които са постигнати
в резултат на уреждане на спора в съда или
в резултат на спогодба, постигната пред друг
орган, установен със закон;
10. договори за кредит, които се отнасят до
разсрочено плащане на съществуващ дълг, за
което потребителят не дължи разходи;
11. договори за кредит, при сключването на
които потребителят се задължава да предостави
като обезпечение вещ за съхранение при кредитора и при които отговорността на потребителя
е строго ограничена до предоставената вещ;
12. договори за кредит, предоставени на
ограничен кръг лица по силата на законови
разпоредби в обществена полза, които са с
лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара,
които са без лихва, с лихва не по-висока от
прилаганата на пазара, или при други условия,
които са по-благоприятни за потребителя от
прилаганите на пазара;
13. договори за кредит, предоставяни от взаимоспомагателни каси и кооперации на техните
членове, без лихва или при лихва, по-ниска от
преобладаващата на пазара;
14. договори за кредит под формата на
овърдрафт с едномесечен срок за погасяване на
задължението освен в случаите по чл. 8, ал. 7.
(2) Разпоредбите на закона, с изключение
на разпоредбите на ал. 1, т. 14 и на чл. 1, 2,
3, 7, 8, чл. 9, ал. 1, чл. 10, чл. 11, ал. 3, чл. 12,
чл. 15 – 24, чл. 25, ал. 1, т. 1 – 3, ал. 2, 3, 5 и
6, чл. 26 – 28, чл. 36 – 48, 50, 52 – 55 и § 1,
т. 1 – 11 от допълнителните разпоредби, не се
прилагат за договори за кредит под формата
на овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде
погасен при поискване или в срок до три месеца.
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(3) Разпоредбите на закона, с изключение
на разпоредбите на чл. 1, 2, чл. 3, ал. 2, чл. 9,
13, 20 – 24, 37 – 44, 46, 52 – 55 и § 1, т. 1 – 11
от допълнителните разпоредби, не се прилагат
за договори за откриване на сметка по кредита,
при които съществува възможност за потребителя да превиши наличността на сметката или
на договорения размер на овъдрафт.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДДОГОВОРНА
ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 5. (1) Преди потребителят да е обвързан
от предложение или от договор за предоставяне
на потребителски кредит, кредиторът или кредитният посредник предоставя своевременно
на потребителя съобразно изразените от него
предпочитания и въз основа на предлаганите
от кредитора условия на договора необходимата
информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за
сключване на договор за потребителски кредит.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя във
формата на стандартен европейски формуляр за
предоставяне на информация за потребителските
кредити съгласно приложение № 2.
(3) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 кредиторът или кредитният посредник предоставя
на потребителя преддоговорна информация със
съдържание съгласно приложение № 4.
(4) Информацията по ал. 1, 2, 3, 9 и 13 се
предоставя на потребителя безвъзмездно, на
хартиен или друг траен носител, по ясен и
разбираем начин, като всички елементи на
информацията се представят с еднакъв по
размер, вид и формат шрифт.
(5) Формулярите, съдържащи преддоговорната информация по ал. 2 и 3, трябва да бъдат
попълнени изцяло от кредитора.
(6) Кредиторът предоставя преддоговорната
информация на български език.
(7) Всяка допълнителна информация, която
кредиторът желае да предостави на потребителя,
се представя в отделен документ, който може
да е приложен към стандартния европейски
формуляр по ал. 2 за предоставяне на информация за потребителските кредити.
(8) Кредиторът е длъжен да постави на
видно място в помещенията за обслужване на
клиенти на разположение на интересуващите се
лица достъпна информация в писмена форма
относно общите условия, тарифите и реда, при
които той предоставя потребителски кредити.
(9) При предоставяне на потребителски
кредит от разстояние кредиторът предоставя на
потребителя стандартния европейски формуляр
съгласно приложение № 2.
(10) При използването на телефон като средство за комуникация или на друго средство за
гласова комуникация от разстояние кредиторът
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предоставя на потребителя освен информацията
по чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и информация за:
1. общия размер на кредита и условията за
усвояването му;
2. срока на договора за кредит;
3. стоката или услугата и нейната цена
в брой – когато кредитът е под формата на
разсрочено плащане за специфична стока или
услуга и при свързани договори;
4. лихвения процент по кредита, условията
за прилагането му и всеки индекс или референтен лихвен процент, свързани с първоначалния
лихвен процент, както и периодите, условията
и процедурите за промяна на лихвения процент; когато в зависимост от обстоятелствата
се прилагат различни лихвени проценти, тази
информация се предоставя за всички приложими
лихвени проценти;
5. размера, броя и периодичността на погасителните вноски, дължими от потребителя,
и когато е необходимо, последователността,
съгласно която вноските ще бъдат разпределени
за погасяване на различни неизплатени суми,
дължими при различни лихвени проценти, с
цел изплащане на кредита;
6. годишния процент на разходите, пояснен
чрез представителен пример;
7. общата сума, дължима от потребителя.
(11) При поискване от потребителя кредиторът му предоставя предварително и безвъзмездно
екземпляр от проекта на договор за кредит. Ако
към момента на поискването кредиторът не
желае да пристъпи към сключване на договор
за кредит, той може да откаже да предостави
такъв екземпляр.
(12) При договор за кредит, съгласно който
плащанията, направени от потребителя, не
водят незабавно до съответстващо погасяване
на общия размер на кредита, а се използват
за формиране на средства при кредитора, в
периоди и при условия, предвидени в договора за кредит или в допълнителен договор, в
преддоговорната информация се посочва ясно и
разбираемо, че за този вид договори за кредит
не се предвижда гаранция от трето лице като
обезпечение за погасяване на общия размер на
кредита, усвоен по договора за кредит, освен
когато такава гаранция е предоставена.
(13) Когато договорът за предоставяне на
потребителски кредит е сключен по инициатива
на потребителя чрез използването на средство
за комуникация от разстояние по смисъла на
Закона за предоставяне на финансови услуги от
разстояние, което не позволява предоставяне
на преддоговорната информация на хартиен
или на друг траен носител, както и в случаите
по ал. 10, кредиторът, съответно кредитният
посредник, предоставя преддоговорната информация посредством формуляра по ал. 2
незабавно след сключването на договора за
потребителски кредит.
Чл. 6. Кредиторът, съответно кредитният
посредник, предоставя подходящи разяснения
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на потребителите, позволяващи им да преценят доколко предлаганият договор за кредит
съответства на техните потребности и финансово състояние, и разяснява преддоговорната
информация по чл. 5, която трябва да бъде
предоставена, основните характеристики на
предлаганите продукти и въздействието, което
могат да окажат върху потребителите, в т.ч.
последиците в случай на просрочени плащания
от страна на потребителя.
Чл. 7. (1) Разпоредбите на чл. 5, 6 и 8 не
се прилагат по отношение на доставчици на
стоки или услуги, действащи като кредитни
посредници, когато дейността им като кредитни
посредници не е основен предмет на тяхната
търговска или професионална дейност.
(2) В случаите по ал. 1 кредиторът предоставя на потребителя пълната преддоговорна
информация.
Раздел II
Предоставяне на преддоговорна информация
при договори за овърдрафт
Чл. 8. (1) Преди потребителят да бъде
обвързан от предложение или от договор за
овърдрафт, кредиторът и когато е приложимо,
кредитният посредник предоставят своевременно на потребителя въз основа на изразените от
него предпочитания и предлаганите от кредитора
условия на договора необходимата информация,
позволяваща сравняването на различните предложения за сключване на договор за овърдрафт
за вземане на информирано решение.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя във
формата на стандартен европейски формуляр
за предоставяне на информация за договорите
за овърдрафт съгласно приложение № 3.
(3) Информацията по ал. 1, 2, 6 и 10 се
предоставя на потребителя безвъзмездно, на
хартиен или на друг траен носител, по ясен
и разбираем начин, като всички елементи
от информацията се представят с еднакъв по
размер, вид и формат шрифт.
(4) Формулярът, съдържащ преддоговорната информация по ал. 2, трябва да е изцяло
попълнен от кредитора.
(5) Кредиторът предоставя преддоговорната
информация на български език.
(6) При предоставяне на овърдрафт под
формата на финансова услуга от разстояние
кредиторът предоставя стандартния европейски
формуляр по ал. 2.
(7) При използването на телефон като
средство за комуникация или на друго средство за гласова комуникация от разстояние,
когато потребителят поиска да получи незабавно овърдрафт, доставчикът предоставя на
потребителя освен информацията по чл. 9 от
Закона за предоставяне на финансови услуги
от разстояние и информация за:
1. общия размер на кредита;
2. лихвения процент по кредита, условията
за прилагането му, всеки индекс или референтен лихвен процент, свързан с първоначалния
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лихвен процент, съответните разходи от сключването на договора за овърдрафт и когато е
приложимо, условията, при които разходите
могат да бъдат променяни;
3. годишния процент на разходите, описани
чрез представителни примери, в които се посочват всички допускания, използвани за изчисляването на годишния процент на разходите;
4. възможността да бъде поискано от потребителя по всяко време да погаси кредита изцяло;
5. срока на договора за овърдрафт.
(8) При поискване от потребителя кредиторът му предоставя безвъзмездно освен
информацията по ал. 1, 6 и 7 и екземпляр от
проекта на договора за овърдрафт, съдържащ
информацията по чл. 12.
(9) Разпоредбата на ал. 8 не се прилага в
случаите, когато към момента на поискването
кредиторът не желае да пристъпи към сключването на договор за овърдрафт.
(10) Когато договорът за овърдрафт е сключен
по инициатива на потребителя чрез използването
на средство за комуникация от разстояние по
смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, което не позволява
предоставяне на преддоговорната информация
по ал. 1 и 2, както и в случаите по ал. 7, кредиторът, съответно кредитният посредник, му
предоставя информацията по ал. 1 и 2 незабавно
след сключването на договора за овърдрафт.
Г л а в а

т р е т а

ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ.
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ
Чл. 9. (1) Договорът за потребителски кредит е договор, въз основа на който кредиторът
предоставя или се задължава да предостави
на потребителя кредит под формата на заем,
разсрочено плащане и всяка друга подобна
форма на улеснение за плащане, с изключение
на договорите за предоставяне на услуги или
за доставяне на стоки от един и същи вид за
продължителен период от време, при които
потребителят заплаща стойността на услугите,
съответно стоките, чрез извършването на периодични вноски през целия период на тяхното
предоставяне.
(2) Страни по договора за потребителски
кредит са потребителят и кредиторът.
(3) Потребител е всяко физическо лице, което
при сключването на договор за потребителски
кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.
(4) Кредитор е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя или обещава да
предостави потребителски кредит в рамките на
своята професионална или търговска дейност.
Чл. 10. (1) Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен
или друг траен носител, в два екземпляра – по
един за всяка от страните по договора.
(2) Кредиторът не може да изисква и да
събира от потребителя каквото и да е плащане,
включително на лихви, такси, комисиони или
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други разходи, свързани с договора за кредит,
които не са предвидени в сключения договор
за потребителски кредит.
(3) Алинея 1 се прилага за всички изменения
и допълнения към сключения договор, които
се подписват от двете страни по договора, с
изключение на случаите, когато договорът
изрично предвижда възможност за промяна
на лихвения процент едностранно от страна
на кредитора.
Чл. 11. (1) Договорът за потребителски кредит се изготвя на разбираем език и съдържа:
1. датата и мястото на сключването му;
2. вида на предоставения кредит;
3. името, единния граждански номер (личен
номер или личен номер за чужденец), постоянния и настоящия адрес на потребителя;
4. името/наименованието, правноорганизационната форма, кода по БУЛСТАТ или ЕИК
и адреса/седалището на кредитора;
5. данните по т. 3 за физически лица и
по т. 4 за еднолични търговци и юридически
лица – когато в договорите участва кредитен
посредник;
6. срока на договора за кредит;
7. общия размер на кредита и условията за
усвояването му;
8. стоката или услугата и нейната цена в
брой – когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за стока или услуга или при
свързани договори за кредит;
9. лихвения процент по кредита, условията за
прилагането му и индекс или референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния
лихвен процент, както и периодите, условията и
процедурите за промяна на лихвения процент;
ако при различни обстоятелства се прилагат
различни лихвени проценти, тази информация
се предоставя за всички приложими лихвени
проценти;
10. годишния процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя,
изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като се посочат взетите предвид
допускания, използвани при изчисляване на
годишния процент на разходите по определения
в приложение № 1 начин;
11. условията за издължаване на кредита от
потребителя, включително погасителен план,
съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните
вноски, последователността на разпределение на
вноските между различните неизплатени суми,
дължими при различни лихвени проценти за
целите на погасяването;
12. информация за правото на потребителя
при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и
безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под
формата на погасителен план за извършените
и предстоящите плащания; погасителният план
посочва дължимите плащания и сроковете и
условията за извършването на тези плащания;
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планът съдържа разбивка на всяка погасителна
вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения
процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е
фиксиран или когато допълнителните разходи
могат да бъдат променени съгласно договора за
кредит, в погасителния план се посочва ясно,
че информацията, съдържаща се в плана, е
валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи
съгласно договора за кредит;
13. извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или
еднократни разходи и лихвата, когато те трябва
да се заплатят, без погасяване на главницата;
14. всички разходи за откриване и обслужване
на една или повече банкови сметки, предназначени за обслужване (усвояване и погасяване)
на кредита, освен ако откриването на банкова
сметка не е доброволно, разходите за използване на платежен инструмент, позволяващ
едновременното извършване на предоставяне
на кредита и неговото погасяване, както и
всички други разходи, произтичащи от договора
за кредит, и условията, при които те могат да
бъдат променяни;
15. лихвения процент, който се прилага при
просрочени плащания, изчислен към момента
на сключване на договора за кредит, начините
за неговото променяне, както и стойността на
всички разходи, които се дължат при неизпълнение на договора;
16. предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските;
17. наличието на нотариални и други такси,
които са свързани с договора за кредит, ако
има такива;
18. обезпеченията, които потребителят е
длъжен да предостави, ако има такива;
19. изискуемите застраховки, ако има такива;
20. наличието или липсата на право на
отказ на потребителя от договора, срока, в
който това право може да бъде упражнено,
и другите условия за неговото упражняване,
включително информация за задължението на
потребителя да погаси усвоената главница и
лихвата съгласно чл. 29, ал. 4 и 6, както и за
размера на лихвения процент на ден;
21. информация за правата на потребителя,
произтичащи от чл. 27 и 28, както и условията
за упражняване на тези права;
22. правото на предсрочно погасяване на
кредита, реда за неговото осъществяване и
когато е необходимо, информация за правото
на кредитора на обезщетение в случаите по
чл. 32, както и начина за неговото изчисляване;
23. реда за прекратяване на договора за
кредит;
24. наличието на извънсъдебни способи за
решаването на спорове и за обезщетяване на
потребителите във връзка с предоставяне на
потребителски кредит, както и условията за
тяхното използване;
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25. другите клаузи и условия по договора;
26. адреса на Комисията за защита на потребителите като контролен орган по спазване
изискванията на този закон;
27. подписи на страните.
(2) Когато се прилага ал. 1, т. 12, кредиторът предоставя на потребителя при поискване
и безвъзмездно, във всеки един момент на
договора, извлечение по сметка под формата
на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.
(3) При договори за кредит, съгласно които плащанията, направени от потребителя, не
водят незабавно до съответстващо погасяване
на общия размер на кредита, а се използват за
възстановяване на средствата (капитала) при
условия и в срокове, предвидени в договора
или в допълнителен договор, се посочва ясно,
че този вид договори не предвиждат гаранция
за погасяване на общия размер на кредита,
усвоен по договора за кредит, с изключение на
случаите, когато е предоставена такава.
Чл. 12. (1) Договорът за потребителски
кредит, при който кредитът се предоставя под
формата на овърдрафт, когато кредитът трябва
да бъде погасен при поискване или в срок до три
месеца, се изготвя на разбираем език и съдържа:
1. датата и мястото на сключването му;
2. вида на предоставения кредит;
3. името, единния граждански номер (личен
номер или личен номер за чужденец), постоянния и настоящия адрес на потребителя;
4. името/наименованието, правноорганизационната форма, кода по БУЛСТАТ или ЕИК,
адреса/седалището на кредитора;
5. данните по т. 3 за физически лица и
по т. 4 за еднолични търговци и юридически
лица – когато в договорите участва кредитен
посредник;
6. срока на договора за кредит;
7. общия размер на кредита и условията за
усвояването му;
8. лихвения процент по кредита, условията, приложими по отношение на лихвения
процент, и когато е необходимо, индекс или
референтен лихвен процент, който е свързан
с първоначалния лихвен процент, както и
периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни
обстоятелства се прилагат различни лихвени
проценти, информацията по изречение първо
се предоставя за всички приложими лихвени
проценти;
9. годишния процент на разходите по кредита
и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора
за кредит, като се посочат взетите предвид
допускания, използвани при изчисляване на
годишния процент на разходите по определения
в приложение № 1 начин;
10. указание, че кредиторът може да изиска по всяко време от потребителя да погаси
изцяло кредита;
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11. условията за упражняване правото на
отказ на потребителя от сключения договор
за кредит;
12. информация за разходите, възникващи
от момента на сключване на договора за кредит, и условията, при които те могат да бъдат
променяни.
(2) Потребителят може да прекрати договора за потребителски кредит под формата на
овърдрафт, сключен за неопределeн период
от време, във всеки момент, без да дължи
разходи, освен ако в договора е уговорен срок
за предизвестие за прекратяване на договора.
Срокът на предизвестието не може да бъде
по-дълъг от един месец.
Чл. 13. (1) Когато договорът за откриване на
сметка предвижда възможност за потребителя
да превиши наличността на сметката или на
договорения размер на овърдрафт, в договора
се посочва и лихвеният процент по кредита,
условията за прилагането му, всеки индекс или
референтен лихвен процент, свързан с първоначалния лихвен процент, и ако е приложимо,
условията, при които тези разходи могат да
бъдат променяни.
(2) Кредиторът предоставя информацията
по ал. 1 на хартиен или на друг траен носител
редовно през определен период от време.
(3) В случай на значително превишение на
наличността по сметката или на договорения
размер на овърдрафта, което продължава повече
от месец, кредиторът уведомява незабавно потребителя писмено или на друг траен носител за:
1. превишението;
2. сумата на превишението;
3. лихвения процент;
4. приложимите санкции, такси и за всички
разходи и лихви върху просрочените плащания.
Чл. 14. (1) Кредиторът уведомява потребителя на хартиен или на друг траен носител
за всяка промяна на лихвения процент преди
влизането в сила на промяната, както и за:
1. размера на вноските след влизане в сила
на новия лихвен процент;
2. броя или периодичността на вноските,
ако се променят.
(2) Потребителят се смята за уведомен, когато
уведомлението е било изпратено на последния
посочен от него адрес.
(3) Когато промяната на лихвения процент
произтича от промяна в определен референтен
лихвен процент и новият референтен лихвен
процент е направен публично достояние чрез
използването на подходящи средства и информацията за новия референтен лихвен процент
може да се намери в търговските помещения
на кредитора, страните по договора за кредит
могат да уговорят, че информацията по ал. 1
се предоставя периодично на потребителя.
Чл. 15. (1) При договор за кредит, предоставен под формата на овърдрафт, кредиторът
предоставя редовно на потребителя на хартиен
или на друг траен носител извлечение от сметката, съдържащо информация за:
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1. точния период, за който се отнася извлечението;
2. размера на усвоените суми и датата на
усвояване на всяка сума;
3. остатъка от предишното извлечение и
неговата дата;
4. новия остатък;
5. датите и размера на плащанията, извършени от потребителя;
6. приложения лихвен процент;
7. всички начислени разходи;
8. минималната сума за плащане от страна
на потребителя, ако е определена такава.
(2) Кредиторът информира потребителя на
хартиен или на друг траен носител за всяко
увеличение на лихвения процент или на дължимите от потребителя разходи преди тяхното
влизане в сила. Потребителят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено
на последния посочен от него адрес.
(3) Когато промяната на лихвения процент
произтича от промяна в определен референтен
лихвен процент и новият референтен лихвен
процент е направен публично достояние чрез
използването на подходящи средства и информацията за новия референтен лихвен процент
може да се намери в търговските помещения
на кредитора, страните по договора могат да
уговорят в договора за кредит, че информацията по ал. 1 се предоставя на потребителя в
извлечение от сметка.
Г л а в а
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ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 16. (1) Преди сключване на договор за
кредит кредиторът оценява кредитоспособността на потребителя въз основа на достатъчно
информация, в т. ч. информация, получена от
потребителя, и ако е необходимо, извършва
справка в Централния кредитен регистър или
в друга база данни, използвана в Република
България за оценка на кредитоспособността
на потребителите.
(2) При вземане на решение относно предоставянето на потребителски кредити кредиторът
може да използва Централния кредитен регистър
или друга база данни, използвана в Република
България за оценка на кредитоспособността на
потребителите, и да вземе предвид информацията, съдържаща се в регистъра, при управление
на риска, свързан с предоставянето на кредита.
(3) Когато след сключване на договора за
потребителски кредит страните постигнат съгласие да променят общия размер на кредита,
кредиторът е длъжен да актуализира наличната
финансова информация за потребителя и да
оцени неговата кредитоспособност преди всяко
увеличение на общия размер на кредита, което
превишава с 25 на сто договорения размер на
кредита.
Чл. 17. В случаите на трансгранично предоставяне на кредит кредиторите от други
държави – членки на Европейския съюз, по-
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лучават достъп до и използват информацията,
съдържаща се в Централния кредитен регистър
или в друга база данни, използвана в Република
България за оценка на кредитоспособността на
потребителите, при условията и по реда, при
които данните се предоставят и използват от
лица, предоставящи потребителски кредит на
територията на Република България.
Чл. 18. (1) Когато въз основа на извършена
проверка в Централния кредитен регистър или
в друга база данни, използвана в Република
България за оценка на кредитоспособността на
потребителите, кредиторът откаже да предостави кредит, той е длъжен да уведоми незабавно
и безвъзмездно потребителя за резултата от
извършената проверка и за сведенията за потребителя, съдържащи се в регистъра.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато
предоставянето на съответната информация е
забранено или противоречи на действащото
законодателство, на правото на Европейския
съюз или на обществения ред и сигурност.
(3) При обработването на лични данни на
потребители и при осъществяването на достъп
до тези данни във връзка с предоставянето на
информация за оценка на тяхната кредитоспособност се прилагат разпоредбите на Закона
за защита на личните данни.
Г л а в а

п е т а

ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ
ПО КРЕДИТА
Чл. 19. (1) Годишният процент на разходите
по кредита изразява общите разходи по кредита
за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви,
други преки или косвени разходи, комисиони,
възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези,
дължими на посредниците за сключване на
договора), изразени като годишен процент от
общия размер на предоставения кредит.
(2) Годишният процент на разходите по
кредита се изчислява по формула съгласно
приложение № 1, като се вземат предвид посочените в него общи положения и допълнителни
допускания.
(3) При изчисляване на годишния процент на
разходите по кредита не се включват разходите:
1. които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за
потребителски кредит;
2. различни от покупната цена на стоката
или услугата, които потребителят дължи при
покупка на стока или предоставяне на услуга,
независимо дали плащането се извършва в
брой или чрез кредит;
3. за поддържане на сметка във връзка с
договора за потребителски кредит, разходите
за използване на платежен инструмент, позволяващ извършването на плащания, свързани с
усвояването или погасяването на кредита, както
и други разходи, свързани с извършването на
плащанията, ако откриването на сметката не е
задължително и разходите, свързани със сметката,
са посочени ясно и отделно в договора за кредит или в друг договор, сключен с потребителя.
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Г л а в а

ш е с т а

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ. НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ
Чл. 20. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да се
ограничават. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата
на потребителите, е недействителна.
(2) Отказът от права, предоставени на потребителите по този закон, е недействителен.
(3) Когато договорът за потребителски кредит е непосредствено свързан с територията на
Република България или с територията на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
с територията на повече държави – членки на
Европейския съюз, потребителят не може да
бъде лишен от защитата, предоставена му по
този закон, или от защитата, предоставена му
от законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз.
Чл. 21. (1) Всяка клауза в договор за потребителски кредит, имаща за цел или резултат
заобикаляне изискванията на този закон, е
нищожна.
(2) Всяка клауза в договор за потребителски кредит с фиксиран лихвен процент, която
определя обезщетение за кредитора, по-голямо
от посоченото в чл. 32, ал. 4, е нищожна.
Чл. 22. Когато не са спазени изискванията
на чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1, т. 7 – 12 и 20 и
чл. 12, ал. 1, т. 7 – 9, договорът за потребителски кредит е недействителен.
Чл. 23. Когато договорът за потребителски
кредит е обявен за недействителен, потребителят
връща само чистата стойност на кредита, но
не дължи лихва или други разходи по кредита.
Чл. 24. За договора за потребителски кредит
се прилагат и чл. 143 – 148 от Закона за защита
на потребителите.
Г л а в а

с е д м а

РЕКЛАМА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Чл. 25. (1) Всяка реклама на потребителски
кредит, която посочва лихвен процент или друго
число, свързано с разходите по кредита, трябва
задължително да съдържа информация за:
1. лихвения процент, фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, заедно с подробна информация за всички разходи, включени
в общите разходи по кредита за потребителя;
2. общия размер на кредита;
3. годишния процент на разходите с изключение на кредитите за овърдрафт;
4. срока на кредита;
5. цената на стоката или услугата, когато тя
се заплаща в брой, както и размера на авансовото плащане, когато кредитът се отпуска
под формата на разсрочено плащане на стока
или услуга;
6. общата сума, дължима от потребителя, и
размера на вноските.
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(2) Информацията по ал. 1 трябва да е ясна,
разбираема, лесна за виждане и да е придружена
от представителен пример.
(3) Във всяка писмена реклама, независимо
от използваното средство за реклама, информацията за лихвения процент, за годишния
процент на разходите, за общия размер на
кредита, дължим от потребителя, и за това,
дали кредитът е с фиксиран или с променлив
лихвен процент, се представя задължително с
еднакъв по размер, вид и формат шрифт.
(4) Когато рекламата за потребителски
кредит не посочва лихвения процент или друго
число, свързано с разходите по кредита, изискванията на ал. 1 не се прилагат.
(5) Когато кредиторът поставя като условие
за предоставяне на кредита сключването на договор за предоставяне на допълнителна услуга,
например застраховка, стойността на която не
може да бъде определена предварително, или
когато сключването на такъв договор произтича
от прилагането на клаузи и търговски условия,
рекламата посочва по ясен и разбираем начин,
който е лесен за отличаване, необходимостта
от сключването на договор за предоставяне на
тази допълнителна услуга и годишния размер
на разходите по кредита.
(6) За рекламата по ал. 1 се прилагат и
чл. 68б – 68л от Закона за защита на потребителите.
Г л а в а

о с м а

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Чл. 26. (1) Кредиторът може да прехвърли
вземането си по договор за потребителски кредит
на трето лице само ако договорът за потребителски кредит предвижда такава възможност.
(2) Когато кредиторът прехвърли вземанията
си по договора за потребителски кредит на трето
лице, потребителят има право да направи спрямо това трето лице всички възражения, които
има към първоначалния кредитор, включително
възраженията за прихващане.
(3) Недействителна е всяка клауза от договора
за потребителски кредит, която изключва или
ограничава правото на потребителя по ал. 2.
(4) Кредиторът информира потребителя за
прехвърляне на вземането по ал. 1, освен когато
първоначалният кредитор по споразумение с
новия кредитор продължава да администрира
кредита по отношение на потребителя.
Г л а в а

д е в е т а

СВЪРЗАНИ ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ
Чл. 27. (1) Договорът за продажба на стоки
или за предоставяне на услуги, финансиран от
потребителски кредит, посочва задължително, че
цената на стоката или услугата ще е заплатена
изцяло или частично с кредит, предоставен от
кредитора.
(2) При предоставяне на кредит за придобиване на стоки или услуги задълженията на
потребителя възникват от момента на доставяне
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на стоката или предоставяне на услугата. При
продажбата на стоки или предоставянето на
услуги с продължително изпълнение задължението на потребителя възниква от първата
доставка на стоката или предоставяне на услугата и се прекратява при преустановяване
на доставката.
(3) Продавачът на стоката или доставчикът
на услугата е длъжен да пази копие от договора
за кредит, предоставен на потребителя, и да
го представи при поискване на контролните
органи по този закон.
(4) Продавачът на стоката или доставчикът
на услугата не е длъжен да достави стоката или
да предостави услугата на потребителя, преди
да е уведомен от кредитора за предоставянето
на кредита и преди изтичането на 14-дневния
срок, в който потребителят може да се откаже
от договора за кредит. Всяко доставяне на стоки
или предоставяне на услуги преди изтичането
на срока, през който потребителят може да
се откаже от договора за кредит, е за сметка
на продавача на стоката или на доставчика
на услугата.
(5) Договорът за продажба на стоки или за
предоставяне на услуги, финансиран от потребителски кредит, се прекратява в случаите, когато:
1. в срок 7 работни дни, считано от сключването на договора за кредит, кредиторът не
уведоми продавача на стоката или доставчика
на услугата за отпускането на кредита;
2. потребителят упражни правото си на отказ
от договора за кредит.
(6) Договорът за продажба на стоки или за
предоставяне на услуги не се прекратява, когато
потребителят заплати единичната продажна
цена на стоката или услугата преди изтичането
на срока по ал. 5, т. 1.
(7) При прекратяване на договора за
продажба на стока или за предоставяне на
услуга съгласно ал. 5 продавачът на стоката
или доставчикът на услугата е длъжен да възстанови на потребителя заплатените от него
авансови суми.
Чл. 28. (1) Когато при предоставяне на
кредит за придобиване на стоки или услуги
потребителят не получи удовлетворение на
правата си от продавача или доставчика, той
има право да предяви претенциите си срещу
кредитора по свързания договор за кредит.
(2) В случаите по ал. 1 потребителят има
право да иска от кредитора обезщетение за
разликата между договореното и реално доставеното, когато са налице едновременно
следните условия:
1. потребителят е получил кредит за придобиване на стоки или услуги от лице, различно
от продавача или доставчика;
2. между кредитора и продавача на стоката
или доставчика на услугата е сключено предварително споразумение, според което кредити
за придобиване на предлаганите от продавача
или доставчика стоки и услуги ще бъдат предоставяни единствено от този кредитор;
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3. потребителят е получил кредит в рамките
на споразумението по т. 2;
4. стоките или услугите, за придобиването
на които е получен кредитът, не са доставени
на потребителя, доставени са частично или не
съответстват на договора за продажба или за
доставка, и
5. потребителят е предявил правото си на
обезщетение към доставчика, но не е бил
удовлетворен.
(3) Когато потребителят упражни правото
си на отказ от сключения договор за доставка
на стоки или предоставяне на услуги, той не
е обвързан от клаузите на свързания с него
договор за потребителски кредит.
Г л а в а

д е с е т а

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Чл. 29. (1) Потребителят има право, без
да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения
договор за потребителски кредит в срок 14 дни,
считано от:
1. датата на сключване на договора за кредит, или
2. датата, на която потребителят получи
условията на договора и информацията по
чл. 11 и 12 – в случаите, когато тази дата е
след датата по т. 1.
(2) Правото на отказ от сключения договор
за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че потребителят изпрати
уведомление до кредитора преди изтичане на
крайния срок по ал. 1.
(3) Уведомлението по ал. 2 трябва да бъде
направено на хартиен или друг траен носител, до
който кредиторът има достъп, по начин, който
може да бъде доказан съгласно действащото
законодателство.
(4) Когато потребителят упражни правото
си на отказ от договора за кредит, той връща
на кредитора главницата и заплаща лихвата,
начислена за периода от датата на усвояване
на средства по кредита до датата на връщане
на главницата, без неоправдано забавяне и не
по-късно от 30 календарни дни, считано от
изпращането на уведомлението до кредитора
за упражняване правото на отказ. Лихвата се
изчислява на базата на уговорения в договора
лихвен процент.
(5) Отказът на потребителя от сключения
договор за кредит влиза в сила и договорът
се прекратява, ако уведомлението е направено
в срока и по реда на ал. 2 и 3 и е изпълнено
условието по ал. 4.
(6) При упражняване правото на отказ от
сключения договор за кредит кредиторът няма
право да изисква и събира от потребителя
обезщетение, с изключение на обезщетението
за направените от него разходи към публични
административни органи, които не подлежат
на възстановяване.
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(7) При упражняване на правото си на отказ от договора за кредит потребителят не е
обвързан от допълнителните услуги, свързани
с договора за кредит, които се предоставят от
кредитора или от трето лице въз основа на
споразумение между третото лице и кредитора.
Чл. 30. Разпоредбите на чл. 12 и 13 от Закона за предоставяне на финансови услуги от
разстояние за право на отказ от договора от
разстояние не се прилагат по отношение на
договора за потребителски кредит, сключен от
разстояние, когато потребителят има право да
се откаже от договора съгласно чл. 29.
Чл. 31. Разпоредбите на чл. 47 от Закона за
защита на потребителите относно правото на
отказ от договора, сключен извън търговския
обект, не се прилагат по отношение на договор
за потребителски кредит, сключен извън търговския обект, когато потребителят има право
да се откаже от договора съгласно чл. 29.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА
КРЕДИТА
Чл. 32. (1) Потребителят има право по
всяко време да погаси изцяло или частично
задълженията си по договора за кредит. В тези
случаи той има право на намаляване на общите
разходи по кредита, като това намаляване се
отнася до лихвата и разходите за оставащата
част от срока на договора.
(2) Кредиторът не може да откаже да приеме
предсрочното изпълнение по договора за кредит.
(3) Кредиторът няма право на обезщетение
или неустойка, когато при предсрочно погасяване на кредита от потребителя:
1. погасяването на кредита се извършва
в период, през който лихвеният процент по
договора за кредит не е фиксиран;
2. погасяването е извършено въз основа на
плащане по застрахователен договор, чиято цел
е била да гарантира връщането на кредита, или
3. договорът за кредит е под формата на
овърдрафт.
(4) При предсрочно погасяване на кредита
от страна на потребителя извън случаите по
ал. 3 кредиторът има право на справедливо и
обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното
погасяване на кредита, когато то се извършва
през период, в който лихвеният процент е
фиксиран. Обезщетението на кредитора не може
да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно
погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям
от една година. Когато оставащият период на
договора за кредит е по-малък от една година,
обезщетението на кредитора не може да е поголямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно
погасения кредит.
(5) Кредиторът може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е
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претърпял загуба от предсрочното погасяване
на кредита, превишаваща сумата по ал. 4.
(6) Когато търсеното обезщетение от кредитора по ал. 5 надвишава действително претърпяната загуба, потребителят може да претендира
за съответно намаляване. В този случай загубата
се определя като разлика между първоначално
договорената лихва и лихвения процент, при
който кредиторът може да предложи на пазара
отново като кредит предсрочно погасената сума,
като се отчита въздействието на предсрочното
погасяване върху административните разходи
по кредита.
(7) В случаите по ал. 4 и 5 обезщетението
на кредитора при предсрочно погасяване на
кредита не може да надвишава размера на
лихвата, която потребителят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на
кредита и договорената дата за прекратяване
на договора за кредит.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА
Чл. 33. (1) При забава на потребителя
кредиторът има право само на лихва върху
неплатената в срок сума за времето на забавата.
(2) Когато потребителят забави дължимите
от него плащания по кредита, обезщетението за
забава не може да надвишава законната лихва.
(3) Кредиторът не може да откаже да приеме
частично плащане по потребителски кредит.
Чл. 34. (1) Кредиторът не може да задължава потребителя да гарантира потребителския
кредит чрез издаване на запис на заповед или
менителница.
(2) Когато задълженията на потребителя по
договора за потребителски кредит са гарантирани чрез издаването на запис на заповед или
менителница, след всяко плащане кредиторът ги
привежда незабавно в съответствие с остатъка
по задължението.
(3) При погасяване на задължението на потребителя кредиторът е длъжен незабавно да върне
издадения запис на заповед или менителница.
(4) Кредиторът отговаря за всички вреди,
причинени на потребителя при неизпълнение
на задълженията по ал. 1, 2 и 3.
(5) Кредиторът няма право да променя служебно валутата, в която е уговорен първоначално кредитът, съответно остатъкът от кредита.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ С НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК
Чл. 35. (1) Потребителят има право по всяко
време да прекрати договора за потребителски
кредит, сключен за неопределен период от време, без да дължи обезщетение или неустойка,
освен когато страните са договорили срок на
предизвестие за прекратяване на договора. Този
срок не може да бъде по-дълъг от един месец.
(2) Ако е предвидено в договора, кредиторът може да прекрати договора за кредит с
неопределен срок по общия ред, като изпрати
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на потребителя изготвено на хартиен или на
друг траен носител предизвестие най-малко два
месеца преди това.
(3) Когато е предвидено в договора за кредит и при наличието на обективни причини,
кредиторът може да прекрати усвояването на
суми по договора за кредит от потребителя,
сключен за неопределен период от време.
(4) В случаите по ал. 3 кредиторът е длъжен
да информира предварително потребителя на
хартиен или на друг траен носител, като посочи причините за прекратяване усвояването на
суми по договора за кредит, а когато това не
е възможно – незабавно след това, овен ако
предоставянето на тази информация е забранено
или противоречи на действащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на
обществения ред и сигурност.
Г л а в а
ч е т и р и н а д е с е т а
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Чл. 36. (1) Разпоредбите на закона се
прилагат и за договора за посредничество за
предоставяне на потребителски кредит.
(2) Договорът за посредничество за предоставяне на потребителски кредит е договор, въз
основа на който физическо или юридическо
лице, което действа в рамките на своята професионална или търговска дейност, предлага
или се задължава да уреди сключването на
договор за потребителски кредит или да посочи
възможност за сключването му.
(3) Договорът по ал. 1 се сключва в писмена форма.
(4) Всяка реклама и всеки документ, предназначени за потребителя, изготвени и/или
разпространявани от или за сметка на кредитния
посредник, трябва да посочат ясно обхвата на
неговите правомощия, по-специално дали работи само с един кредитор, с повече кредитори
или извършва дейност като независим брокер.
(5) Преди сключването на договор за потребителски кредит кредитният посредник и
потребителят уговарят писмено или на друг
траен носител размера на евентуалните разходи,
свързани с услугите, предоставени от кредитния
посредник, в т.ч. и неговото възнаграждение,
дължими от потребителя.
(6) Кредитният посредник уведомява кредитора за дължимите от потребителя разходи,
свързани с предоставените от него услуги, в т.ч.
дължимото от потребителя възнаграждение, за
изчисляване на годишния процент на разходите.
Г л а в а
п е т н а д е с е т а
СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ
Раздел I
Жалби на потребители. Колективни искове за
защита на потребителите
Чл. 37. (1) Потребителите имат право да
подават жалби, свързани с договори за потребителски кредит или с договори за посредничество
за предоставяне на потребителски кредит, до
Комисията за защита на потребителите.
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(2) Комисията за защита на потребителите
и сдруженията на потребителите разясняват
правата и задълженията на потребителите във
връзка с договорите за потребителски кредит,
предоставят им съвети и информация за правата
им при ползването на потребителски кредит и
съдействат за разрешаване на потребителски
спорове и жалби.
Чл. 38. Комисията за защита на потребителите
и сдруженията на потребителите могат да предявяват искове за преустановяване или за забрана
на действия или търговски практики по този
закон, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите, и искове за обезщетение при условията и по реда на чл. 186 – 190а
от Закона за защита на потребителите.
Чл. 39. (1) Лицата, предоставящи потребителски кредит по смисъла на този закон, са
длъжни в рамките на вътрешните правила за
осъществяване на тяхната дейност да предвидят процедура за подаване на възражения,
решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалби на потребители,
свързани с предоставянето на потребителски
кредити, и да предоставят информация на
потребителите за това.
(2) Кредиторът е длъжен да се произнесе
и да уведоми писмено потребителя за решението си по всяко постъпило възражение във
връзка с потребителски кредит в срок 30 дни
от получаването му.
(3) Подаването на възражение или жалба от потребителите във връзка с договора
за потребителски кредит не е задължителна
предпоставка за образуване на помирително
производство по чл. 40, ал. 1.
Раздел II
Извънсъдебно разрешаване на спорове
Чл. 40. (1) Потребителите имат право да
сезират помирителните комисии, създадени
по реда на чл. 182 – 184 от Закона за защита
на потребителите, когато са нарушени техните
права и законни интереси.
(2) Когато кредиторът не се произнесе в предвидения в чл. 39, ал. 2 срок и когато решението
на кредитора не удовлетворява потребителя,
спорът може да бъде отнесен за разглеждане
от съответния извънсъдебен орган по ал. 1.
(3) При разглеждане на трансгранични спорове във връзка с предоставяне на потребителски
кредити помирителните комисии по ал. 1 си
сътрудничат със съответните компетентни органи за извънсъдебно разрешаване на спорове
на държавите – членки на Европейския съюз.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а
КОНТРОЛ

Чл. 41. (1) Контролът по този закон се
осъществява от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
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(2) За осъществяване на контрола по изпълнение на закона председателят на Комисията
за защита на потребителите оправомощава със
заповед длъжностни лица от администрацията є.
(3) При изпълнение на служебните си задължения длъжностните лица по ал. 2 имат право:
1. на достъп до всички документи, свързани
пряко или косвено с нарушение на този закон;
2. да разпоредят на всяко длъжностно лице
да предостави сведения за нарушения на този
закон, които са му известни;
3. да извършват проверки на място;
4. да привличат експерти;
5. да съставят актове за установяване на
нарушения.
(4) При изпълнение на служебните си
задължения длъжностните лица по ал. 2 са
длъжни да опазват служебната, банковата,
професионалната или търговската тайна и да
не разгласяват данни от проверките преди
тяхното приключване, както и да не използват
информацията, получена в хода на проверката,
извън целта и предназначението на проверката.
(5) Председателят на Комисията за защита
на потребителите има право да:
1. разпореди писмено на нарушителя да
преустанови нарушението на този закон;
2. изиска от нарушителя да декларира, че
ще преустанови нарушението;
3. разпореди прекратяване или забрана на
всяко нарушение на закона и ако е необходимо, да направи разпореждането обществено
достояние.
Чл. 42. Кредиторите – обект на проверка
за спазване изискванията на този закон, са
длъжни да осигуряват на длъжностните лица
по чл. 41, ал. 2:
1. достъп до служебни помещения;
2. необходимите документи, информация и
съдействие, изисквани за целите на проверката
по чл. 41, ал. 3, както и да се въздържат от
действия, които биха могли да попречат на
провеждането є.
Чл. 43. (1) Когато Комисията за защита
на потребителите установи, че рекламата на
кредит е в нарушение на чл. 25, ал. 1, 2 или 3,
председателят на комисията издава заповед, с
която спира разпространението на рекламата.
(2) Председателят на Комисията за защита
на потребителите може да задължи рекламодателя да докаже верността на съдържащите се
в рекламата твърдения, както и да разпореди
представянето на доказателствата да се извърши
в определен от него срок.
Чл. 44. (1) В заповедта на председателя на
Комисията за защита на потребителите задължително се посочват основанието и мотивите
за спиране на разпространението на рекламата.
(2) Заповедта подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Обжалването на заповедта не спира изпълнението є, освен ако съдът разпореди друго.
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 45. (1) За нарушение на чл. 5, 6, чл. 7,
ал. 2, чл. 10, ал. 2 и 3, чл. 11, чл. 18, ал. 1 и
2, чл. 19, ал. 2 и 3, чл. 25, ал. 1 – 5, чл. 26,
ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 34, ал. 1, 3 и 5, чл. 36,
ал. 3, 4 и 5 и чл. 41, ал. 4 на виновните лица
се налага глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за
физическите лица, и имуществена санкция в
размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните
търговци и юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 1500 до 4000 лв., а имуществената
санкция – от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 46. (1) За нарушение на чл. 8, 12, 13,
чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 и 2 на виновните лица
се налага глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за
физическите лица, и имуществена санкция в
размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните
търговци и юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 1500 до 4000 лв., а имуществената
санкция – от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 47. (1) За нарушение на чл. 16, ал. 1 и
3 на виновните лица се налага глоба от 700 до
2000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 3000 до 8000 лв. – за
едноличните търговци и юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 1500 до 4000 лв., а имуществената
санкция – от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 48. За нарушение на чл. 27, ал. 6 и 7 на
виновните лица се налага глоба в размер от 1500
до 4000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв. – за
едноличните търговци и юридическите лица.
Чл. 49. (1) Който в нарушение на чл. 29,
ал. 6 изиска, събере или допусне да бъде събрано обезщетение или неустойка за отказ на
потребителя от сключения договор, се наказва
с глоба в размер от 700 до 2000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в
размер от 3000 до 8000 лв. – за едноличните
търговци и юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 1500 до 4000 лв., а имуществената
санкция – от 5000 до 15 000 лв.
Чл. 50. (1) За нарушение на чл. 32, ал. 2, 3 и
4 на виновните лица се налага глоба от 2000 до
5000 лв. – за физическите лица, и имуществена
санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. – за
едноличните търговци и юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 4000 до 10 000 лв., а имуществената
санкция – от 8000 до 15 000 лв.
Чл. 51. За нарушение на чл. 36, ал. 6 на
виновните лица се налага глоба от 2000 до
5000 лв. – за физическите лица, и имуществена
санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. – за
едноличните търговци и юридическите лица.
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Чл. 52. За нарушение на чл. 39, ал. 1 и 2
на виновните лица се налага глоба от 1000 до
2000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. – за
едноличните търговци и юридическите лица.
Чл. 53. (1) За неизпълнение на разпореждане
по чл. 41, ал. 3, т. 2 и по ал. 5 на виновните лица
се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лв. – за
физическите лица, и имуществена санкция в
размер от 1500 до 3000 лв. – за едноличните
търговци и юридически лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
и имуществената санкция са в двоен размер.
Чл. 54. (1) За неизпълнение на задължението
по чл. 42 на виновните лица се налага глоба
в размер от 2000 до 5000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в размер от
5000 до 10 000 лв. – за едноличните търговци
и юридическите лица.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 4000 до 10 000 лв., а имуществената
санкция – от 8000 до 15 000 лв.
Чл. 55. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от длъжностни лица,
оправомощени от председателя на Комисията
за защита на потребителите.
(2) Наказателните постановления се издават
от председателя на Комисията за защита на
потребителите или от оправомощени от него
длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Общ разход по кредита за потребителя“
са всички разходи по кредита, включително
лихви, комисиони, такси, възнаграждение
за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за
потребителски кредит, които са известни на
кредитора и които потребителят трябва да
заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит,
и по-специално застрахователните премии в
случаите, когато сключването на договора
за услуга е задължително условие за получаване на кредита, или в случаите, когато
предоставянето на кредита е в резултат на
прилагането на търговски клаузи и условия.
Общият разход по кредита за потребителя не
включва нотариалните такси.
2. „Обща сума, дължима от потребителя“ е
сборът от общия размер на кредита и общите
разходи по кредита за потребителя.
3. „Общ размер на кредита“ е максималният
размер (лимит) или общата сума, предоставяна
по договора за кредит.
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4. „Лихвен процент по кредита“ е лихвеният
процент, изразен като фиксиран или като променлив процент, който се прилага на годишна
основа към сумата на усвоения кредит.
5. „Фиксиран лихвен процент по кредита“
е лихвеният процент, предвиден в клауза на
договора за кредит, по силата на която кредиторът и потребителят уговарят един постоянен
лихвен процент за целия срок на договора за
кредит или уговарят няколко лихвени проценти за отделни периоди от продължителността
на договора за кредит, през които се прилага
само определеният фиксиран лихвен процент.
Когато не всички лихвени проценти по кредита за отделните периоди са определени в
договора за кредит, приема се, че лихвеният
процент по кредита е фиксиран само за отделните периоди, през които лихвеният процент
е определен изключително с помощта на
определен фиксиран процент, уговорен при
сключването на договора за кредит.
6. „Референтен лихвен процент“ е лихвеният
процент, който кредиторът използва като базов при изчисляване на лихвения процент по
кредита. Той представлява пазарен индекс или
индекс, който се изчислява от кредитора по
определена от него методология. Референтният
лихвен процент се оповестява публично чрез
предоставянето му в електронен вариант и
информацията за него се съхранява на разположение на интересуващите се лица в достъпна
писмена форма в служебните помещения на
кредитора.
7. „Овърдрафт“ е кредитът, при който кредиторът изрично предоставя на потребителя
възможност да ползва средства, превишаващи
наличността по разплащателната му сметка.
8. „Договор за откриване на сметка по
кредита, при който съществува възможност
на потребителя да се предостави право на
превишаване на наличността или на договорения размер на овърдрафт“ е кредитът, при
който кредиторът мълчаливо предоставя на
потребителя възможност да ползва парични
средства, превишаващи наличността по разплащателната му сметка или договорения
размер на овърдрафт.
9. „Кредитен посредник“ е физическо или
юридическо лице, което не действа като кредитор и което при извършване на своята търговска
или професионална дейност срещу заплащане
в парична или в друга форма на икономическо
възнаграждение, уговорена в договора:
а) представя или предлага договори за кредит
на потребителите;
б) съдейства на потребители, като извършва
подготвителна работа, за договори за кредит,
различни от тези по буква „а”, или
в) сключва договори за кредит с потребители
от името и за сметка на кредитора.
10. „Траен носител“ е всеки носител, даващ
възможност на потребителя да съхранява ад-
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ресирана до него информация по начин, който
позволява лесното є използване за период от
време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява
непромененото възпроизвеждане на съхранената
информация.
11. „Свързан договор за кредит“ е договорът
за потребителски кредит, при който:
а) кредитът се използва изключително за
финансиране на договор за доставка на стоки
или за предоставяне на услуги, и
б) от търговска гледна точка двата договора представляват едно цяло, което означава,
че продавачът на стоката или доставчикът на
услугата финансира предоставянето на кредита или в случай че кредитът се финансира от
трета страна, кредиторът използва услугите на
продавача на стоката или на доставчика на
услугата за сключването или за подготовката
на договора за кредит, или че договорът за
кредит посочва конкретни стоки или услуги,
доставката на които ще се финансира чрез
потребителския кредит.
12. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно
договорите за потребителски кредити и за
отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета
(ОВ, L 133/66 от 22 май 2008 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Законът за потребителския кредит (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г.,
бр. 110 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се отменя.
§ 4. Заварените при влизането в сила на
закона висящи производства по отменения Закон за потребителския кредит пред Комисията
за защита на потребителите се довършват по
досегашния ред.
§ 5. Разпоредбите на закона не се прилагат
за договори за потребителски кредит, сключени
преди датата на влизането му в сила, с изключение на чл. 14, 15, 26 и 35, които се прилагат
за безсрочни договори за кредит, сключени
преди тази дата.
§ 6. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23, 42
и 82 от 2009 г.) в чл. 186, ал. 2, т. 9 буква „в“
се изменя така:
„в) Директива 2008/48/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и
за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета
(ОВ, L 133 /66 от 22 май 2008 г.);“.
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§ 7. Устройственият правилник на Комисията за защита на потребителите се привежда
в съответствие с изискванията на закона в
едномесечен срок от влизането му в сила.
§ 8. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
§ 9. Законът влиза в сила от 12 май 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към чл. 19, ал. 2
Годишен процент на разходите по кредита
1. Изчисляване на годишния процент на разходите (ГПР)
Годишният процент на разходите по кредита
се изчислява по следната формула:
m

∑C
k =1

k

(1 + X )

−t k

m'

= ∑ Dl (1 + X ) − sl ,
l =1

където:
X е ГПР, който може да се изчисли по алгебричен
път или чрез последователни приближения, когато
другите параметри в уравнението са известни;
m – общият брой усвоявания по кредита;
k – поредният номер на усвояване по кредита,
следователно 1 ≤ k ≤ m;
Ck – размерът на съответното поредно (k) усвояване по кредита;
tk – интервалът, изразен в години и части от
годината, между датата на първото усвояване на
сума по кредита и датата на съответното усвояване (k) на суми по кредита, следователно t1 = 0;
m′ – общият брой на погасителните вноски и
плащания на разходи;
l – поредният номер на погасителната вноска
или плащането на разходи;
Dl – размерът на съответната поредна (l) погасителна вноска или плащане на разходи;
Sl – интервалът, изразен в години и части от
годината, между датата на първото усвояване на
сума по кредита и датата на съответната (l) погасителна вноска или плащане на разходи.
2. Изчисляването на ГПР се извършва при
отчитане на следните общи положения:
а) платените от страните по договора суми по
различно време не е задължително да са равни
и да се заплащат на еднакви периоди от време;
б) за начална дата се смята датата на първото
усвояване;
в) интервалите между датите, използвани
при изчисленията, се изразяват в години или в
части от годината, като се смята, че годината
има 365 дни (или 366 през високосните години),
52 седмици или 12 осреднени месеца; приема се,
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че един осреднен месец съдържа 30,41666 дни
(т.е. 365/12), независимо от това, дали годината
е високосна или не;
г) резултатът от изчисленията се изразява с
точност до поне един знак след десетичната запетая; когато следващото число след десетичната
запетая е по-голямо или равно на 5, предходното
след десетичната запетая число се закръгля с една
единица нагоре;
д) уравнението по т. 1 може да се преобразува
в сбор от положителни или отрицателни парични
потоци (Ak), т.е. усвоените и погасените суми ще
бъдат получени или погасени за периодите от 1
до k, изразени в години, по следния начин:

S =

n

∑A
k =1

k

(1 + X ) −Tk ,

където S е настоящият баланс на паричните
потоци; при равенство между положителните
и отрицателните парични потоци тази стойност
следва да е нула.
3. Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при отчитане на следните допълнителни
допускания:
а) договорът за потребителски кредит ще е
валиден за срока, за който е бил сключен, и
кредиторът и потребителят ще изпълняват своите
задължения в съответствие с условията и сроковете
по договора;
б) при договор за потребителски кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на
лихвения процент и на стойността или размера
на разходите, включени в ГПР по кредита, които
не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване,
ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че
лихвата и другите разходи са неизменни спрямо
техния първоначален размер и ще се прилагат до
изтичането на срока на договора;
в) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение
на неговото усвояване, допуска се, че общият
размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло;
г) ако договорът за кредит предлага на потребителя различни начини на усвояване с прилагане на
различни лихвени проценти или различни разходи,
приема се, че кредитът е усвоен при най-високите
стойности за лихвен процент и разходи, обичайно
приложими при усвояване на средства по този вид
договори за кредит;
д) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение
на неговото усвояване, но предвижда ограничения
по отношение на сумата и срока при различните начини на усвояване, кредитът се смята за
усвоен на най-ранната предвидена в договора
дата и съобразно предвидените ограничения за
усвояването му;
е) ако договорът за потребителски кредит не
предвижда погасителен план за издължаване на
кредита, при изчисляването на ГПР по кредита
се приема, че кредитът е предоставен за срок
една година и ще бъде погасен на 12 равни месечни вноски;
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ж) ако договорът за потребителски кредит предвижда погасителен план, съгласно който размерът
на погасителните вноски варира, сумата на всяка
погасителна вноска се приема за най-ниската от
предвидените в договора суми;
з) освен ако не е предвидено друго и договорът за потребителски кредит съдържа повече от
една възможна дата за плащане на вноските, при
изчисляването на ГПР по кредита се приема, че
кредитът се предоставя и погасителните вноски
ще бъдат извършени на най-ранната дата, предвидена в договора;
и) ако договорът за потребителски кредит не
предвижда общ размер на кредита, се приема, че
той е 3000 лв.;
к) в случаите на предоставяне на договор за
кредит под формата на овърдрафт по сметка се
приема, че общият размер на кредита е усвоен
изцяло и за целия срок на договора; ако срокът на договора за кредит не е известен, при
изчисляването на ГПР се приема, че срокът на
договора е 3 месеца;
л) ако за ограничен период или сума се
предлагат различни лихвени проценти и различни разходи, се приема, че лихвеният процент
и разходите са най-високите за целия срок на
договора за кредит;
м) при договор за потребителски кредит, за
който е договорен фиксиран лихвен процент за
началния период на договора, в края на който се
определя нов лихвен процент, който впоследствие
периодично се коригира в съответствие с определен
договорен индекс, при изчисляването на ГПР се
приема, че считано от края на периода, който е
с фиксиран лихвен процент, лихвеният процент е
същият като в момента на изчисляване на ГПР в
зависимост от стойността на договорения в този
момент индекс.

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити
Информацията в този формуляр няма силата
на предложение за сключване на договор и не
задължава кредитора да Ви предостави кредитния
продукт, за който се отнася тази информация.
Част І. Идентификационни данни и данни за
контакт на кредитора/кредитния посредник:

1. Кредитор

(Идентификационни данни)

2. Адрес

(Адрес, който ще се използва от потребителя)

3. Телефонен
номер*
4. Електронен
адрес*
5. Факс*
6. Интернет
страница*
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Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
7. Кредитен
посредник

(Идентификационни данни)

8. Адрес

(Адрес, който ще се използва от потребителя)

9. Телефонен
номер*
10. Електронен
адрес*
11. Факс*
12. Интернет
страница*
Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния кредит:
1. Вид на кредита
2. Общ размер
на кредита
(Максималният
размер (лимитът)
или общата сума,
предоставена по
договора за кредит)
3. Условия за
усвояване на кредита
(Как и кога ще
получите парите)
4. Срок на договора за кредит
5. Указания за Вие трябва да платите
р а з м е р а , б р о я , следното:
периодичността и (Размер, брой и периодатите на погаси- дичност на погасителните
телните вноски
вноски, които трябва да
се платят от потребителя)
Лихвите и/или разходите
по кредита ще са дължими,
както следва:
6. Общата сума, (Сумата на общия размер
която следва да на кредита и на общите
заплатите
разходи на кредита)
(Общият размер
на кредита (главницата) заедно с
лихвите и разходите, които могат
да възникнат във
връзка с Вашия
кредит)
7. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Когато кредитът
се предоставя под
формата на разсрочено плащане
за закупуване на
стока или услуга
или е обвързан с
доставката на конкретна стока или с
предоставянето на
услуга:
Наименование
на стоката/услугата;
Цена на стоката/
услугата в брой.
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8. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Изисквани обезпечения;
Описание на
обезпечението,
което следва да
предоставите по
договора за кредит.
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(Вид на обезпечението)

9. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Погасителните
вноски, които не
водят до незабавно погасяване на
общия размер на
кредита (главницата).
Част ІІІ. Разходи по кредита:
1. Лихвеният
процент по кредита и условията за
прилагането му и
ако е приложимо
за съответния вид
кредит, различните
лихвени проценти,
които са относими
за кредита.

(%
Фиксиран
Променлив (с индекс
или референт ен лихвен
процент, приложим спрямо първоначалния лихвен
процент)
Периоди)

2. Годишен процент на разходите
(ГПР)
Общите разходи
за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като
годишен процент
от общия размер
на предоставения
кредит.
ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за
кредит.

(%
Дайте представителен
пример, който посочва
използваните допускания
за изчисляването на лихвения процент)

3. Изисква ли се
за получаване на
кредита или за получаването му при
конкретно предлагани условия задъл
жително сключване
на договор за:
– застраховка,
свързан с договора
за кредит, или
– друг договор за
допълнителна услуга.
4. Свързани с договора разходи:
4.1. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Разходите за откриване и обслужване на една или
няколко сметки във
връзка с договора
за потребителски
кредит.

Да/не (ако отговорът
е да, уточнете вида на
договора за застраховка)
Да/не (ако отговорът
е да, уточнете вида на
допълнителната услуга)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

4.2. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Размер на разходите за използване
на определен платежен инструмент
(например кредитна карта).
4. 3. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
4. 4. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Условията, при
които посочените
по-горе разходи,
свързани с договора
за кредит, могат да
се променят.
4. 5. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Задължение да се
платят нотариални
такси и разходи за
нотариус.
4. 6. Разходи, дъл- Вие трябва да платите
жими при просро- (… (приложимата лихва и
чени плащания
начините на изчисляванеН а л и ч и е т о н а то є и когато е приложинеплатени вноски мо, лихви за просрочие)
може да доведе до за просрочени плащания)
сериозни неблаго
приятни за Вас последици (включи
телно принудително изпълнение) и
да затрудни получаването на кредит
в бъдеще.
Част ІV. Други важни условия по договора
за кредит:
1. Право на отказ
от договора
Вие имате право
на отказ от сключения договор за
кредит в срок 14
календарни дни.

Да/не

2. Предсрочно погасяване на кредита
Вие имате право
по всяко време да
погасите изцяло или
частично Вашите задължения по договора за кредит.
3. Когато е приложимо за съответния
вид кредит:
Кредиторът има
право на обезщетение при предсрочно
погасяване на кредита.

(Определяне размера
на обезщетението (начина на изчисляването му
в съответствие с чл. 32,
ал. 4)
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4. Извършване на
справка в Централния кредитен регистър или в друга база
данни, използвани
в Република България за оценка кредитоспособността на
потребителите.
Когато кредиторът
откаже да Ви предостави кредит въз
основа на извършена проверка в Централния кредитен
регистър или в друга
база данни по чл. 16,
той е длъжен да Ви
уведоми незабавно
и безвъзмездно за
резултата от извършената справка и за
съдържащите се в
нея сведения за Вас.
Това не се отнася
за случаите, когато
предоставянето на
тази информация е
забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване
на обществения ред
и сигурност.
5. Право на екземпляр от проекта на
договор за кредит
Имате право при
поискване да получите безвъзмездно
екземпляр от проекта на договор за
кредит. Тази разпоредба не се прилага,
ако в момента на
поискването кредиторът не желае да
сключи договор за
кредит с Вас.
6. Когато е прило- Тази информация е важимо за съответния лидна за периода
вид кредит:
от ....... до........
Срокът, за който
кредиторът е обвързан от преддоговорната информация.
Част V. Когато е приложимо за съответния
вид кредит, допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние:
а) по отношение на кредитора:

ВЕСТНИК
1. Когато е приложимо за съответния
вид кредит:
Представител на
кредитора, установен
в страната, в която
живее потребителят
2. Адрес

БРОЙ 18
(Идентификационни
данни)

(Адрес, който ще се използва от потребителя)

3. Телефонен номер*
4. Електронен адрес*
5. Факс*
6. Интернет страница*
7. Когато е прило(Търговският регистър, в
жимо за съответния който е вписан кредиторът,
вид кредит:
заедно с ЕИК, предоставен
Регистрация
от Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ)
8. Когато е приложимо за съответния
вид кредит:
Надзорен орган

б) по отношение на договора за кредит:
1. Когато е приложимо за съответния
вид кредит:
Упражняване на
правото на отказ от
договора

(Практически указания
за упражняване на правото на отказ от договора, които посочват и
следното:
срока за упражняване
на това право, адреса, на
който следва да се изпрати уведомлението, с което
се упражнява правото на
отказ, и последиците от
неупражняването на това
право)

2. Когато е приложимо за съответния
вид кредит:
Законът, на който
кредиторът се позовава, за да установи
взаимоотношения с
Вас преди сключване на договора за
кредит.
3. Когато е прило- (Посочете тук съответжимо за съответния ната клауза)
вид кредит:
Клауза относно
приложимото право към договора за
кредит и/или относно компетентния
съд при възникване
на спор.
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4. Когато е прило- Информацията и усложимо за съответния вията по договора ще се
вид кредит:
предоставят на (конкреЕзик, на който се тен език)
предоставя пред С Ваше съгласие възнадоговорната инфор- меряваме да общуваме на
мация и информа (конкретен език/езици)
цията, съдържаща за срока на договора за
се в договора.
кредит
в) по отношение на извънсъдебни способи
за обезщетяване на потребителя:
Наличие на извънсъдебни способи за
предявяване на рекламации и търсене
на обезщетение.

Съществуват ли извънсъдебни способи за
предявяване на рекламации и за търсене на
обезщетение от страна
на потребителя, страна
по договора за кредит
от разстояние, както и
начинът за достъп на
потребителите до тях

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:
1. Навсякъде, където е отбелязан символът *,
попълването на съответната информация не е
задължително за кредитора.
2. Навсякъде, където е отбелязано „Когато е
приложимо за съответния вид кредит“, кредиторът следва да попълни съответния ред в случаите,
когато информацията се отнася до договора за
потребителски кредит, или да отстрани съответната информация или съответния ред и да
добави изрично следния текст: „неприложимо
за този вид кредит“, когато информацията не
се отнася до разглеждания вид кредит.
3. Означенията, посочени в пространството
между скобите, се отнасят за информацията,
която следва да се попълни от кредитора.
4. В част І, т. 1 кредиторът следва да посочи
своето име или наименование и правноорганизационна форма, както и ЕИК, предоставен от
Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ.
5. В част І, т. 2 кредиторът следва да посочи
своето седалище и адрес на управление.
6. В част І, т. 7 кредитният посредник следва да посочи своето име или наименование и
правноорганизационна форма, както и ЕИК,
предоставен от Агенцията по вписванията, или
код по БУЛСТАТ.
7. В част І, т. 8 кредитният посредник
следва да посочи своето седалище и адрес на
управление.
8. В част ІІ, т. 5 кредиторът следва да посочи
размера, броя и периодичността на погасителните вноски, дължими от потребителя, както и
начина на заплащане на лихвите и разходите.
Когато определеното място във формуляра
за попълване на тези данни не е достатъчно,
кредиторът ги посочва в отделен лист, който
е неразделна част от този формуляр, като на
определеното място във формуляра изрично се
посочва, че погасителните вноски са съгласно
приложението.

ВЕСТНИК
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9. В част ІІ, т. 6 кредиторът следва да посочи
сумата на общия размер на кредита и общите
разходи по кредита за потребителя.
10. В част ІІ, т. 8 кредиторът следва да посочи вида на обезпечението.
11. В част ІІ, т. 9 кредиторът следва да
посочи, че за такива договори за кредит не
се предвижда гаранция от трето лице като
обезпечение за погасяване на общия размер
на кредита (главницата), усвоен по договора
за кредит, освен когато такава е предоставена.
12. В част ІІІ, т. 1 кредиторът следва да
посочи лихвения процент по кредита – фиксиран или променлив (изразен с индекс или
референтен лихвен процент, приложим спрямо
първоначалния лихвен процент), периода на
олихвяване, условията и процедурата за промяна
на лихвения процент.
13. В част ІІІ, т. 2 кредиторът следва да
посочи ГПР, както и представителен пример,
като се вземат предвид всички допускания,
използвани при изчисляване на ГПР. Когато
съответният вид кредит се предоставя с различни лихвени проценти или разходи, кредиторът
посочва, че те могат да доведат до изчисляване
на по-висок ГПР.
14. В част ІІІ, т. 3 кредиторът следва да
посочи вида на застраховката и/или допълнителната услуга, когато за получаване на кредита
при конкретно предлагани условия се изисква
задължителното им предоставяне. Кредиторът
задължително информира за наличието им.
Ако разходите по тези услуги не са известни
на кредитора, те не се включват в годишния
размер на разходите.
15. В част ІІІ, т. 4.6 кредиторът следва да
посочи лихвения процент при просрочени
плащания, начините за неговото образуване
и всички други разходи, които се дължат за
просрочени плащания за този вид кредит.
16. В част ІV, т. 1 кредиторът следва да посочи, че потребителят има право на отказ от
договора за кредит в срок 14 календарни дни
считано от датата на сключване на договора
за кредит или от датата, на която потребителят
получи условията на договора, ако тази дата е
след датата на сключване на договора.
17. В част ІV, т. 2 кредиторът следва да
посочи, че потребителят има право по всяко
време да погаси изцяло или частично своите
задължения по договора за кредит.
18. В част ІV, т. 3 кредиторът следва да посочи начина на определяне на обезщетението,
което има право да получи при предсрочно
погасяване на кредита в съответствие с условията по чл. 27.
19. В част ІV, т. 5 кредиторът следва да
посочи, че потребителят има право при поискване да получи предварително и безвъзмездно
екземпляр от проекта на договор за кредит.
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20. В част ІV, т. 6 кредиторът следва да
посочи периода, през който предоставената
преддоговорна информация е валидна.
21. В част V, буква „а“, т. 1 кредиторът следва
да посочи име или наименование на представителя на кредитора, установен в страната, в
която живее потребителят.
22. В част V, буква „а“, т. 2 кредиторът следва
да посочи седалището и адреса на управление
на своя представител.
23. В част V, буква „а“, т. 7 кредиторът следва да посочи търговския регистър, в който е
вписан, заедно с единния му идентификационен
код, предоставен от Агенцията по вписванията
(ЕИК), или код по БУЛСТАТ. Когато кредиторът
е от друга държава, се посочва регистърът, в
който е вписан, заедно с регистрационния му
номер или еквивалентно средство за идентификация в този регистър.
24. В част V, буква „б“, т. 1 кредиторът следва да предостави указания за упражняване на
правото на отказ, които да посочват срока за
упражняване на това право, адреса, на който
следва да се изпрати уведомлението, с което
се упражнява правото на отказ, както и последиците от неупражняването на това право.
25. В част V, буква „б“, т. 3 кредиторът
следва да посочи съответната клауза от договора относно приложимото право или относно
компетентния съд.
26. В част V, буква „б“, т. 4 кредиторът
следва да посочи езика, на който се предоставя
преддоговорната информация, както и информацията, съдържаща се в договора.
27. В част V, буква „в“ кредиторът следва
да посочи съществуването на способи за подаване на жалби и за търсене на обезщетение
от страна на потребителя, който е страна по
договора за кредит от разстояние, и начина за
достъп до тях.
За кредитора:
Подпис и печат:
Длъжност:
Дата:
Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
Стандартен европейски формуляр за предоста
вяне на информация за договорите за овърдрафт
Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор
и не задължава кредитора да Ви предостави
кредитния продукт, за който се отнася тази
информация.
Част І. Идентификационни данни и данни
за контакт на кредитора/кредитния посредник:
1. Кредитор
2. Адрес
3. Телефонен
номер*

(Идентификационни данни)
(Адрес, който ще се използва
от потребителя)

ВЕСТНИК
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4. Електронен
адрес*
5. Факс*
6. Интернет
страница*

Когато е приложимо за съответния вид
договор за овърдрафт:
7. Кредитен посредник
8. Адрес

(Идентификационни данни)
(Адрес, който ще се използва
от потребителя)

9. Телефонен
номер*
10. Електронен
адрес*
11. Факс*
12. Интернет
страница*

Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния договор за овърдрафт:
1. Вид на кредита
2. Общ размер на
кредита – договора за
овърдрафт
(Максималният
размер (лимитът) или
общата сума, предоставена по договора за
кредит)
3. Срок на договора за овърдрафт
4. Когато е приложимо за съответния
вид овърдрафт:
Кредиторът може
да поиска от Вас по
всяко време да погасите изцяло кредита.

Част ІІІ. Разходи по овърдрафта:
1. Лихвеният процент по кредита и
условията за прилагането му и ако е
приложимо за съответния вид овърдрафт,
различните лихвени
проценти, които са
относими за овърдрафта.

(%
–
Фиксиран или
–
Променлив (с показател или референтен
процент, приложим спрямо първоначалния лихвен
процент)
–
Периоди)

2. Когато е приложимо за съответния
вид овърдрафт:
ГПР
(Общите разходи за
потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен
процент от общия раз-

(%
Тук се посочва представителен пример, в който
се посочват всички допускания, използвани за
изчисляването на лихвения
процент)
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мер на предоставения
кредит)
ГПР Ви дава възможност да сравните
различни предложения за сключване на
договор.

Вие трябва да платите
(...... (приложим лихвен
процент и начините за
неговата промяна и когато
е приложимо, лихви за
просрочие) за пропуснати
плащания)

Част ІV. Други важни условия по договора
за овърдрафт:
1. Прекратяване на
(Условията и начините
договора за овърдрафт за прекратяване на договора за овърдрафт)
2. Извършване на
справка в Централния
кредитен регистър или
в друга база данни, използвани в Република
България за оценка
кредит оспособността
на потребителите.
Когато кредиторът
откаже да Ви предостави кредит въз основа
на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в
друга база данни, той е
длъжен да Ви уведоми
незабавно и безвъзмездно за резултата от
извършената справка
и за съдържащите се
в нея сведения за Вас.
Това не се отнася за
случаите, когато предоставянето на тази
информация е забранено от европейското
законод ателство или
е в противоречие с
изискването за обезпечаване на обществения
ред и сигурност.
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3. Когато е приложиТази информация е вамо за съответния вид лидна за периода от …
овърдрафт:
до …..
Срокът, за който кредиторът е обвързан от
преддоговорната информация.

3. Когато е прило(Приложимите разходи
жимо за съответния от момента на сключване
вид овърдрафт:
на договора за овърдрафт)
Разходи
Условията, при които тези разходи могат
да бъдат променяни.
4. Разходи, дължими при просрочени
плащания
Пропуснатите плащания могат да доведат до неблагоприятни за Вас последици (включително
принудително изпълнение) и да затруднят получаването на
кредита.

ВЕСТНИК

Част V. Когато е приложимо за съответния
вид овърдрафт, допълнителна информация
при предоставяне на финансови услуги от
разстояние:
а) по отношение на кредитора:
1. Когато е приложимо за съответния вид
(Идентификационни
овърдрафт:
данни)
Представител на кредитора, установ ен в
страната, в която живее
потребителят
2. Адрес

(Адрес, предназначен
за използване от потребителя)

3. Телефонен номер*
4. Електронен адрес*
5. Факс*
6. Интернет страница*
7. Когато е приложи(Търговският регисмо за съответния вид тър, в който е вписан
овърдрафт:
кредиторът, заедно с
Регистрация
ЕИК, предоставен от
Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ)
8. Когато е приложимо за съответния вид
овърдрафт:
Надзорен орган
б) по отношение на договора за кредит:
1. Когато е приложимо за съответния вид
овърдрафт:
Правото на отказ от
сключения договор.
Имате право в срок
14 календарни дни да се
откажете от сключения
договор
Когато е приложимо
за съответния вид овърдрафт:
Упражняване на правото на отказ
2. Когато е приложимо за съответния вид
овърдрафт:
Законът, на който кредиторът се позовава, за
да установи взаимоотношения с Вас преди
сключване на договора
за кредит.

да/не
(Практически указания относно упражняването на правото на
отказ, посочващи също
и адрес, на който следва
да се изпрати уведомлението, с което се упражнява правото на отказ,
както и последиците от
неупражняване на правото на отказ)
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3. Когато е приложимо за съответния вид
овърдрафт:
(Съответната клауза
Клауза относно приложимото право към да се въведе тук)
договора за кредит и/
или относно компетентния съд при възникване
на спор
в) по отношение на извънсъдебни способи за
обезщетяване на потребителя:
Наличие на извънсъдебни способи за
извънсъдебно решаване на спорове и
за търсене на обезщетение

Съществуват ли извънсъдебни способи за предявяване на рекламации и за
търсене на обезщетение от
страна на потребителя, страна по договора за кредит от
разстояние, както и начина
за достъп на потребителите
до тях

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3:
1. Навсякъде, където е отбелязан симво
лът *, попълването на съответната информация
не е задължително за кредитора.
2. Навсякъде, където е отбелязано „Когато
е приложимо за съответния вид кредит“, кредиторът следва да попълни съответния ред в
случаите, когато информацията се отнася до
договора за овърдрафт, или да отстрани съответната информация или съответния ред и да
добави изрично следния текст: „неприложимо
за този вид кредит“, когато информацията не
се отнася до разглеждания вид кредит.
3. Означенията, посочени в пространството
между скобите, се отнасят за информацията,
която следва да се попълни от кредитора.
4. В част І, т. 1 кредиторът следва да посочи
своето име или наименование и правноорганизационна форма, както и ЕИК, предоставен от
Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ.
5. В част І, т. 2 кредиторът следва да посочи
своето седалище и адрес на управление.
6. В част І, т. 7 кредитният посредник следва да посочи своето име или наименование и
правноорганизационна форма, както и ЕИК,
предоставен от Агенцията по вписванията, или
код по БУЛСТАТ.
7. В част І, т. 8 кредиторът следва да посочи седалището и адреса на управление на
кредитния посредник.
8. В част ІІІ, т. 1 кредиторът следва да посочи
лихвения процент по кредита – фиксиран или
променлив (изразен с индекс или референтен
лихвен процент, приложим спрямо първоначалния лихвен процент).
9. В част ІІІ, т. 2 кредиторът следва да посочи
ГПР, както и представителен пример, като се
вземат предвид всички допускания, използвани
при изчисляване на ГПР. Когато съответният
вид кредит се предоставя с различни лихвени
проценти или разходи, кредиторът посочва,
че те могат да доведат до изчисляване на повисок ГПР.
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10. В част ІІІ, т. 3 кредиторът следва да посочи всички разходи, приложими от момента
на сключване на договора за овърдрафт.
11. В част ІІІ, т. 4 кредиторът следва да
посочи лихвения процент при просрочени
плащания, начините за неговото образуване
и всички други разходи, които се дължат за
просрочени плащания за този вид кредит.
12. В част ІV, т. 1 кредиторът следва да посочи условията и процедурата за прекратяване
на договора за овърдрафт.
13. В част ІV, т. 3 кредиторът следва да
посочи периода, за който е валидна предоставената преддоговорна информация.
14. В част V, буква „а“, т. 1 кредиторът следва
да посочи името или наименованието на своя
представител, установен в страната, в която
живее потребителят.
15. В част V, буква „а“, т. 2 кредиторът следва
да посочи седалището и адреса на управление
на своя представител.
16. В част V, буква „а“, т. 7 кредиторът
следва да посочи търговския регистър, в който
е вписан, заедно с ЕИК, предоставен от Агенцията по вписванията, или код по БУЛСТАТ.
Когато кредиторът е от друга държава, се посочва регистърът, в който е вписан, заедно с
регистрационния му номер или еквивалентно
средство за идентификация в този регистър.
17. В част V, буква „б“, т. 1 кредиторът следва
да посочи, че потребителят има право на отказ
от договора за кредит в срок 14 календарни дни,
както и да предостави указания за упражняване
правото на отказ, които да посочват срока за
упражняване на това право, адреса, на който
следва да се изпрати уведомлението, с което
се упражнява правото на отказ, и последиците
от неупражняването на това право.
18. В част V, буква „б“, т. 3 кредиторът следва да посочи съответната клауза от договора.
19. В част V, буква „в“ кредиторът следва
да посочи дали съществуват извънсъдебни
способи за подаване на жалби и за търсене на
обезщетение от страна на потребителя, страна
по договора за кредит от разстояние, както и
начина за достъп до тях.
За кредитора:
Подпис и печат:
Длъжност:
Дата:
Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3
Преддоговорна информация при договори за
кредит по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3
Кредиторът и/или кредитният посредник е
длъжен да предостави на потребителя следната
преддоговорна информация:
1. Наименование на кредитора/кредитния
посредник;
2. Адрес;
3. Телефонен номер;
4. Факс;
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5. Вид на кредита;
6. Общ размер на кредита (главница);
7. Срок на договора за кредит;
8. Указание за размера, броя, периодичността
и датите на погасителните вноски;
9. Обща сума, дължима по кредита (общ
размер на кредита (главница) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във
връзка с кредита);
10. Изисквани обезпечения;
11. Лихвен процент по кредита;
12. Годишен процент на разходите по кредита (ГПР);
13. Разходи, дължими при просрочени плащания;
14. Разходи, дължими при предсрочно погасяване на кредита;
15. Други свързани с договора разходи;
16. Допълнителни задължения, които възникват във връзка с договора за кредит, когато са
предвидени такива (задължително сключване на
договор за застраховка или на друг договор за
допълнителна услуга, задължение за откриване
на сметка по кредита);
17. Срок, за който кредиторът е обвързан
от посочената по-горе информация.
1633

УКАЗ № 45
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, приет от ХLI Народно събрание на
18 февруари 2010 г.
Издаден в София на 1 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен кон
трол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78
от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., бр. 39 от
2003 г. – Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и
115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от
2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и
бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
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„2. дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски
дружества;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) създават се т. 4 и 5:
„4. обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост
на други търговски дружества с повече от 50
на сто държавно участие в капитала;
5. имоти – частна държавна собственост;“
г) досегашната т. 3 става т. 6.
2. В ал. 4 се създават т. 3 и 4:
„3. продажба на имоти - частна държавна
собственост:
а) предоставени за управление на Министерството на отбраната;
б) които са държавни жилища, ателиета и
гаражи;
в) при съсобственост по Закона за собствеността;
г) на политически партии;
д) на инвеститори, получили сертификат за
клас инвестиция, и на инвеститори за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти
по Закона за насърчаване на инвестициите;
4. продажба на имоти – собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие
или собственост на търговски дружества, чийто
капитал е собственост на еднолични търговски
дружества с държавно участие, когато тези
имоти са необходими за изпълнение на мерки
за насърчаване на инвестициите по Закона за
насърчаване на инвестициите.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 6“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за:
а) обособени части от имуществото на
търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала, с изключение на
обособените части, включени в списъка по т. 1;
б) обособени части от лечебни заведения,
включени в списъка по т. 1 – при условията
на чл. 28, ал. 9;
в) дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала, както и на търговските
дружества, включени в списъка по т. 1, в други
търговски дружества;
г) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост
на други търговски дружества с повече от 50
на сто държавно участие в капитала;
д) имоти – частна държавна собственост.“
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2. В ал. 4 след думите „Агенцията за приватизация“ се добавя „и следприватизационен
контрол“.
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Решение за приватизация на обособени
части от имуществото на търговски дружества,
в които друго търговско дружество притежава
повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се приема след предложение от компетентния орган на управление на дружеството,
собственик на обособената част.
(6) Решение за приватизация на имоти – частна държавна собственост, се приема
след предложение от съответния компетентен
орган съгласно действащото законодателство.“
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно
ал. 7, 8 и 9.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Агенцията за приватизация“ се добавя „и следприватизационен
контрол“.
2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
„(2) Приватизацията на дялове, акции и
обособени части, собственост на търговско
дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала в други търговски дружества,
се извършва от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол след съгласуване с
органа, който упражнява правата на държавата
в капитала на дружеството, и след решение на
компетентния му орган на управление.
(3) Приватизацията на имоти – частна държавна собственост, се извършва от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
след съгласуване с министъра на регионалното
развитие и благоустройството и с министъра
на финансите.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „т. 3“ се заменят с „т. 6“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Паричните постъпления или част от
паричните постъпления от приватизацията на
обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие
в капитала, както и от приватизацията на
обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост
на други еднолични търговски дружества
с държавно участие в капитала, могат да
бъдат преведени по сметка на дружеството
по решение на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на
едноличен собственик на капитала, и остават
собственост на дружеството.
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(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на
търговски дружества, в които държавата не е
едноличен собственик на капитала, както и от
приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал
е собственост на други търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се превеждат по сметка на дружеството
и остават негова собственост.“
2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5, 6 и 7:
„(4) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на
еднолични търговски дружества с държавно
участие в капитала в други търговски дружества, се разпределят по реда на ал. 1 и се
намалява капиталът на едноличното търговско
дружество при спазване на разпоредбите на
Търговския закон. Паричните постъпления или
част от тях могат да бъдат преведени по сметка
на дружеството по решение на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
след съгласуване с органа, който упражнява
правата на едноличен собственик на капитала,
и остават собственост на дружеството.
(5) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се
превеждат по сметка на търговското дружество
и остават негова собственост.
(6) Паричните постъпления от приватизацията на имоти – частна държавна собственост,
се внасят и отчитат в централния бюджет. По
решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с
министъра на финансите паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени
по бюджета на съответния компетентен орган
съгласно действащото законодателство.
(7) В случаите по ал. 3, 4 и 5 направените
разходи от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за осъществяване
на приватизационната процедура се заплащат
съответно от търговското дружество, собственик на обособената част, или от търговското
дружество, собственик на дяловете или акциите,
предмет на приватизационна продажба.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Паричните постъпления от дейности,
съпътстващи приватизационния процес, осъществявани от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, както и неустойките по сключените приватизационни договори
се разпределят, както следва:
1. паричните постъпления от меморандуми,
тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени
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договори при участие в търг или конкурс и
други подобни се внасят в приход по бюджета
на Агенцията за приватизация и слеприватизационен контрол;
2. средствата от глобите, имуществените
санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в
централния бюджет и се разпределят изцяло
в полза на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система.“
4. Създава се ал. 9:
„(9) Паричните постъпления от присъдени в полза на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол юрисконсултски
възнаграждения се разпределят, както следва:
1. петдесет на сто се внасят и отчитат в
централния бюджет и се разпределят изцяло
в полза на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система;
2. петдесет на сто се внасят за попълване
на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Фонда за покриване на
разходите за приватизация и следприватизационен контрол.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо накрая се добавя „и
следприватизационен контрол“;
б) в изречение второ накрая се добавя „и
следприватизационен контрол“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „т. 3“
се заменят с „ т. 6“.
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „т. 3“
се заменят с „т. 6“.
§ 7. Глава втора „Агенция за приватизация“
с чл. 12 – 17 се отменя.
§ 8. Глава трета „Агенция за следприватизационен контрол“ с чл. 18 – 22 се отменя.
§ 9. Създава се глава трета „а“ с чл. 22а – 22е:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
Чл. 22а. (1) Създава се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е администрация към
Министерския съвет за осъществяване на
приватизация и следприватизационен контрол
в случаите, предвидени в този закон.
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(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София.
(4) Бюджетната издръжка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния
контрол.
(5) Органи за управление на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол са:
1. надзорен съвет;
2. изпълнителен съвет.
Чл. 22б. (1) Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол организира и
осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон.
(2) При осъществяване на функциите си по
ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
1. събира необходимата информация за
всички подлежащи на приватизация обекти от
нейната компетентност;
2. извършва маркетинг;
3. възлага на трети лица извършването на
дейности съгласно чл. 5;
4. подготвя и сключва сделките за приватизация.
(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация,
сключени от оправомощени държавни органи.
(4) При осъществяване на функциите си по
ал. 3 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:
1. осъществява действия по предявяване и
събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на
банкови гаранции, претендиране на суми по
доверителни сметки и други действия в случаите
на неизпълнение;
2. контролира и приема всички плащания
по приватизационни договори, включително
и сключени по реда на отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия;
3. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;
4. извършва проверки относно изпълнението
на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;
5. дава разрешение, съгласие и одобрение
от името на продавача в случаите, когато това
е предвидено в приватизационни договори;
6. може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато
са налице основанията за това;
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7. издава удостоверения за извършените
плащания и при поискване за изпълнение на
други поети с приватизационните договори
задължения;
8. сключва спогодби или споразумения за
разсрочване на поети с приватизационните
договори задължения в случаите, предвидени
в този закон.
(5) По искане на купувачите по договори
за приватизация на дружества, за които не
е открито производство по несъстоятелност
или не са в производство по ликвидация и
спрямо които Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол има вземания за
неустойки, присъдени с влязло в сила съдебно
решение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да сключи с
тях спогодба или споразумение за разсрочване
на вземането при наличие или представяне
на обезпечение, което покрива размера на
вземането и дължимите лихви за периода на
разсрочването.
(6) Периодът на разсрочване по ал. 5 може да
е до 5 години, считано от датата на подписване
на спогодбата или споразумението, като при
подписване на спогодбата или споразумението
купувачът трябва да е заплатил не по-малко
от 5 на сто от задължението.
(7) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 5 се съставя погасителен план,
определящ размера на вноските в рамките на
периода на разсрочване и падежите на вноските.
При изпадане в забава от страна на купувача
за заплащане на три вноски, съответно която
и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото
задължение става незабавно изискуемо.
(8) От деня на сключване на спогодбата или
споразумението по ал. 5 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията, предмет
на спогодбата или споразумението, се спират,
като делата се възобновяват по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол при изпадане в забава от страна на
купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски,
на определените им падежи в погасителния
план. Периодът, през който изпълнителното
производство е спряно, не се отчита с оглед
прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс.
(9) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява правомощията
си по ал. 3 и 4 и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1,
т. 5 , когато купувачът е поел допълнителни
задължения, освен заплащане на покупната цена.
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(10) Когато в приватизационен договор не
е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол упражнява
това правомощие до пълното и окончателно
изпълнение на всички задължения, предвидени
в договора.
Чл. 22в. (1) Надзорният съвет се състои от
7 членове, които се избират и освобождават
от Народното събрание. Всяка парламентарна
група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено
висше образование.
(2) Член на надзорния съвет се освобождава при:
1. извършване на нарушение на този закон
или на подзаконов нормативен акт по неговото
прилагане;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията
си за повече от 6 месеца;
4. влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(3) Членовете на надзорния съвет избират
помежду си председател.
(4) Председателят на надзорния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. определя дневния ред;
3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите
на съвета.
(5) Председателят на надзорния съвет на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното
месечно възнаграждение на председател на
постоянна комисия в Народното събрание, а
членовете на надзорния съвет получават 95 на
сто от основното месечно възнаграждение на
председателя на надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
Чл. 22г. (1) Изпълнителният съвет се състои
от трима членове – изпълнителен директор и
двама заместник изпълнителни директори, които
се назначават и освобождават от Министерския
съвет. За членове на изпълнителния съвет се
назначават лица с висше образование.
(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:
1. извършване на нарушение на този закон
или на подзаконов нормативен акт по неговото
прилагане;
2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. невъзможност да изпълнява задълженията
си за повече от 6 месеца;
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4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси.
(3) Изпълнителният директор представлява
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и организира и ръководи дейността
на изпълнителния съвет.
(4) Изпълнителният съвет представя пред
надзорния съвет тримесечни и годишни отчети
за дейността на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение
в размер на 90 на сто от основното месечно
възнаграждение на председател на постоянна
комисия в Народното събрание, а заместник
изпълнителните директори получават 95 на
сто от основното месечно възнаграждение
на изпълнителния директор на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
(6) Решенията на изпълнителния съвет се
вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.
Чл. 22д. (1) Надзорният съвет:
1. контролира дейността на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2. изготвя и представя пред Народното
събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и
следприватизационен контрол;
3. утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
4. одобрява проекта на бюджет, както и
отчета за изпълнението на годишния план за
работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
5. одобрява приватизационните сделки над
стойността, посочена в устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично
оповестен конкурс или публичен търг, относно
тяхната законосъобразност и за съответствието
им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9;
6. утвърждава общи правила и условия за
назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
7. приема тримесечните и годишните отчети
на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

8. одобрява предложението на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол по
чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.
(2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен
срок от внасянето є за разглеждане, се приема,
че е налице одобрение по ал. 1, т. 5.
(3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона
и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 22е. Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, утвърден от
надзорния съвет.“
§ 10. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „капитала“се добавя
„и на търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала“, а след думите „Агенцията за приватизация“
се добавя „и следприватизационен контрол“.
2. В ал. 2, 6 и 7 след думите „Агенцията за
приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
3. В ал. 8 след думите „Агенцията за“ се
добавя „приватизация и“.
4. В ал. 9 навсякъде след думите „Агенцията
за приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„дружества“ се добавя „както и акции – собственост на търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала в други
търговски дружества“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата
„отговорност“ се добавя „както и дялове – собственост на търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала в други
търговски дружества“.
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „т. 3“
се заменят с „т. 4, 5 и 6“.
4. В ал. 6 след думите „Агенцията за приватизация“ се добавя „и следприватизационен
контрол“.
§ 12. В чл. 37, ал. 2 накрая се добавя „буква
„а“.
§ 13. В чл. 39 думите „ал. 7“ се заменят с
„ал. 9“, а след думите „Агенцията за приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
§ 14. В чл. 44, ал. 1 и 2 думите „съответно
от изпълнителния директор на Агенцията за
следприватизационен контрол“ се заменят с
„и следприватизационен контрол“.
§ 15. Параграф 9 от допълнителните разпоредби се отменя.
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§ 16. Параграф 11б от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 11б. За изискуеми и дължими вноски за
плащане на покупната цена или за изискуеми
и дължими неустойки по приватизационни
договори, неизплатени в срок повече от един
месец след изтичане на определения срок за
доброволно изпълнение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да поискат
издаване на заповед за незабавно изпълнение
по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален
кодекс въз основа на документ или извлечение
от счетоводните им книги.“
§ 17. В § 11в от допълнителните разпоредби
след думите „Агенцията за“ се добавя „приватизация и“, думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“,
а думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.
§ 18. В § 8 от преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
(обн., ДВ, бр. 72 от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2008 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Агенцията за следприватизационен контрол, съответно изпълнителният
съвет на Агенцията за приватизация, съответно
органите по чл. 4, ал. 2“ се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4“, а
след думите „Гражданския процесуален кодекс“
се добавя „върху имуществото на приватизираното дружество и“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите
по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до
съответния компетентен съд за допускане на
обезпечение на бъдещ иск или на предявен
иск чрез налагане на обезпечителни мерки по
чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество.“
Допълнителна разпоредба
§ 19. В останалите текстове на закона думите
„Агенцията за приватизация“, „Агенцията за
следприватизационен контрол“ и „Агенцията
за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. (1) Агенцията за приватизация и
Агенцията за следприватизационен контрол
се преобразуват чрез сливане в Агенция за
приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
Агенцията за приватизация и на Агенцията за
следприватизационен контрол преминават към
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
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(3) Трудовите и служебните правоотношения
на служителите на Агенцията за приватизация и
на Агенцията за следприватизационен контрол
не се прекратяват и преминават към Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а
от Закона за държавния служител.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
§ 21. (1) В 7-дневен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет назначава членовете на изпълнителния съвет на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) До назначаването на членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол досегашните
членове на изпълнителния съвет на Агенцията
за приватизация и на изпълнителния съвет на
Агенцията за следприватизационен контрол
продължават да осъществяват правомощията си.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон Народното събрание избира
членовете на надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
(4) До избирането на членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол досегашните
членове на надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и на надзорния съвет на Агенцията
за следприватизационен контрол продължават
да осъществяват правомощията си.
§ 22. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон дружествата с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала,
както и включените в списъка по чл. 3, ал. 1
представят в Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол подробна информация за търговските дружества, в които
имат участия, както и за обособените части
от имуществото на търговски дружества, в
които имат участия.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на
този закон областните управители представят в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол пълен списък на имотите – частна
държавна собственост. В срока по изречение
първо областният управител по местонахождението на имота предоставя на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
подробна информация и наличната документация за имотите.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се актуализира най-малко веднъж годишно.
(4) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява списък на обектите
по ал. 1 и 2 на интернет страницата си.
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§ 23. (1) Започнатите процедури от Агенцията
за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол към датата на влизането в
сила на този закон се довършват по досегашния
ред от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Висящите съдебни и арбитражни дела
и изпълнителни производства към датата на
влизането в сила на този закон се продължават
от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до тяхното приключване във
всички инстанции, съответно до приключването
на изпълнителните производства.
§ 24. Започнатите до влизането в сила
на този закон продажби на имоти – частна
държавна собственост, по реда на Закона за
държавната собственост и на Закона за насърчаване на инвестициите се довършват по
досегашния ред.
§ 25. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема изменения и допълнения в подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане.
(2) До приемане на измененията и допълненията по ал. 1 се прилагат действащите
нормативни актове, доколкото не противоречат
на този закон.
§ 26. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм.,
бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и
бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.) в чл. 3, ал. 1
т. 13 се изменя така:
„13. членовете на Изпълнителния съвет и на
Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол“.
§ 27. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86
и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52, 59
и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г. и бр. 12, 32 и
42 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 1 думите „Агенцията
за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол“.
§ 28. В Закона за публичност на имуществото
на лица, заемащи висши държавни длъжности
(обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от
2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105
от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г.,
бр. 33, 69 и 94 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.) в
чл. 2, ал. 1, т. 14 думите „както членовете на
Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на
Агенцията за следприватизационен контрол“ се
заменят с „и следприватизационен контрол“.
§ 29. В Закона за сделките с компенсаторни
инструменти (обн., ДВ, бр. 47 от 2002 г.; изм.,
бр. 71 от 2003 г. и бр. 52 от 2007 г.) се правят
следните допълнения:
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1. В чл. 5а, ал. 2, 3 и 4 след думите „Агенцията за приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
2. В чл. 13б, ал. 2 след думите „Агенцията
за приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
3. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби
навсякъде след думите „Агенцията за приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
4. В § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби
след думите „Агенцията за приватизация“ се
добавя „и следприватизационен контрол“.
§ 30. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
(обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г.; изм., бр. 112 от
1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111
от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г., бр. 28 и 46
от 2002 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 33 от 2006 г.
и бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 12а, ал. 2 след
думите „Агенцията за приватизация“ се добавя
„и следприватизационен контрол“.
§ 31. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23, 42 и 82
от 2009 г.) в чл. 165, ал. 2 думата „петима“ се
заменя с „трима“.
§ 32. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и
153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г. и бр. 42 и 82 от 2009 г.) в чл. 6,
ал. 1, изречение първо думата „четирима“ се
заменя с „двама“.
§ 33. В Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от
2009 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби след думата „приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
2. В приложение № 9 към § 32 в т. 1 след
думите „Фонд за покриване на разходите за
приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“, а след думите „Агенцията за
приватизация“ се добавя „и следприватизационен контрол“.
§ 34. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от
2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 38 от 2001 г. – Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г.;
изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24
и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30,
36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от
2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г. и бр. 10, 17, 19, 33
и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 44:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Продажбата на имоти – частна държавна
собственост, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при
условията и по реда на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Продажбата на имоти – частна държавна собственост, се извършва от областния
управител по местонахождението на имота при
условията и по реда, определени в закона и
правилника за прилагане на закона.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. В чл. 48, ал. 1 след думите „частна държавна собственост“ се добавя „с изключение
на продажбата по реда на чл. 44, ал. 1“.
3. В чл. 49, ал. 1 накрая се добавя „ал. 2“.
4. В чл. 78:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Отписването на имоти, придобити по
силата на приватизационен договор за продажба на обособена част от имуществото на
търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала, както и на имоти – собственост на дружества, чиито акции или
дялове са били предмет на приватизационни
договори за продажба, по които Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
осъществява следприватизационен контрол, се
извършва със заповед на областния управител
след представяне на удостоверение, издадено
от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за липса на задължения,
произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 35. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г., попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г. и бр. 41 и 82 от 2009 г.) в чл. 22а,
ал. 10 в текста преди т. 1 след думата „участие“
се добавя „както и търговски дружества, чийто
капитал е собственост на еднолични търговски
дружества с държавно участие“.
§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1632
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 41
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Миладиново, община Кърджали,
област Кърджали, на 17 април 2010 г.
Издаден в София на 1 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1855

УКАЗ № 42
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Лозен, Столична община, област
София-град, на 17 април 2010 г.
Издаден в София на 1 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1856

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Просторно, община Разград, област
Разград, на 17 април 2010 г.
Издаден в София на 1 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1857
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 23 февруари 2010 г.

по конституционно дело № 18 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието
на секретар-протоколиста Мариана Георгиева
разгледа в закрито заседание на 23 февруари
2010 г. конституционно дело № 18 от 2009 г.,
докладвано от съдията Румен Ненков.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България (КРБ).
Конституционният съд е сезиран от 53-ма
народни представители от Четиридесет и първото народно събрание с искане за установяване
на противоконституционност на решението
на Народното събрание от 9 декември 2009 г.
(ДВ, бр. 100 от 2009 г.), с което народният
представител Емилия Радкова Масларова е
освободена като председател на постоянната
Комисия по труда и социалната политика към
парламента.
Вносителите на искането твърдят, че с горепосочения акт е освободен ръководител на
парламентарна комисия без валидно правно
основание за това по чл. 22 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (ПОДНС), поради което са били
нарушени конституционните принципи на правовата държава и законността, конкретизирани
в чл. 4, ал. 1, чл. 67, ал. 2 и преамбюла на
КРБ. Развиват също така тезата, че оспореното решение е накърнило принципа на разделението на властите по чл. 8 КРБ, тъй като
законодателният орган е иззел правомощия
на съдебните органи, както и че е нарушена
презумпцията за невинност по чл. 31, ал. 2 във
връзка с чл. 70 КРБ, валидна и за депутатите
със снет имунитет.
С определение от 19 януари 2009 г. искането е допуснато до разглеждане по същество.
Като заинтересувани страни са конституирани
Народното събрание и народният представител
Емилия Масларова.
Народното събрание e изразило становище,
че оспореното решение е взето при спазване
на разпоредбите на Конституцията. Поддържа,
че с него надлежно е упражнило конституционното си правомощие да се самоуправлява и
организира като колективен орган.
Становището на народния представител
Емилия Масларова е искането да бъде уважено
по изложените в него съображения. Моли ре-
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шението на Народното събрание от 9 декември
2009 г., с което е освободена като председател
на Парламентарната комисия по труда и социалната политика, да бъде обявено за противоконституционно поради противоречието му
с чл. 4, ал. 1, чл. 8, чл. 31, ал. 3, чл. 67, ал. 2
и чл. 70 КРБ.
Конституционният съд, като обсъди доводите
по искането и становищата на заинтересуваните страни, както и представените писмени
доказателства, установи следното:
От фактическа страна
Към момента на постановяване на оспореното решение имунитетът на народния
представител Емилия Масларова е бил снет с
нейното писмено съгласие при условията на
чл. 70, ал. 2 КРБ. Повод за това е било искане
на главния прокурор до Народното събрание
за даване на разрешение за възбуждане на
наказателно преследване за тежко умишлено
престъпление от общ характер. Позовавайки
се на тезата на държавното обвинение, двама
народни представители (Иван Костов и Мартин
Димитров) са предложили Емилия Масларова да
бъде освободена като председател на Комисията
по труда и социалната политика. Писмено са
поддържали, че „не е морално народен представител, за който прокуратурата твърди, че са
налице достатъчно доказателства за конкретно
виновно поведение, да е председател на парламентарна комисия“. В същия дух са били и
съображенията на онези народни представители,
които чрез изказвания в пленарната зала са
подкрепили направеното предложение. След
проведения дебат с постановяването на решението предложението е било уважено.
От правна страна
Искането за установяване на противоконституционност на решението на Народното
събрание от 9 декември 2009 г., с което Емилия
Масларова е освободена като председател на
Комисията по труда и социалната политика, е
неоснователно.
1. Член 79, ал. 1 от Конституцията овластява
Народното събрание да избира от своя състав
постоянни и временни комисии. Посочената разпоредба имплицитно съдържа и правомощието
парламентът не само първоначално да определи
ръководителите (председател и заместник-председатели) на всяка отделна комисия, но и да
ги освобождава от тази длъжност впоследствие.
С освобождаването на Емилия Масларова от
поста председател на една от постоянните
парламентарни комисии Народното събрание
е упражнило това свое правомощие съобразно
политическата воля и разбирането за целесъобразност на мнозинството народни представители. Конституционният съд не може да си
позволи да оценява управленските разбирания,
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на чиято основа е постановен парламентарният акт, когато решаващият орган е действал в
рамките на конституционно определената си
компетентност, какъвто е настоящият случай.
Това би било напускане на задължителните
рамки на контрола за конституционосъобразност
и недопустима намеса в суверенитета на законодателната власт. В този смисъл е и трайно
установената практика на Конституционния съд
(вж. Решение № 13 от 30.09.1999 г. по к.д. № 9
от 1999 г.; Решение № 11 от 07.11.2000 г. по к.д.
№ 13 от 2000 г.; Решение № 12 от 21.11.2002 г.
по к.д. № 16 от 2002 г.).
Проверката за конституционосъобразност на
оспореното решение е ограничена в рамките
на въпроса, дали с постановяването му са нарушени разпоредбите на Конституцията. Затова
дори и решението да беше взето в противоречие с ПОДНС, това несъобразяване би било
ирелевантно за решаването на възникналия
конституционен спор (вж. Решение № 3 от
30.12.1991 г. по к.д. № 17 от 1991 г.; Решение №
5 от 12.03.1998 г. по к.д. № 2 от 1998 г.; Решение № 7 от 26.03.1998 г. по к.д. № 5 от 1998 г.;
Решение № 1 от 14.01.1999 г. по к.д. № 34 от
1998 г.). Въпреки това Конституционният съд,
тълкувайки правилника в светлината на Конституцията, намира, че оспореният парламентарен
акт не го нарушава. Разпоредбата на чл. 18,
ал. 7 ПОДНС изрично установява правото на
Народното събрание да извършва промени в
съставите на постоянните комисии, а това несъмнено означава – и в тяхното ръководство.
По този начин правилникът непосредствено
отразява конституционното правомощие на
парламента по чл. 79, ал. 1 КРБ.
Разпоредбата на чл. 22 ПОДНС сама по
себе си не възпроизвежда конституционна
норма, поради което несъобразяването с нея е
без значение за преценката, която Конституционният съд трябва да направи по настоящото
дело. Нещо повече, като елемент на по-нисък
по ранг нормативен акт посочената разпоредба не би могла да стеснява конституционно
закрепени права, поради което трябва да се
тълкува само като уреждане на необходимата
парламентарна процедура при възникването на
някои отделни материалноправни предпоставки
за предсрочно освобождаване на председателя, заместник-председателите и членовете на
постоянните комисии. С нея не се изчерпват
всички възможности на Народното събрание
да внася промени в тези комисии.
От гореизложеното произтича заключението, че решението на Народното събрание от
9 декември 2009 г. за освобождаване на Емилия
Масларова като председател на Комисията по
труда и социалната политика не противоречи
на принципите на правовата държава и законността, закрепени в чл. 4, ал. 1, чл. 67, ал. 2 и
преамбюла на КРБ.
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2. Вече беше посочено, че оспореното
решение се основава върху разбирането за
морал и политическа целесъобразност на
парламентарното мнозинство. Както вносителите на проекта за решение, така и народните
представители, които са се изказали в негова
подкрепа, не са приемали като окончателно
решен въпроса за вината и наказателната
отговорност на Емилия Масларова, нито са
внушавали на съдебната власт какъв трябва
да бъде изходът на наказателното дело срещу
нея. Позовали са се единствено на безспорно установени факти – мотивите на главния
прокурор да поиска снемане на депутатския
имунитет на засегнатото лице с оглед възбуждане на наказателно производство срещу
същото за извършено тежко умишлено престъпление. Взетото от Народното събрание на
9 декември 2009 г. решение няма характера
на акт на наказателно правораздаване, защото освен позоваването на констатациите на
прокуратурата като орган на съдебната власт
не съдържа нито един от типичните за такъв
акт елементи – собствен анализ на събраните
доказателства, самостоятелно установяване на
фактическите признаци на деянието и неговата правна квалификация по Наказателния
кодекс, произнасяне по вината на дееца, налагане на наказание и пр. По своите правни
последици то не накърнява конституционния
статус на народния представител, неговите
възможности, включително и като член на
същата парламентарна комисия, да защитава
ефективно интересите на своите избиратели
и целия народ.
Следователно в случая нито са иззети правомощия на съдебната власт в разрез с принципа
на разделението на властите по чл. 8 КРБ,
нито е нарушена презумпцията за невинност
на народния представител, срещу който се
води наказателно преследване (чл. 31, ал. 3
във връзка с чл. 70 КРБ).
По гореизложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 КРБ Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на 53-ма народни представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на решението на Народното събрание от
9 декември 2009 г. (ДВ, бр. 100 от 2009 г.), с
което народният представител Емилия Радкова
Масларова е освободена като председател на
постоянната Комисия по труда и социалната
политика към Народното събрание.
Съдията Емилия Друмева е подписала решението с особено мнение.
Председател: Е. Танчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 18 от 2009 г.
на конституционен съдия Емилия Друмева
Считам, че решението на Народното събрание не е конституционосъобразно. Конкретният
спор не е типичен нормен контрол за конституционност, тъй като оспореното решение не е
правнонормативен акт. Поради това контролът
от страна на Конституционния съд се съсредоточава не върху сравнението с конкретни
конституционни норми, а върху принципите на
Конституцията, на които и един ненормативен
акт трябва да съответства.
1. Парламентарните постоянни комисии са
неотменен и основен компонент на съвременния законодателен процес, поради което имат
конституционен ранг (чл. 79 от Конституцията).
Тяхното функциониране, състав и ръководство
се нормира от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание (ПОДНС),
който по традиция има скромно название, по
своята същност обаче представлява кодификация
на парламентарното право, предназначена да
подрежда и улеснява осъществяването задачите
на народното представителство. ПОДНС не е
създаден „в изпълнение на закона“, не е подзаконов акт. ПОДНС е подконституционен акт,
основан непосредствено на самата Конституция
(чл. 73) и поради това е уникален правнонормативен акт, подлежащ заедно със законите
на контрол за съответствие с Конституцията.
2. Действително ПОДНС предвижда, че Народното събрание може да извършва промени
в съставите на постоянните комисии (чл. 18,
ал. 7). В следващите текстове (чл. 22) обаче е
разписана изрична и ясна уредба в кои хипотези и как се осъществяват такива промени при
предсрочно освобождаване на председател на
комисия: осъществяват се в две фази: първо, в
съответната комисия, второ – в пленарната зала
на парламента. В комисията освобождаването
е по изрично волеизявление, при напускане на
парламентарна група или санкционно. В последния случай основанията са три – обективна
невъзможност за изпълнение на задълженията
за срок до 6 месеца, системно превишаване на
правата и системно неизпълнение на задълженията. Санкционните основания са посочени
изчерпателно, което означава, че извън тях
ПОДНС не допуска предсрочно освобождаване.
Няма съмнение, че уредбата на чл. 22
ПОДНС има охранителна функция за стабилизиране на парламентарните комисии като специализирани органи, подпомагащи Народното
събрание (чл. 79, ал. 2 от Конституцията), и с
това – за гарантиране надлежното изпълнение
на парламентарните задачи. Заслужава отбелязване, че тази уредба устойчиво присъства в
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съвременното българско парламентарно право
от началото на 37. Народно събрание (1995 г.)
насам и се е превърнала в класика – възпроизвежда се при всеки новоизбран парламент. В
сегашното 41. Народно събрание охранителната
функция е засилена – предложението трябва
да изхожда от най-малко половината, докато
преди е било достатъчно 1/3 от всички членове на комисията; приема се с квалифицирано
мнозинство – повече от половината от всички
нейни членове (чл. 22, ал. 1, т. 2 и ал. 4).
Така че специалната уредба на чл. 22 от
действащия ПОДНС е добре позната и утвърдена парламентарноправна конструкция, която
трябва да бъде спазена преди пленарната зала
на Народното събрание да приеме или не
решението.
3. При това положение буди недоумение, че
оспореното решение е прието на основание § 2
ПОДНС, който гласи, че по въпроси, неуредени
от този правилник, Народното събрание приема
решения. Наистина ПОДНС не съдържа сред
изчерпателно изброените в чл. 22 санкционни
основания, че председател на комисия може
да бъде предсрочно освободен поради снет
имунитет. Но от това не следва, че уредбата
на чл. 22 може да бъде дерогирана и санкционирането да се реализира на основание,
което не е предвидено от правната уредба.
Извод в противната посока нарушава основни
положения на правовата държава (Nulla poena
sine lege, чл. 5, ал. 3 от Конституцията). Освобождаване поради снет имунитет може да
бъде реализирано, когато това основание бъде
изрично предвидено в правната уредба.
Разпоредбите на чл. 22 ПОДНС са ius strictum;
такива норми имат императивен характер, което
означава, че не се допуска тяхната дерогация.
Впрочем съвременната европейска практика
допуска по изключение отклонение от спазването
на отделни норми от парламентарния правилник,
но само след гласуване с мнозинство 2/3 от
присъстващите народни представители (§ 126 от
Основния закон на Германия). Изключението
подчертава правилото.
Конституционният съд многократно се е
произнасял, че той проверява за нарушения
на Конституцията, а не например на ПОДНС.
В сегашния спор обаче е налице дерогация
на действаща правна уредба и предсрочно
освобождаване на непредвидено основание.
Налице е нарушение на принципа за правовата
държава, т.е. на Конституцията (чл. 4, ал. 1). В
компетенциите на същото Народно събрание е
първо да допълни правната уредба, после – да
освобождава на новото основание.
Конституционен съдия: Емилия Друмева
1726
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 3 на Министерския съвет от 2010 г. за
предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ във вид на имущество за пострадалото
население на Република Хаити от разруши
телното земетресение на 12 януари 2010 г.
(ДВ, бр. 6 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) Предоставя безвъзмездна хуманитарна помощ за отстраняване на последиците
от разрушителното земетресение в Република
Хаити на 12 януари 2010 г.:
1. чрез изпращане на екип от 5 медицински
специалисти – военнослужещи от състава на
Военномедицинската академия, за оказване
помощ на пострадалите от земетресенията,
които се командироват със заповед на министъра на отбраната;
2. във вид на имущество на обща стойност
5804 лв. съгласно приложението.
(2) Командированите военнослужещи по
ал. 1, т. 1 получават дневни пари, както следва:
1. офицерите – по 76 евро на ден;
2. старшинският и сержантският състав – по
73 евро на ден.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Министърът на отбраната да организира и координира транспортирането на
имуществото по чл. 1, ал. 1, т. 2 до авиобаза
Папа, Република Унгария.“
§ 3. Създава се чл. 3:
„Чл. 3. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват от бюджета
на Министерството на отбраната за 2010 г.“
Заключителни разпоредби
§ 4. Постановлението се приема на основание
чл. 28 от Закона за устройството на държавния
бюджет и чл. 2 от Постановление № 115 на
Министерския съвет от 2004 г. за приемане на
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от 22
януари 2010 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1745
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за изменение на Тарифата за таксите, събирани
по Закона за рибарството и аквакултурите,
приета с Постановление № 133 на Минис
терския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 30 и 62 от 2007 г. и
бр. 50 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За издаване на специално разрешително за улов на калкан във водите на Черно
море в рамките на определена квота се събира
такса, както следва:
1. с риболовен кораб до 0,99 бруто
тона
100 лв.;
2. с риболовен кораб от 1 до 4,99
бруто тона
150 лв.;
3. с риболовен кораб от 5 до 9,99
бруто тона
300 лв.;
4. с риболовен кораб от 10 до 24,99
бруто тона
700 лв.;
5. с риболовен кораб над 25 бруто
тона
1200 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1840

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, одобрена с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и
доп., бр 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от
2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106
и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г.,
бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и
21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г. и
бр. 27 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 12, ал. 2 думите „сключил брак“
се заменят с „на основание на сключен брак“.
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 5 думите „18 лв.“ се заменят с „25 лв.“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За бързо издаване на свидетелство за
управление на моторно превозно средство по
ал. 5, когато по искане на лицата услугата се
извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща
с увеличение два пъти.“
§ 3. В наименованието на раздел VII думите
„Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските
лични документи“.
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „18 лв.“.
2. В т. 2 думите „7 лв.“ се заменят с „13 лв.“.
3. В т. 3 думите „6 лв.“ се заменят с „11 лв.“.
4. В т. 4 думите „инвалиди с определена I,
II и III група инвалидност – 1 лв.“ се заменят
с „лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на
сто – 2 лв.“
§ 5. В чл. 33 т. 2 се отменя.
§ 6. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. Освобождават се от заплащане
на такси за издаване на лична карта лицата,
навършили 70-годишна възраст.“
§ 7. Член 34 се отменя.
§ 8. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „30 лв.“ се заменят с „40 лв.“;
б) в т. 2 думите „15 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
в) в т. 3 думите „7 лв.“ се заменят с „10 лв.“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. за служебен открит лист за преминаване
на границата – 40 лв.“;
д) в т. 5 думите „30 лв.“ се заменят с „50 лв.“;
e) в т. 6 думите „инвалиди с определена I,
II и III група инвалидност – 2 лв.“ се заменят
с „лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на
сто – 3 лв.“;
ж) създават се т. 7 – 11:
„7. за дипломатически паспорт – 45 лв.;
8. за служебен паспорт – 45 лв.;
9. за моряшки паспорт – 40 лв.;
10. за временен паспорт – 30 лв.;
11. за паспорт, дипломатически паспорт,
служебен паспорт и моряшки паспорт със срок
на валидност до 12 месеца на лица, от които
е невъзможно снемането на биометрични данни – пръстови отпечатъци, поради временна
физическа невъзможност – 15 лв.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „7 лв.“ се заменят с „10 лв.“.
2. В т. 2 думите „15 лв.“ се заменят с „20 лв.“.
§ 10. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) За бързо издаване на лична
карта, паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, служебен
открит лист за преминаване на границата и
временен паспорт за окончателно напускане
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на Република България съответната такса се
заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до
3 работни дни.
(2) За експресно издаване на лична карта,
паспорт, дипломатически паспорт, служебен
паспорт, служебен открит лист за преминаване
на границата и временен паспорт за окончателно
напускане на Република България съответната
такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато
по искане на лицата услугата се извършва в
срок до 8 работни часа.“
§ 11. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) За бързо издаване на лична
карта и/или паспорт, когато заявлението е
подадено в дипломатическите или консулските представителства на Република България
в чужбина и по искане на лицето услугата се
извършва в срок до 60 дни, съответната такса
се заплаща с увеличение два пъти.
(2) Издаването на документи по реда на ал. 1
се извършва, в случай че в съответното дипломатическо или консулско представителство на
Република България в чужбина се предлага
услугата „препращане чрез куриерска фирма“,
лицето е заявило желание за ползване на тази
услуга и е заплатило за нея.“
§ 12. Член 38 се отменя.
§ 13. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „18 лв.“ се заменят с „25 лв.“.
2. В т. 2 думите „8 лв.“ се заменят с „11 лв.“.
3. В т. 3 думите „инвалиди с определена I,
II и III група инвалидност – 2 лв.“ се заменят
с „лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на
сто – 3 лв.“
§ 14. Член 40 се отменя.
§ 15. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. За бързо издаване на свидетелство
за управление на МПС таксата се заплаща с
увеличение два пъти, когато услугата по искане
на лицата се извършва в срок до 10 дни.“
§ 16. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ
поради това, че е насилствено отнет, повреден
или унищожен по независещи от притежателя
му причини като стихийни бедствия, аварии,
катастрофи, грабежи или оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават
от заплащане на такси, след като представят
документи, издадени от компетентните органи,
от които да е видно, че тези обстоятелства са
доказани. Когато такива документи не бъдат
представени, се събират съответните такси.“
§ 17. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Лицата, които представят документ
с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено
от скрити недостатъци в електронния носител
на информация и компонентите, свързани с
него, вградени в документа, се освобождават
от такса за издаването на документ със срок
на валидност на повредения.“
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§ 18. В чл. 44, ал. 1 думите „документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
§ 19. Член 45 се отменя.
§ 20. Наименованието на раздел VIIа се
изменя така:
„Такси за граждани на Европейския съюз
(ЕС) и членове на техните семейства по Закона
за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
и по Закона за българските лични документи“.
§ 21. Член 45а се изменя така:
„Чл. 45а. За издаване на удостоверение за
продължително пребиваване на гражданин
на ЕС, на гражданин на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му,
които са граждани на ЕС, на държава – страна
по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, се събира такса 7 лв. При
искане на лицето за издаване на удостоверение за
продължително пребиваване на картов носител
и за издаване на удостоверение за постоянно
пребиваване се събира такса 18 лв.“
§ 22. Член 45б се изменя така:
„Чл. 45б. За издаване на разрешение за
пребиваване на продължително или постоянно
пребиваващ член на семейството на гражданин
на ЕС, който не е упражнил правото си на
свободно придвижване, с отбелязване „член
на семейство“, на разрешение за пребиваване
на продължително или постоянно пребиваващ
на член на семейството на гражданин на ЕС,
с отбелязване „бенефициент съгласно чл. 3,
параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО“ и на
разрешение за пребиваване на продължително
или постоянно пребиваващ член на семейството
на гражданин на ЕС, който е упражнил правото
си на свободно придвижване, със забележка
„карта, упражнил правото си на свободно
придвижване“, се събира такса 18 лв.“
§ 23. Член 45в се отменя.
§ 24. Член 45г се изменя така:
„Чл. 45г. За бързо издаване на документите
по чл. 45а и 45б съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане
на лицата услугата се извършва в срок до 3
работни дни.“
§ 25. В чл. 45е, изречение първо думите
„документ за самоличност“ се заменят с „български личен документ“.
§ 26. Член 45ж се изменя така:
„Чл. 45ж. (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития
и факти, свързани с издаването на документи
за пребиваване по този раздел, се събира такса
2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При издаване на документ, удостоверяващ
обстоятелствата по ал. 1, се събира такса 5 лв.
за всяко лице, но не повече от 25 лв.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

§ 27. Създава се чл. 45з:
„Чл. 45з. Лицата, които представят документ
с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено
от скрити недостатъци в електронния носител
на информация и компонентите, свързани с
него, вградени в документа, се освобождават
от такса за издаването на документ със срок
на валидност на повредения.“
§ 28. В наименованието на раздел VIII думите
„Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските
лични документи“.
§ 29. В чл. 46 думата „карта“ се заменя с
„разрешение за пребиваване“, а думите „10 лв.“
се заменят с „45 лв.“.
§ 30. В чл. 46а думата „карта“ се заменя
с „разрешение за пребиваване“, а думите „по
чл. 45б“ се заменят с „по чл. 46“.
§ 31. В чл. 48 думите „10 лв.“ се заменят с
„30 лв.“.
§ 32. В чл. 48а думите „10 лв.“ се заменят
с „30 лв.“.
§ 33. Член 48б се изменя така:
„Чл. 48б. За издаване на карта на чужденец,
получил убежище, се събира такса 40 лв.“
§ 34. В чл. 49 думите „30 лв.“ се заменят с
„50 лв.“.
§ 35. В чл. 49а думите „30 лв.“ се заменят
с „50 лв.“.
§ 36. Създава се чл. 49б:
„Чл. 49б. За издаване на удостоверение за
пътуване зад граница на чужденец, получил
убежище, се събира такса 55 лв.“
§ 37. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) За издаване на удостоверение за
пътуване зад граница на лице без гражданство
се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на временно удостоверение
за напускане на Република България се събира
такса 40 лв.
(3) За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец се
събира такса 40 лв.“
§ 38. В чл. 51 думите „10 лв.“ се заменят с
„45 лв.“.
§ 39. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. За издаване на удостоверение за
пътуване зад граница на бежанец, на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец,
получил убежище, на удостоверение за пътуване
зад граница на лице без гражданство и на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец
с хуманитарен статут със срок на валидност
12 месеца на лица, от които е невъзможно
снемането на биометрични данни – пръстови
отпечатъци, поради временна физическа невъзможност, се събира такса 18 лв.“
§ 40. Създава се чл. 51б:
„Чл. 51б. Таксите по чл. 46, 46а, 48, 48а,
48б, чл. 50, ал. 1 и чл. 51 се заплащат в двоен
размер, когато по искане на лицето услугата
се извършва в срок до 10 работни дни.“
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§ 41. Създава се чл. 51в:
„Чл. 51в. (1) За издаване на дипломатическа
карта се събира такса 30 лв.
(2) За издаване на консулска карта се събира
такса 35 лв.
(3) За издаване на карта на административно-технически персонал се събира такса 30 лв.
(4) За издаване на карта на обслужващ
персонал се събира такса 40 лв.“
§ 42. В чл. 53, т. 4 думите „български документ за самоличност“ се заменят с „български
личен документ“.
§ 43. В чл. 54, ал. 1 думите „документи за
самоличност“ се заменят с „български лични
документи“.
§ 44. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Лицата, които представят документ
с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено
от скрити недостатъци в електронния носител
на информация и компонентите, свързани с
него, вградени в документа, се освобождават
от такса за издаването на документ със срок
на валидност на повредения.“
§ 45. Член 56 се отменя.
§ 46. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „документи за самоличност“ се заменят
с „български лични документи“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 47. До създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления
за издаване на български лични документи с
електронен носител на информация със записани биометрични данни таксите за бланки на
заявления и за издаване на български лични
документи се определят и събират по досегашния ред.
§ 48. В чл. 13 от Тарифа № 3 за таксите,
които се събират за консулско обслужване в
системата на Министерството на външните
работи по Закона за държавните такси, приета
с Постановление № 333 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 35 от 2009 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят
със „Закона за българските лични документи“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При приемане и обработване на заявления и документи за издаване на временен
паспорт и на удостоверение за завръщане в
Република България на чужденец освен таксите по ал. 3 се събират и таксите по Тарифа
№ 4 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1841
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за издаване на визи и
определяне на визовия режим, приета с Пос
тановление № 82 на Министерския съвет от
2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Събирането на биометрични
данни се въвежда в задграничните представителства, които са оборудвани за тази цел,
и след разрешение от директора на дирекция
„Консулски отношения“.
(2) При подаване на заявление за издаване
на виза в задграничните представителства по
ал. 1 се събират биометрични данни, включващи
дигитална снимка и десет пръстови отпечатъка
от кандидата за издаване на виза. За тази цел
кандидатът за издаване на виза при първо явяване задължително се явява лично в консулската
служба. Биометрични данни могат да не се
снемат и да се копират в Националната визова
информационна система (НВИС), ако са минали
по-малко от 59 месеца от предишното лично
явяване. При съмнения относно самоличността
на кандидата консулският служител има право
да изиска снемане на пръстови отпечатъци и
преди изтичането на срока от 59 месеца.
(3) Снимката трябва да отговаря на техническите изисквания в съответствие с международните стандарти, установени в Документ 9303
на Международната организация за гражданска
авиация (ИКАО). Пръстовите отпечатъци се
снемат дигитално от положени върху равна
повърхност пръсти в съответствие със стандартите на ИКАО и Решение 2006/648/ЕО на
Комисията от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно
стандартите за биометрични характеристики,
свързани с разработването на Визова информационна система (OB, L 348M, 24.12.2008 г.,
специално българско издание: глава 19, том
08, стр. 64 – 66).
(4) Не се събират пръстови отпечатъци от
лицата, включени в някоя от категориите по
чл. 9а, ал. 5 от Закона за чужденците в Република България. В тези случаи освобождаването от събиране на пръстови отпечатъци се
отбелязва в НВИС. В случаите на временна
невъзможност за снемане на отпечатъци от
10 пръста консулските длъжностни лица имат
право да изискат допълнително разяснение
относно причините. Консулските длъжностни
лица са длъжни да зачитат достойнството на
кандидатите за виза в случай на затруднения
при събирането на биометрични данни.
(5) Събирането и въвеждането в НВИС се
извършва само от консулски служители, които
са изрично оправомощени със заповед на ръко-
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водителя на задграничното представителство, и
след подписване на декларация от служителя,
че е запознат с целите за събиране на биометрични данни в съответствие с чл. 9а, ал. 4 от
Закона за чужденците в Република България
и се задължава да опазва личните данни на
кандидата за издаване на виза.
(6) Събиране на биометрични данни от
външен изпълнител на услуги може да се извършва само в случай че е изрично възложено
от задграничното представителство с договор,
при спазване на изискването за криптирано
предаване на данните и под наблюдението
на консулската служба. В тези случаи при
съмнение консулската служба има право да
извърши проверка на снетите от външния изпълнител пръстови отпечатъци. Въвеждането
на биометрични данни в НВИС се извършва
само от консулски длъжностни лица, на които
е предоставен достъп до нея в съответствие с
чл. 35, ал. 2.
(7) Консулските служби, в които се събират
биометрични данни, имат задължение да предоставят информация за това по подходящ начин.
(8) Събраните биометрични данни от кандидат за издаване на виза се съхраняват в НВИС
за срок не по-кратък от 5 години.“
§ 2. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се издава виза на член на семейството на гражданин на Европейския съюз,
на държава от Европейското икономическо
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пространство и на Конфедерация Швейцария,
ако са налице някои от основанията по чл. 22
от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите
на Европейския съюз и членовете на техните
семейства. За отказа се съставя формуляр в
два екземпляра по образец съгласно приложение № 7, който се подписва от ръководителя
на дипломатическото или консулското представителство или от упълномощено от него
длъжностно лице. Във формуляра се вписват
мотивите, като се посочва основанието за отказа, без да се вписват съображения, засягащи
интересите на националната сигурност, и се
удостоверява датата на връчване (изпращане)
на заинтересуваното лице. Първият екземпляр
се връчва или изпраща на кандидата, а вторият
се прилага към заявлението за издаване на виза
и придружаващите го документи.“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 12, ал. 1,
т. 44 изречение първо се изменя така:
„Давам съгласието си данните, вписани в
това заявление, моята снимка и (ако е приложимо) снетите от мен пръстови отпечатъци да
бъдат предоставени на компетентните органи и
обработени от тях за целите на разглеждането
на заявлението за издаване на виза и решението по него. Тези данни, както и моята снимка
и пръстови отпечатъци ще бъдат включени и
съхранявани в база данни.“
§ 4. Създава се приложение № 7 към чл. 38,
ал. 2:
„Приложение № 7
към чл. 38, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA

КОНСУЛСКА СЛУЖБА
CONSULAR SERVICE
ПОСОЛСТВО/ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО В ………………..
EMBASSY/CONSULATE-GENERAL IN ……………………….
ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА
REFUSAL OF VISA

Консулската служба към Посолството/Генералното консулство на
Република България в ___________________,

The Consular service to the Embassy/Consulate-General of the Republic of
Bulgaria in ………………………………………,

разгледа заявление за издаване на виза

№ ……………………………………………………………./(дата, месец, година),

has examined visa application № ………………………………/(date, month, year)

мб-НИ
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подадено от
logded by
Фамилия
Име
Surname(s)
Дата на раждане
Date of birth
Sex

First Name(s)
Месторождение

__________________
Националност
Nationality
Residence
_______________________________
Вид на документа за пътуване
пътуване
Type of travel document
Number of travel document
Издаден от
Issued by
Date of issue

Пол
Place of birth

Местоживеене

Номер на документа за

Дата на издаване

Приложени документ/и, доказващ/и, че лицето е член на семейството на
гражданин на Европейския съюз/ЕИП/Швейцария и че се ползва от правото на
свободно движение по смисъла на Директива 2004/38/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на
Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават
свободно на територията на държавите членки
Documents proving that the person concerned is a member of the family of a
citizen of the European Union/EIS/Confederation Switzerland and enjoy the
right of free movement under Directive 2004/38/EO of 29th of April 2004

Уведомява кандидатa за издаване на виза г-н/г-жа …………………………..,
за следното:

Hereby informs the applicant Mr/Mrs…………………………, on the following:

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 22 и следващите от
Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за издаване на виза и определяне на визовия режим

On the grounds of art.4 (2) in relation to art.22 of the Law for Entering,
Residing and Leaving the Republic of Bulgaria of European Union Citizens
and Members of Their Families and art.38 (2) of the Ordinance Establishing
the Terms and Procedure for the Issuing of Visas and Imposition of Visa
Requirements

Отказва се издаването на виза по следните причини:
Visa has been refused for the following reasons:

Лицето е представило неистински, подправен или преправен
документ за пътуване.

The person has presented a false/counterfeit/forged travel document

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............
..............................................................
мб-НИ
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За лицето има сигнал в ШИС или е вписано в забранителния
списък на националния регистър и му е наложена принудителна
административна мярка по реда на чл. 23 от Закона за
влизането, пребиваването и напускането на Република България
на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните
семейства – отнето право на пребиваване в Република България,
експулсиране, забрана за влизане в страната;

Person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing
entry in the SIS or in the national register and an enforced
administrative measures has been imposed (withdrawal of the right
of entry in the Republic of Bulgaria; expulsion; prohibition to
enter the Republic of Bulgaria.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................
..............................................................
............................
Лицето представлява заплаха за обществения ред, вътрешната
сигурност, общественото здраве или международните отношения на
една или повече страни - членки на Европейския съюз
The person is considered to be a threat to
public order, internal
security, public health or international relations of one or more of
the member states of the EU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......................
..............................................................
............................
Лицето, на което е отказано издаването на виза, може да
оспорва този отказ по реда на Административнопроцесуалния
кодекс
пред
министъра
на
външните
работи
или
пред
Административния съд – София-град, в срок 14 дни считано от
датата на неговото уведомяване за отказа.
The person concerned may appeal the refusal as provided for in the
Code of Administrative Procedure with the Minister of Foreign
Affairs
or the Administrative Court of Sofia within 14 days from
the notification of the refusal.

Дата на съобщаване: Подпис
виза:

на

лицето,

на

което

е

отказана

Date of notification
Signature of the person concerned

Дата
и
подпис
на
ръководителя
на
дипломатическото
представителство или на определеното длъжностно лице
Date and signature of

(on behalf of) the Head of the diplomatic mission

Печат на Посолството/Генералното консулство
Stamp of the Embassy/Consulate-General
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Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на труда и
социалната политика, приет с Постановле
ние № 266 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2010 г.; попр., бр. 3 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 15, ал. 1 числото „13“ се заменя
с „14“.
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думите „и социално включване“
се заличават.
2. Създава се нова т. 6:
„6. дирекция „Социално включване;“.
3. Досегашните т. 6 – 8 стават съответно
т. 7 – 9.
§ 3. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Социална закрила“:
1. разработва, координира и осъществява
мониторинг, анализ и оценка на държавната
политика в областта на социалните помощи,
интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади
в областта на социалните помощи, интеграцията
на хората с увреждания и социалните услуги за
дългосрочна грижа и извършва наблюдения и
анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в тази област;
3. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и
програми в областта на социалните помощи,
интеграцията на хората с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа, подпомага
разработването и дава становища по операции
и схеми на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“;
4. участва в подготовката на становища, позиции, анализи, презентации, информации и други
документи в областта на социалната закрила,
представя и защитава позицията и интересите
на Република България във връзка с участието
є в работата на комитети, институции, работни
групи и форуми на Съвета на Европейския съюз,
Европейската комисия и Съвета на Европа и
участва в тях със свои представители;
5. подпомага и насърчава сътрудничеството
с гражданските организации с цел активното
им участие в процеса на формулиране, изпъл-
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нение и мониторинг на политиката в областта
на социалните помощи, интеграцията на хората
с увреждания и социалните услуги за дългосрочна грижа;
6. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за
социалните услуги за дългосрочна грижа, които
са делегирана държавна отговорност;
7. координира изпълнението на политиките в
областта на социалните помощи, интеграцията
на хората с увреждания и социалните услуги за
дългосрочна грижа в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията за
социално подпомагане, Агенцията за хората с
увреждания и фонд „Социално подпомагане“;
8. подготвя становища за отпускане на субсидии за национално представителните организации
на и за хората с увреждания за дейности, които
да бъдат финансирани от държавния бюджет,
и изготвя проекти на актове за одобряване на
организациите или институции, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при
допускане на стоки за свободно обращение
съгласно чл. 65, 71 и 72 от Регламент 918/83
на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно
системата на Общността за митнически освобождавания, както и изготвяне на проектите на
заповеди за одобрение, отказ за одобрение или
отнемане на дадено одобрение за освобождаване
от заплащане на вносни сборове;
9. осъществява функциите на секретариат на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания към Министерския съвет.“
§ 4. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. Дирекция „Социално включване“:
1. разработва, координира и осъществява
мониторинг, анализ и оценка на държавната
политика в областта на социалното включване,
подкрепата и социалните услуги за децата и
семейството;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии,
програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на социалното включване,
подкрепата и социалните услуги за децата и
семейството и извършва наблюдения и анализи
на състоянието, тенденциите и развитието на
добри практики в тази област;
3. координира участието на Република България в европейския Отворен метод на координация
по социална закрила и социално включване и
разработването и изпълнението на Националния
доклад по стратегиите за социална закрила и
социално включване в рамките на този метод;
4. координира разработването и изпълнението
и осъществява мониторинга на Националния
план за действие за социално включване като
елемент от европейския Отворен метод на
координация по социална закрила и социално
включване и осъществява методическа подкрепа
при разработването на други документи, свързани
с участието на Република България в този метод;
5. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми
в областта на социалното включване, подкрепата
и социалните услуги за децата и семейството,
подпомага разработването и дава становища
по операции и схеми на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“;
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6. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи, презентации, информации
и други документи в областта на социалното
включване, представя и защитава позицията и
интересите на Република България във връзка
с участието є в работата на Комитета по социална закрила и експертните групи към него,
институции, работни групи, комитети и форуми
на Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия и Съвета на Европа и участва в тях
със свои представители;
7. подпомага и насърчава сътрудничеството с
гражданските организации с цел активното им
участие в процеса на формулиране, изпълнение
и мониторинг на политиката в областта на социалното включване и подкрепата и социалните
услуги за децата и семейството;
8. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за
социалните услуги за деца, които са делегирана
държавна отговорност;
9. координира изпълнението на политиките
в областта на подкрепата и социалните услуги
за децата и семейството в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията
за социално подпомагане;
10. подпомага управлението и участва в
изпълнението на проекти в областта на социалното включване и подкрепата и социалните
услуги за децата и семейството, финансирани
от Международната банка за възстановяване
и развитие, и поддържа връзки с представителството на банката за България на нейния
официален език;
11. осъществява функциите на секретариат
на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет.“
§ 5. В приложението към чл. 15, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието числото „304“ се заменя с „312“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „223“ се заменя с „231“.
3. На ред „дирекция „Социална закрила и
социално включване“:
а) думите „и социално включване“ се заличават;
б) числото „21“ се заменя с „12“.
4. Създава се ред „дирекция „Социално
включване“ 17“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Навсякъде в правилника думите „Световната банка“ се заменят с „Международната
банка за възстановяване и развитие“.
§ 7. В Постановление № 266 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.;
изм., бр. 2 от 2010 г.) в т. 13 от приложението
към чл. 2, ал. 3 „Обща численост на персонала
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във второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на труда и социалната
политика“ числото „16“ се заменя с „8“.
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 март
2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1843

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по туризъм (ДВ, бр. 13
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) в т. 16 думите „един представител“ се
заменят с „трима представители“;
б) в т. 20 думите „един представител“ се
заменят с „двама представители“;
в) създава се т. 26 със следното съдържание:
„26. представител на сдружението „Съюз на
инвеститорите в туризма.“
2. В ал. 6 след думите „24“ съюзът „и“ се
заменя със запетая и след думите „25“ се добавя „и 26“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Т. Трайков
1729

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Правилник за изменение и допълнение на
устройствените правилници на българо-гер
манските центрове за професионално обучение
в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян
и Царево
§ 1. В Устройствения правилник на Българогерманския център за професионално обучение
в Пазарджик (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм.,
бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „ул. Пловдивска 17“
се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „два центъра в Плевен
и Стара Загора“ се заменят с „четири центъра
в Плевен, Смолян, Стара Загора и Царево“.
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3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. „Директор на дирекция „Учебна
дейност“ се отменя;
б) раздел IIІ. „Директор на дирекция „Административна и финансова дейност “ се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Директорът на БГЦПО утвърждава
длъжностното щатно разписание на центъра
след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.“
5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО
се определя с постановление на Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.“
6. Приложението към чл. 10 се отменя.
§ 2. В Устройствения правилник на Българогерманския център за професионално обучение
в Плевен (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм.,
бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „ул. Александър
Стамболийски 16“ се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „два центъра в Пазарджик и Стара Загора“ се заменят с „четири
центъра в Пазарджик, Смолян, Стара Загора
и Царево“.
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. „Директор на дирекция „Учебна
дейност“ се отменя;
б) раздел IIІ. „Директор на дирекция „Административна и финансова дейност“ се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Директорът на БГЦПО утвърждава
длъжностното щатно разписание на центъра
след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.“
5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО
се определя с постановление на Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.“
6. Приложението към чл. 10 се отменя.
§ 3. В Устройствения правилник на Българогерманския център за професионално обучение
в Смолян (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм.,
бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „кв. Райково, ул.
Искър 8“ се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „три центъра в Плевен, Пазарджик и Стара Загора“ се заменят с
„четири центъра в Пазарджик, Плевен, Стара
Загора и Царево“.
3. В глава трета се правят следните изменения:
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а) раздел II. „Директор на дирекция „Учебна
дейност“ се отменя;
б) раздел IIІ. „Директор на дирекция „Административна и финансова дейност“ се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Директорът на БГЦПО утвърждава
длъжностното щатно разписание на центъра
след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.“
5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО
се определя с постановление на Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.“
6. Приложението към чл. 10 се отменя.
§ 4. В Устройствения правилник на Българогерманския център за професионално обучение
в Стара Загора (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм.,
бр. 38 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „ул. Армейска 7“
се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „два центъра в Пазарджик и Плевен“ се заменят с „четири центъра
в Пазарджик, Плевен, Смолян и Царево“.
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. „Директор на дирекция „Учебна
дейност“ се отменя;
б) раздел IIІ. „Директор на дирекция „Административна и финансова дейност “ се отменя.
4. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Директорът на БГЦПО утвърждава
длъжностното щатно разписание на центъра
след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.“
5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО
се определя с постановление на Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.“
6. Приложението към чл. 10 се отменя.
§ 5. В Устройствения правилник на Българогерманския център за професионално обучение
в гр. Царево (ДВ, бр. 35 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „ул. Хан Аспарух
36“ се заличават.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „два центъра в Пазарджик и Стара Загора“ се заменят с „четири
центъра в Пазарджик, Плевен, Смолян и Стара
Загора“.
3. В глава трета се правят следните изменения:
а) раздел II. „Директор на дирекция „Учебна
дейност“ се отменя;
б) раздел IIІ. „Директор на дирекция „Административна и финансова дейност“ се отменя.
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4. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
а) досегашният чл. 9 става чл. 9, ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Директорът на БГЦПО утвърждава
длъжностното щатно разписание на центъра,
след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.“
5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Числеността на персонала в БГЦПО
се определя с постановление на Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.“
6. Приложението към чл. 10 се отменя.
Министър: Т. Младенов
1728

Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Центъра за развитие на чо
вешките ресурси и регионални инициативи
(обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм., бр. 20 и
бр. 76 от 2009 г.)
§ 1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Общата численост на персонала се
определя с постановление на Министерския
съвет по предложение на министъра на труда
и социалната политика.“
§ 2. Приложението към чл. 9 се отменя.
Министър: Т. Младенов
1727

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8 от
5 февруари 2010 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Козметик”
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
815020 „Козметик“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално нап
равление 815 „Фризьорски и козметични
услуги“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 815020 „Козметик“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалност 8150201
„Козметика“.
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Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката,
а за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 815020 „Козметик“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Козметик“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, оценяването
по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална
квалификация, необходимата материална база.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Козметик“
Професионално направление:
815

Фризьорски и козметични услуги

Наименование на професията:
815020

Козметик

Специалност:

Степен на
професионална
квалификация:

8150201

Втора

Козметика
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили
16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Козметик“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255
от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.
2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
Описание
на трудовите
дейности
(задачи)

1

29.10.2009 г.) входящото минимално образователно
равнище за ученици е завършен седми клас или
завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че
професията „Козметик“ не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции. Основните характеристики на профила на професията са представени
в таблица 1.
Таблица 1

Предмети и средства
на труда

2
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Професионални компетенции

знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества:

3

4

5

Процедури за лице
1. Приема и
консултира
клиента.

личен картон на клиента,
информационни
материали
(брошури,
списания,
снимки)

видове услуги, предлагани
в козметичната кабина;
основни познания
в козметиката и основни
приложения на основните
козметични апарати;
въздействието на всяка
процедура;
противопоказания и
контраиндикации при
всяка процедура;
възможни комбинации между
процедурите;
времетраене, себестойност,
честота на приложение на
всяка процедура

проучване и анализ на
нуждите на клиента;
изготвяне на
индивидуална
програма за
процедури, апликации
или тренировки;
избор на подходящата
козметична грижа за
клиента;
поддържане в добър
вид на собственото
тяло – кожата на
лицето и ръцете,
ноктите, фигурата,
прическата и косата

умение за устно
изразяване;
умение за работа с
хора;
обноски,
външен вид;
коректност и такт;
лоялност;
предприемчивост

2. Подготвя работното място за извършване на определена процедура.
Подготвя клиента
за извършване на
определена процедура.
Подготвя лицето
на клиента за
процедура.

кушетка,
чаршаф, кърпа
(хавлия),
стерилизатор
за инструменти;
четки, шпатули, купи,
гъби, кърпи, салфетки,
бонета, ленти за глава;
памук, тоалетно мляко,
тоник, лосион, гел-пяна
за почистване на грим

нормативни документи,
регламентиращи
хигиенните изисквания
към козметичните салони;
обзавеждане на козметичната
кабина – мебели, оборудване;
видове почистващи продукти
за грим и начин на приложение;
активни съставки в почистващите продукти и тяхното
въздействие върху кожата

подготовка на клиента;
правилен подбор на
вида продукт според
типа кожа;
отстраняване грима на
клиента (демакиаж)

комуникативност;
сръчност;
планиране и
организиране на
дейността;
умение за работа
с хора;
обноски, външен
вид

3. Извършва
диагностика
на кожата.

лампа-лупа и апарат за типове кожа;
удова диагностика на анатомия и физиология
кожата
на кожата;
козметични недостатъци
и болести на кожата;
различни видове диагностика;
апарати и инструменти,
използвани при диагностика
на кожата – видове,
предназначение, правила
за работа с тях

определяне типа на
кожата;
определяне на
възможността за
съществуване на
определени проблеми
(алергия, много суха
кожа и др.);
анализ на състоянието
на кожата;
изготвяне на индивидуална програма на
клиента;
представяне на различни видове козметични продукти, апарати и др.

комуникативност;
концентрация на
вниманието и
наблюдателност;
съобразителност
и гъвкавост;
умение за устно
изразяване;
комбинативен ум;
добра памет;
добри обноски
и външен вид
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1

2

3

4

5

4. Изпълнява
ексфолиация и
пилинг на лицето
на клиента.

ексфолиращи
продукти;
продукти за дълбок
пилинг –
химичен пилинг,
билков пилинг;
четки, гъби, тампони за
почистване на маски,
купа за вода;
уреди за ексфолиране;
уреди за
пилинг – фриматор,
ултразвуков апарат

видове продукти с ексфолиращо
действие;
активни съставки
на ексфолиращите
продукти и тяхното
въздействие вьрху
кожата;
начини за повърхностно
приложение на
продуктите;
контраиндикации на
продуктите;
апарати, прилагани за
ексфолиране – фриматор,
ултразвук, дермабразио;
техника на безопасност за
работа с изброените апарати;
видове дълбоки пилинги
(химичен, билков) и тяхното
въздействие;
контраиндикации на
дълбок
пилинг;
възможни последствия
от дълбок пилинг;
грижи за кожата след
приложение на дълбок
пилинг

правилен избор на
продуктите за работа;
нанасяне на ексфолиращ продукт;
извършване на
ексфолиращ пилинг
чрез мануална техника
(ексфолиращи
движения);
работа с фриматор и
ултразвуков апарат;
избор на техника за
извършване на дълбок
пилинг;
спазване на
изискванията за
хигиена и безопасност
по време на работа;
полагане на грижи за
кожата след извършените процедури

сръчност;
организираност;
прецизност;
умение за работа
с хора;
коректност и такт

5. Почиства
кожата –
вапоризация,
йонизация,
д’арсонвализация,
електроепилация.

кушетка, чаршаф;
еднократни
консумативи –
бонета, чаршафи,
ленти за коса;
кърпа (хавлия),
стерилизатор за
инструменти;
апарати –
вапозон, йонофореза,
д’арсонвал,
електроепилатор;
инструкции за работа
с апаратите;
книги за инструктаж при
работа с апаратите

основни уреди в козметичния
салон – технически
характеристики,
въздействие;
техника на безопасност
при работа с вапозон,
йонофореза, д’арсонвал,
електроепилатор;
контраиндикации при работа
с вапозон, йонофореза,
д’арсонвал, електроепилатор;
изпълнение на процедури с
вапозон, йонофореза,
д’арсонвал, електроепилатор – честота,
техника на приложение;
продукти, използвани при
работа с изброените апарати.

работа с вапозон,
йонофореза,
д’арсонвал,
електроепилатор;
спазване на основните
изисквания за
техническа поддръжка
на апаратите;
безопасна за клиента
работа с електроуреди;
нанасяне и
отстраняване
на продуктите,
необходими за работа
с апаратите;
информиране
на клиента за
приложените
процедури

сръчност;
организираност;
прецизност;
умение за работа
с хора

6. Извършва
екстракция.

кушетка, чаршаф, кърпа
(хавлия), стерилизатор
за инструменти, лампалупа, комедоночистач;
еднократни
консумативи – бонета,
чаршафи, ленти за коса;
антисептична пудра,
дезинкрустиращ лосион;
четки, шпатули, купи,
гъби, кърпи, салфетки,
течаща вода или
подвижен душ

типове кожа;
анатомия и физиология на
кожата;
козметични недостатъци и
болести на кожата;
очакван резултат от
екстракцията;
основни съставки на
използваните продукти;
очакван ефект, въздействие
на всеки от продуктите
(процедурите) върху кожата

правилно изпълнение
на екстракцията – без
излишно нараняване
на кожата, без създаване на рискове от възпалителни процеси;
спазване на
правилата за хигиена
и стерилност на използваните средства;
стерилизация на
използваните
инструменти
(ежедневно и след
всяка процедура)

сръчност;
организираност;
прецизност;
лична хигиена;
умение за работа
с хора;
коректност и такт

7. Извършва
масажи.

масажен крем/олио;
основни масажни
кушетка, чаршаф, кърпа приоми – поглаждане,
(хавлия)
разтриване, омесване,
мачкане, фрикция, потупване;
видове масаж – лечебни:
на Жаке и на Поспелов и
хигиенно-козметичен; индикации, контраиндикации,
интензивност и честота на

избор на масажна
техника;
изпълнение на
различни видове
масаж – лечебен
масаж на Поспелов,
лечебен масаж на
Жаке, хигиеннокозметичен масаж

сръчност;
физическа
издръжливост;
издръжливост
на работа при
еднообразна
рутинна дейност;
търпение и
упоритост;
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приложение;
възможни реакции;
възможни нежелателни
последствия;
видове масла и емулсии,
използвани за масаж

5
коректност и такт

8. Почиства вежди, памук, спирт,
основни правила за оформяне
оцветява вежди и дезинфектант, пинцета, на вежди съобразно
мигли.
боя за вежди и мигли пропорциите и формата на
лицето;
модни тенденции при
оформяне и оцветяване
на вежди и мигли;
правила за безопасна работа
с бои и оцветители за мигли
и вежди;
техника на оцветяване на
мигли и вежди

дезинфекция на
мястото;
отстраняване на
излишните косьмчета;
придаване на правилна
форма на веждите;
избор на цвят на
боята;
приготвяне на
оцветяващата маса;
нанасяне на боята;
отстраняване на боята
при приключване на
процедурата

комуникативност;
прецизност;
точност на
изпълнението;
оригиналност;
усет за форма;
умение за оформяне

9. Изработване на
грим – дневен и
вечерен. ��������
П�������
оставяне на:
– моливи;
– сенки;
– очна линия и
спирала;
– руж, пудра;
– червило.

тампони за почистване
на грим, тоалетно мляко,
четки, апликатори,
хидратиращ дневен крем
за съответния тип кожа,
бази за грим (течни,
твърди), коректори
(течни, твърди,
прахообразни);
четки за руж, гъби,
четки, тампони за
пудра, пудра (на прах,
кремообразна, течна);
руж (кремообразен, на
прах);
четка за устни,
молив за устни, червило,
гланц за устни

етапи на извършване на
процедурата;
видовете продукти за
подготовка на кожата
преди гримиране;
видове бази за грим;
видове грим;
начини за коригиране
на дефекти и несъвършенства
по кожата;
начини за постигане на
оптическа хармония на
чертите на лицето;
посока на нанасяне на
продуктите;
техника за работа с продуктите;
възможности за комбинации
между продуктите;
цветовете и начините на
комбиниране при пудрите
за постигане на максимално
младежко излъчване;
модните тенденции в грима;
новите видове продукти за
грим

избор на хидратиращ
крем и база за грим
според типа кожа;
поставяне на
хидратиращ продукт;
поставяне на базата и
коректорите;
подбор на тоновете
и цветовете според
типа лице;
правилно приложение
на продукти с различна
консистенция;
изработване на
прецизен грим
на очите;
точно нанасяне на
молива, сенките,
очната линия и
спиралата, ружа,
пудрата и червилото;
сливане на тоновете
и постигане на
максимално естествен
ефект

умение за оформяне;
наблюдателност;
хрумвания,
импровизации;
генериране на идеи
и нестандартни
решения;
комуникативност;
прецизност

10. Изпълнява
процедури за
кожата на ръцете
и краката.

памук, спирт,
лакочистител, ножичка,
пили, дървена шпатулка,
омекотители за
кожички, клещичка,
крем за масаж, кърпа,
салфетки

строеж и специфична функция
на нокътната плочка;
начини за поддържане в добро
здраве на кожата на ръцете
и краката;
видове продукти и техники
на прилагане

правилно третиране
на кожата на ръцете/
ходилата;
масаж на ръцете/
ходилата;
оформяне на нокътна
плочка;
правилно поддържане
на кутикулата;
гланциране и лакиране
на ноктите

комуникативност;
прецизност;
точност на
изпълнението;
оригиналност;
умение за оформяне;
наблюдателност

11. Извършва
парафинови
процедури за ръце/
крака.

вана за затопляне на
парафин;
дезинфекциращ продукт
за ръце/ходила;
крем за ръце и ходила;
полиетиленови
ръкавици/терлици;
памучни ръкавици/
терлици

въздействие на парафина
върху кожата на ръцете
и краката;
последователност при
изпълнение на процедурата;
индикации и контраиндикации
за приложение на парафина

извършване на
процедурата
при спазване на
изискванията;
правилен подбор на
продуктите;
преценяване
времетраенето
на процедурата

комуникативност;
прецизност;
точност на
изпълнението;
наблюдателност

С Т Р.

48
1

12. Отстранява
нежелано
окосмяване,
изпълнява кола
маска.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

2

3

4

уред за затопляне на
кола – вана и патрон;
лента за отстраняване
на колата; дървени
шпатули; дезинфектант;
лосион за след кола
маска; продукт за
почистване на уредите
от кола маска

видове кола маска – според
температурата, според
състава, според сезонното
приложение;
индикации и контраиндикации
за приложение на кола маска;
предимства и недостатъци на
различните видове кола маски

правилно извършване
на процедурата;
спазване на техниката
на безопасност при
работа с уреда за кола
маска

комуникативност;
прецизност;
точност на
изпълнението;
умения за работа
с хора

5

Процедури за тяло
13. Консултира
клиента.

личен картон на клиента; видове услуги, предлагани в
информационни
уелнес център;
брошури
анатомия и физиология на
човешкото тяло;
въздействие на всяка
процедура върху човешкия
организъм;
противопоказания и
контраиндикации при всяка
процедура;
възможни комбинации между
процедурите;
времетраене, себестойност,
честота на приложение на
всяка процедура

представяне на процедурите, изпълнявани в козметичния
салон – видове, техники, използвани
козметични продукти,
очаквано въздействие
и противопоказания;
проучване и анализ на
нуждите на клиента;
изготвяне на индивидуална програма за
процедури, апликации
или тренировки;
поддържане в добър
вид на собственото
тяло – кожата на
лицето и ръцете,
ноктите, фигурата,
прическата и косата

комуникативност;
позитивно
излъчване;
добър външен вид
и обноски;
умение за
убеждаване;
умение за работа
с хора;
предприемчивост;
лоялност

14. Извършва
ексфолиация.

кушетка, чаршаф,
еднократни чаршафи,
бонета, бикини,
ленти за коса, кърпа
(хавлия), стерилизатор
за инструменти;
ексфолианти, трици,
пилинги; четки,
шпатули, купи, гъби,
кърпи, салфетки; течаща
вода или подвижен душ

основни съставки на продукта;
основни въздействия на
продуктите за ексфолиация;
очакван ефект от приложението

нанасяне на ексфолианта;
извършване на ексфолиацията;
отнемане на продукта

сръчност,
организираност,
прецизност;
търпение и
упоритост;
коректност и такт

15. Изпълнява
апликация.

шпатула, четка, купа
за вода;
серуми, гелове, маски,
кремове;
бандажно фолио,
бинтове, средства за
увиване на тялото,
еднократни чаршафи,
бонета, бикини, ленти
за коса;
гъби, кърпи, купа за
вода, ножица за бандажа

основни активни съставки
на всеки продукт;
хигиенни изисквания
при работа;
видове подходящи комбинации
между апликации и други
процедури, предлагани в
центъра;
последователност на
нанасянията;
основни въздействия;
очакван резултат; начини
за отстраняване на
апликиращия продукт;
последователност на зоните
за обработване; хигиенни
изисквания при изпълнение
на процедурата;
правила за безопасност
на труда

нанасяне на апликиращите продукти;
увиване на тялото;
правилно
комбиниране на
продуктите;
отстраняване на
апликирания продукт;
спазване на
последователността на
зоните за обработка;
безопасност при
изпълнението;
спазване на хигиенните
изисквания

сръчност;
комбинативно
мислене;
организираност;
прецизност;
издръжливост
на работа при
еднообразна
дейност;
физическа
издръжливост

16. Изработва
крем/олио за масаж;
козметичен масаж кушетка, чаршаф,
на тяло.
еднократни чаршафи,
кърпа /хавлия

анатомия и физиология
на човешкото тяло,
кръвообращение, лимфен
поток; индикации и
контраиндикации при
изпълнение на масажи;
основни масажни приоми
и тяхното въздействие върху
човешкото тяло

правилно изпълнение
на масажа;
създаване атмосфера
на релакс и
спокойствие

издръжливост
на работа при
еднообразна
дейност;
физическа
издръжливост;
комуникативност;
умение за работа
с хора
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17. Дава препоръки за поддържане у дома.

информационни
материали – брошури,
мостри, тестери

видове продукти, приложими
в домашни условия – основни
съставки, очакван ефект,
контраиндикации за
употребата им, начин на
прилагането им

представяне на
продуктите и техните
качества;
изготвяне на
индивидуална
програма за домашно
поддържане

комуникативност;
умения за
презентиране на
продукти;
предприемчивост;
добра памет;
добри обноски;
добър външен вид;
лоялност;
коректност;
почтеност

18. Прилага
техники за
премахване на
стреса.

постелки за изпълнение
на стречинг, уреди за
гимнастика и изпълнение
на изометрични и релаксиращи упражнения,
аромати, подходящо
осветление

подходящи за ежедневието
допълващи и надграждащи
апликации и упражнения;
стресови фактори и начини
за тяхното неутрализиране;
антистресови курсове,
програми на открито,
стратегии за леко движение,
прогресивна
мускулна релаксация,
дихателен тренинг, физически
и ментален тренинг;
правила за здравословен
начин на живот

анализ на състоянието и прилагане на
процедура;
консултиране и наблюдение
на клиента при
изпълнение на
програмата;
създаване
атмосфера на релакс

комуникативност;
отговорност;
умения за
работа в екип;
умения за
презентиране;
предприемчивост;
лоялност

19. Изпълнява
билки, компреси, отвари
процедури с
билки и плодове и
дава препоръки за
здравословно
хранене.

правила за здравословно
хранене;
класически методи за
прилагане на природна
козметика: физическа терапия,
хидро- и балнеотерапия,
климатолечение, хранителна
терапия, фитотерапия

информиране на
клиента за
съществуващите
методи;
изготвяне на
индивидуални
програми за хранене,
тренинг, апликации на
основата на процедури
с билкови и плодови
продукти

отговорност;
адаптивност;
комуникативност;
умения за работа
с хора;
умения за
убеждаване

20. Информира се за
новите тенденции в
професията и
включва в работата си нови
продукти, апарати,
технологии.

програми за създаване на работа с компютър:
текст и таблица;
поддържане на база
работа в интернет и с
данни, създаване
електронна поща;
и оформяне на
терминология, свързана
документ – досие
с работата на козметика
на клиента;
на чужд език
намиране на
информация в
интернет;
провеждане на
разговор на чужд
език;
разбиране на текстове,
свързани с дейността
на козметика;
участие и
организиране на
мероприятия
(семинари, промоции,
демонстрации,
ревюта);
поддържане на контакти с фармацевтични
предприятия
(дистрибутори);
наблюдение на пазара на козметични
услуги и усвояване на
изпълнението на нови
процедури

компютър, софтуер,
брошури и рекламни
материали на нови
продукти и апарати за
работа в козметичните
салони

стремеж към
личностно развитие
и усъвършенстване;
инициативност;
любознателност;
съобразителност
и гъвкавост;
логическо мислене
и комбинативност
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21. Организация на
трудовата дейност
в козметично
студио.

нормативни документи:
Закон за занаятите;
Закон за здравословни
и безопасни условия на
труд (ЗБУТ),
Закон за защита на
потребителите (ЗЗП);
Наредба № 15 от
2006 г. на министъра
на здравеопазването
за здравните изисквания
към лицата, работещи
в детските заведения,
специализираните
институции за
деца и възрастни,
водоснабдителните
обекти, предприятията,
които произвеждат
или търгуват с
храни, бръснарските,
фризьорските и
козметичните салони
(ДВ, бр. 57 от 2006 г.);
ценоразписи;
счетоводни документи;
офис техника;
нормативи за санитарнохигиенните изисквания
и изисквания на
Инспекцията по труда;
апарати, инструменти,
обзавеждане;
вътрешен правилник

обзавеждане на козметично
студио – видове мебели,
предназначение;
нормативни документи,
регулиращи работата на
козметика;
организация на
работата в козметично
студио – дейности, длъжности,
отговорности;
санитарно-хигиенни
изисквания;
видове апарати, инструменти,
приспособления, необходими
за извършване на процедурите
и за почистване и
дезинфекциране;
документи, регламентиращи
работата в козметично
студио – правилници,
инструкции, дневници,
програми, информационни
материали за клиентите;
козметични продукти,
използвани за различните
процедури – видове,
предназначение, изисквания
за съхранение

попълване на фактури, издаване на касови
бележки; изчисляване
на цената на извършените процедури (услуги) в съответствие с
утвърдения ценоразпис в студиото;
създаване на подходящи условия за работа
на всички служители
в салона;
осигуряване на
комфортна за клиента
обстановка в салона;
осигуряване
на подходяща
температура в
студиото, декорация,
информационни
материали за
клиентите и др.;
изработване и
съгласуване на
графика (плана) за
деня с останалите
колеги в салона;
попълване на
картотеката с
информация за
всеки клиент – при
извършване на
процедура и при
завършване на
програмата;
попълване на
формуляри за
заявяване и отписване
на козметични
продукти (други
стоки);
поддържане на
контакти с фирми
за доставка на
необходимите
козметични продукти,
инструменти, апарати;
проучване на различни
възможни форми
на организация на
козметичното студио,
разработване на идеи
за промени и тяхното
реализиране

самооценка;
мотивираност;
мобилност;
приспособимост;
планиране и
организиране;
съобразителност;
гъвкавост;
любознателност;
логическо мислене
и комбинативност;
работа в екип

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Професията „Козметик“ се развива динамично с ориентация към профилактиката на човешкото здраве. Развитието на дерматологията,
фармацията и модернизирането на апаратите
(хай-тек апаратура) води до необходимост от
обучение на професионалисти, които да прилагат новите козметични методи за профилактика
срещу заболявания на кожата на лицето и тялото, познавайки съвременните методи за работа
със специализирана апаратура. Професията все
повече се обвързва с развитието на пластичната
хирургия, която изисква козметично поддържане
на кожата в следопeративния период. Тенден

циите в световен мащаб обвързват професията
с други сфери на здравеопазването – пред- и
следродилен период, социална козметика – грижа за възрастни хора, които поради здравословни проблеми престояват дълго в легнало
положение. Козметичната грижа в такива случаи
подпомага оздравителните процеси. Увеличава
се нуждата от специалисти по козметика, които
да извършват така наречените SPA и Wellness
услуги в новата сфера в туризма – туризъм за
здраве, релакс и добро самочувствие.
Завършилите обучение по професията „Козметик“ – втора степен на професионална квалификация, могат да се реализират във: центрове
за красота, предлагащи традиционни процедури
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по козметика; хотели и SPA центрове, развиващи идеята „туризъм за здраве и добро самочувствие“; екип с дерматолози и пластични
хирурзи; екип с акушери, психолози и педиатри,
за да съдействат в подготовката на бъдещите
майки за раждане и да извършват козметични
процедури за възстановяване след раждане;
телевизионния, театралния и модния бранш.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД)в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г.,
Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед
№ РД-01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра
на труда и социалната политика – лицата,
придобили втора степен на професионална
квалификация по професията „Козметик“, могат
да заемат длъжностите 5141-2004 Козметик,
5141-2005 Маникюрист, 5141-2006 Обслужващ
баня, 5141-2007 Обслужващ сауна и 5141-2008
Педикюрист в салони за красота, 5220-2005
Продавач – консултант в магазини за козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности,
както и на други длъжности включени при
актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Завършилите обучение по професията „Козметик“ – втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията си
в следните сфери: дерматокозметика – за работа
в екип с дерматолози; апаратна козметика – за
работа в медицински центрове по пластична
хирургия или центрове за красота, оборудвани
с ново поколение козметични апарати; SPA и
Wellness процедури за релакс и добро самочувствие; професионален грим – за нуждите
на телевизионния, модния и театралния грим.
Завършилите обучение по професията „Козметик“ – втора степен на професионална квалификация, могат да повишават квалификацията
си с цел разработване на собствено козметично
студио по следните теми: създаване и управление
на козметичен салон или SPA/Wellness център;
реклама и популяризиране на услугите за красота; продажби; изграждане и развитие на екип
за козметичен салон или SPA/Wellness център.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията
„Козметик“ – втора степен на професионална
квалификация, е придобиването на умения за
прилагане на основните козметични процедури,
както и знания за характеристиките на здравата
кожа, причините за отклонение от нормалното
є функциониране, начините за поддържане на
здравето и красотата, основните продукти, използвани в козметичните процедури, основните
активни елементи и съставки на козметичните
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продукти, изискванията за здравословен начин
на живот, видовете козметични грижи за кожaта
на тялото, ръцете и крaкaта.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава и прилага основните правила за
безопасна работа, не замърсява околната среда;
– познава и използва личните предпазни
средства, работи с апаратурата в съответствие
с правилата за безопасна работа;
– осъществява ефективни комуникации с
клиенти и колеги;
– познава пазарните отношения;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
– отнася се с чувство за отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа;
– съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
– създава и обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони на ръка
или с компютър;
– умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, информира
се за новостите в развитието на козметичните
услуги, продукти и апаратура от различни
български и чуждестранни източници, вкл. и
интернет.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално
направление „Фризьорски и козметични услуги“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– спазва основните принципи на работа;
– познава видовете инструменти, пособия
и материали и ги съхранява правилно;
– познава стиловете и модните тенденции
и успешно ги прилага.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Козметик“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава типовете кожа, умее да определи състоянието є и да приложи съответните
грижи, както и да препоръча правилна грижа
в домашни условия;
– познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;
– правилно изпълнява дневен и вечерен
грим;
– познава основните козметични продукти
и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;
– изпълнява процедури за поддържане
кожата на лицето, тялото, ръцете, ходилата;
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– познава видовете, предназначението и
начина на ползване на козметична апаратура;
– умее да анализира нуждите на клиента и
самостоятелно да изготвя програма за процедури
в козметичния салон;
– познава основните правила за здравословен начин на живот;
– умее да изготвя специфична индивидуална
програма за водни процедури и релакс;
– умее да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти
и колеги.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика
на професията, се регламентира с учебен план
и учебни програми, които се разработват на
базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Козметик“ – втора степен
на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията
„Козметик“ – втора степен на професионална
квалификация, е представено в таблица 2.
Таблица 2
Съдържание на обучението
професионални
компетенции

тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготов
ка – единна за всички професионални направления
1. Познава и прилага принципите на организация на труда и
работното място в козметичен
салон в съответствие с изискванията на ЗБУТ. Използва
лични предпазни средства.

организация на труда
и работното място в
козметичната кабина;
санитарно-хигиенни
норми и изисквания на
ЗБУТ; външен вид и
работно облекло;
безопасна работа с
апаратура;
правилно съхраняване
на козметичните
продукти

2. Използва различни кому- видове общуване;
никационни средства.
правила за работа в
екип; психология
3. Познава общите икономи- обекти и субекти на
чески принципи и пазарни пазара на услуги
отношения.
за красота, водни
процедури и релакс;
икономически процеси,
явления и отношения;
цени, ценообразуване,
документооборот
4. Провежда кратки консултации на чужд език, разбира
основната идея в текстове на
чужд език по теми, свързани
с професията.

чуждоезиково обучение
по теми, свързани с
козметичните услуги –
посрещане и консултиране на клиент,
препоръки за
домашна грижа към
кожата, препоръчване
и обяснение на
козметичните про-
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2
цедури, предлагани в
козметичните салони,
и използваните
козметични продукти

5. Ползва компютър за: работа
в интернет, създаване на база
данни, водене на лична картотека на всеки клиент.

въвеждане, намиране и
съхраняване на
информация под
формата на таблица
и текст; намиране и
записване на информация от интернет;
електронна поща

6. Работи в екип. Съдейства и
търси помощ от членовете на
екипа. Разбира своята роля и
място при решаване на проблеми, вземане на решения и
участия в работата на екипа.
Съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си.

индивидуално трудово
поведение; мотивация,
активност, инициативност; разрешаване на
конфликт; възможности
за повишаване на квалификацията – курсове,
семинари, обучаващи
институции

7. Познава правата и задълженията си като участник
в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда и вътрешната
нормативна база.

трудов договор и правоотношения; работно
време, права и
задължения; социално
и здравно осигуряване

Oтраслова задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално направ
ление „Фризьорски и козметични услуги“
8. Познава видовете инстру- видове инструменти,
менти, пособия и материали пособия, козметични
и ги съхранява правилно.
продукти – правила за
поддържане и съхранение
9. Познава стиловете и мод- мода и модни тенденции
ните тенденции и успешно
ги прилага.
Специфична за професията „Козметик“ задължител
на професионална подготовка
10. Познава основните термини в козметиката; умее
да изготвя индивидуална диагностична карта; умее да
информира клиента за резултата от диагностиката и да
предложи последваща грижа;
познава активните съставки
в козметичните продукти,
въздействието и начина на
прилагане.

анатомия и физиология
на кожата, типове кожа,
болести по кожата,
козметични недостатъци,
кожни придатъци;
диагностика на кожата;
козметични продукти
(витамини, антиоксиданти, етерични масла,
фитоекстракти, морски
продукти, термални
Н2О, биокултури и
др.) – видове, състав,
въздействие; основни
техники за премахване на
стреса и релакс; апаратно
третиране; козметични
средства

11. Изпълнява процедури за видове процедури в
поддържане кожата на лицето козметичния салон и в
и тялото.
центровете по SPA и
Wellness:
– процедури за лице –
видове, комбиниране на
процедурите, последователност, интензивност
на приложението;
– процедури за тяло –
видове, козметични
грижи, масажи, релакс
техники, антицелулитни
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техники, процедури за
бюст; фитокозметика;
ароматерапия;
хомеопатия в
козметиката;
цветотерапия;
музикотерапия;
витаминотерапия;
дълбоки пилинги –
химичен, билков,
дермабразио;
видове морски продукти
и използването им
за козметични
цели и за целите на
водните
процедури;
апаратна козметика –
основни групи апарати
и тяхното приложение;
апаратура в козметиката – електроапаратура, апаратура
със светлинни потоци
и с радиовълни

12. Полага козметични гри- мануални техники за
жи за ръцете и ходилата на третиране на ръце
клиента.
и ходила;
апаратно третиране;
видове козметични
продукти за маникюр
и педикюр; състав,
въздействие, начини
на приложение; инструменти – видове, приложение; козметични
продукти – състав,
приложение и съхранение; видове апарати, използвани
в грижата за
ръцете и ходилата
13. Познава продуктите и тех- цветоанализ;
никите и правилно изпълнява видове грим;
дневен и вечерен грим.
техники за нанасяне на
дневен и вечерен грим;
козметични продукти,
използвани за грим –
състав, видове,
приложение;
последователност при
изпълнение на грима;
инструменти за нанасяне
на грим
14. Организира и спазва
установените правила и
изисквания за работа в салона
с цел осигуряване комфорт на
клиентите и ефективна работа
на всеки от служителите в
козметичния салон.

оборудване и обзавеждане
на козметичен салон;
отчитане на работата
в козметичния салон;
нормативни документи,
регламентиращи изискванията за работата на
козметика; документи
за организацията на
работата в козметичен
салон – правилници,
картотеки, харта на
клиента и др.

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
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образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на
оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването
се определя степента на постигане на поставените
цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 – обучаваният не е осмислил основни
понятия, не умее да дефинира основни понятия в
козметиката и не познава основни факти.
Среден 3 – обучаваният познава основната
терминология по професията, не умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 – обучаваният разбира и обяснява
отделните детайли на козметичните манипулации; умее да прилага усвоените знания в познати
ситуации.
Много добър 5 – обучаваният прилага усвоените
знания в определена ситуация, умее да планира
изпълнението на поставените задачи, подбира
методи за анализ в зависимост от изработената
манипулация.
Отличен 6 – обучаваният прилага усвоените
знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставени задачи;
оценява резултатите съобразно предварително
зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 – обучаваният не умее да изпълнява
качествено отделните манипулации.
Среден 3 – обучаваният изпълнява поставената
практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасна работа.
Добър 4 – обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително
дадени указания, спазвайки правилата за безопасна
работа, допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 – обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача,
спазвайки правилата за безопасен труд, обосновава начина и последователността на дадената
манипулация, открива и анализира незначителни
грешки в своята работа.
Отличен 6 – обучаваният изпълнява напълно
самостоятелно поставена практическа задача,
спазвайки правилата за безопасна работа, работи
точно и прецизно, оценява резултатите и прави
самооценка на своята работа.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения,
необходими да продължи обучението си);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
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5.1.4. Инструменти за оценяване – тест, практическо задание, устно изпитване, писмен изпит
(теория) и други, разработени в съответствие с
установените изисквания за всеки от тях.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на квалификация по професията „Козметик“ са два – по теория
на професията и по практика на професията, и се
провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и
науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професията „Козметик“ – втора
степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на „Цели на обучението“. Критериите
и показателите за оценяване, както и тежестта
им в общата оценка са представени в таблица 3.
Таблица 3
Критерии

Показатели

1. Подготовка
на необходимата
апаратура,
инструменти
и консумативи.

Описва с точност
технологичната
последователност на
подготовката за работа,
техниката за безопасност при работа с
инструменти и пособия.

10

2. Подготовка
на кожата,
ноктите или
тялото за дадена
манипулация.

Описва с точност
технологичната
последователност
при подготовката на
клиента за дадена
манипулация.

10

3. Технологична последователност при
изпълнение на
манипулацията.

Описва последователността и
възможните
комбинации между
отделните елементи
на манипулацията,
съобразени
с изискванията
за индивидуален подход
според типа кожа.

50

4. Санитарнохигиенни
изисквания в
козметичния
салон.

Знае и описва санитарно-хигиенните изисквания за всяка манипулация.

10

5. Заключителни
манипулации за
всяка извършена
услуга.

Описва с точност заключителната манипулация.

10

6. Ценообразуване за всяка
манипулация.

Описва с точност как
се образува цената на
всяка манипулация.

10

Общо

Тежест
(%)
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Критериите за оценяване са формулирани
като обобщение на „Цели на обучението“.
Критериите и показателите за оценяване,
както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.
Таблица 4
Критерии

Показатели

1. Спазва правилата
за здравословни и
безопасни условия
на труд и опазване
на околната среда.

Избира и използва
лични предпазни
средства.
Работи прецизно
с необходимите
материали и пособия
при спазване
изискванията на
ЗБУТ и опазване на
околната среда.

10

2. Организира
ефективно
работното си
място.

Подрежда рационално инструментите и
материалите, за да
осигури удобство при
извършване на манипулация.

10

3. Спазва технологичното
изпълнение на
манипулациите.

Обяснява и прилага
основните технологични изисквания при
извършване на дадена
манипулация.

10

4. Правилно подбира
инструменти,
материали и
пособия съобразно
конкретното
задание.

Подбира и прилага
правилно инструменти, материали и пособия за конкретно
задание.

10

5. Точност на
Осигурява съответизпълнение на
ствие с всяка извъризпитното задание. шена манипулация и
спазване на съответната технология.
Осигурява съответствие с окончателното
извършване на услуга
по конкретно задание.
Изпълнява задачата в
определеното време.

50

6. Самоконтрол и Осъществява контрол
самопроверка на при извършване
изпитното задание. на отделните
манипулации при
изпълнение на
заданието.
Оценява резултатите,
взема решения и
отстранява грешки.

10

Общо
100

5.2.2. Изпит по практика
По време на изпита обучаваните се поставят
при еднакви предварително известни условия
и им се дават указания за работа.

Тежест
(%)

100

5.3. Удостоверяване на професионалното
образование и обучение

Завършено професионално образование с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация.
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Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие
с изискванията на действащите нормативни актове
на Министерството на образованието, младежта и
науката, Министерството на труда и социалната
политика, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съответните български стандарти.
Учебните кабинети по практика трябва да бъдат
добре осветени, добре отоплени и с възможност
за проветряване в съответствие с изискванията на
Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания
за бръснарските, фризьорските и козметичните
салони на министъра на народното здраве и
социалните грижи (в сила от 01.01.1988 г.; обн.,
ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
6.1. Учебен кабинет по теория – козметика
за лице
Основно оборудване и обзавеждане: маси за обучаващите се по козметика; столове за обучаващите
се по козметика; маса за преподавателя; дъска,
флипчарт, мултимедия, шрайбпроектор, лаптоп,
нагледни материали – плакати, снимки, атласи по
анатомия и физиология на човешкото тяло и др.
6.2. Учебен кабинет по практика – козметика
на лице
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: козметично легло; работен стол за козметичката;
работна маса за козметични консумативи; лупа,
пароозонатор, д’арсонвал, фриматор, йонофореза,
електроепилатор, уред за кола маска, UV стерилизатор, консумативи за извършване на козметична
процедура.
6.3. Учебен кабинет по практика – кола маска
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: кушетка за кола маска; работен стол за
козметичката; работна маса за консумативите;
уред за кола маска, консумативи за извършване
на процедурата кола маска.
6.4. Учебен кабинет по практика – процедури
за тяло
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: кушетка, работен стол за козметичката,
работна маса за консумативите, консумативи за
извършване на процедурите на тяло.
6.5. Учебен кабинет по практика – маникюр
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: работна маса за маникюр, работен стол за
маникюриста, стол за клиента, UV стерилизатор,
вана за затопляне на парафин, помощна маса за
консумативи, лампа-лупа.
6.6. Учебен кабинет по практика – педикюр
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: работна маса за педикюриста; работен стол за
педикюриста; стол за клиента; UV стерилизатор;
помощна маса за консумативи; инструменти и
консумативи за педикюр; вана за затопляне на
парафин; лампа-лупа.
6.7. Учебен кабинет по практика – грим
Основно оборудване, обзавеждане и консумативи: огледало с локално осветление в естествения
спектър; стол за клиента, етажерка (работна маса)
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за консумативите; UV стерилизатор; консумативи
за изработване на грима.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална
подготовка по професията се осъществява от лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ по специалност, съответстваща на
предмета, който преподават, и с професионална
квалификация по професия „Козметик“.
Темите, свързани с болестите по кожата, трябва
да се преподават от лекар.
Препоръчително е на всеки две години обучаващите да преминават курс за подобряване на
квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на
Държавното образователно изискване по професията „Козметик“ – втора степен на професионална
квалификация
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с
внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
1425

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Наредба за изменение��������������������
�������������������
и допълнение на На
редба № 37 от 2002 г. за условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и условията и реда за из
даване на разрешение за тяхното обучение
(обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 42
от 2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 2004 г.
на ВАС на Република България – бр. 96 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57
и 97 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 5 думите „в една и съща сграда“
се заменят с „на един и същ адрес“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. осигурени са условия в учебния кабинет
да се поддържа температура от 18° С до 24° С;“.
2. Създава се т. 8:
„8. да е осигурен свободен достъп по време
на обучението и изпитите.“
§ 3. В чл. 6а, ал. 1 се създава т. 6:
„6. да е осигурен свободен достъп в обявеното работно време.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „обозначени“ се
добавя „и ясно видими“.
2. В ал. 9:
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а) в т. 1 думите „който може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
б) в т. 3 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
в) в т. 4 думите „който може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
г) в т. 5 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
д) в т. 6 думите „което може да достига скорост“ се заменят със „с допустима максимална
скорост“, а думите „осемстепенна предавателна
кутия“ се заменят с „предавателна кутия, която
осигурява не по-малко от осем предавателни
отношения при движение напред“;
е) в т. 7 в буква „а“ думите „което може да
достига скорост“ се заменят със „с допустима
максимална скорост“ и думите „осемстепенна
предавателна кутия“ се заменят с „антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от
осем предавателни отношения при движение
напред“, а в буква „б“ думите „и може да
достига скорост“ се заменят със „с допустима
максимална скорост“;
ж) в т. 8 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
з) в т. 9 думите „и може да достига скорост“ се заменят със „с допустима максимална
скорост“;
и) в т. 10 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
й) в т. 11 думите „може да достига скорост“ се
заменят със „с допустима максимална скорост“;
к) в т. 12 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
л) в т. 13 думите „който може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“.
§ 5. В чл. 11, ал. 1 след думата „осъществява“ се добавя „с превозно средство на учебния
център или“.
§ 6. В чл. 11а ал. 4 се отменя.
§ 7. В чл. 12 ал. 5 се изменя така:
„(5) Преподавател по теоретично и/или
практическо обучение може да бъде и български гражданин или гражданин на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Швейцария, който е придобил право да
упражнява професията „Инструктор за обучение
на водачи на моторни превозни средства“ в
някоя от тези държави и професионалната му
квалификация е призната по реда на Закона за
признаване на професионални квалификации.“
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§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на
образованието, младежта и науката“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Допуска се организиране на индивидуално обучение в дни, различни от посочените
в ал. 2.“
§ 9. В чл. 16 се създава ал. 5:
„(5) Когато лицето не притежава правоспособност за управление на МПС от категория
В, практическото обучение за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от
категория „А“ и подкатегория „А1“ по път в
населено и извън населено място започва след
успешното полагане на теоретичния изпит.“
§ 10. В чл. 19б се създава ал. 5:
„(5) Когато вътрешният практически изпит
на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“
и подкатегория „А1“ не е положен успешно,
кандидатът трябва да премине допълнително
обучение съгласно изискванията на учебната
документация за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153,
т. 1 ЗДвП и да положи нов вътрешен изпит.
Удостоверение за допускане до практически
изпит на тези кандидати се издава след успешно
положен вътрешен практически изпит.“
§ 11. В чл. 22, ал. 1 думите „управление на
автомобила с учебна цел“ се заменят с „практическото обучение по управление на МПС“.
§ 12. В чл. 23 се правят следнитe изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „обучението и изпита“ се
заменят с „практическото обучение и практическите изпити“.
2. В ал. 4, т. 2 след думите „устройство за“
се добавя „двустранна“.
§ 13. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Лицата, получили разрешение
за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, са длъжни да:
1. осигурят провеждането на обучението на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС в съответствие с
условията и реда, определени в тази наредба и
учебната документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП;
2. не допускат извършването на обучение на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС:
а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 6;
б) с моторно превозно средство, което не
отговаря на изискванията, определени в чл. 8;
в) с преподавател, който не отговаря на
изискванията, определени в чл. 12 и 13;
г) на учебна площадка, която не отговаря
на изискванията, определени в чл. 7;
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3. организират дейността в офис, който отговаря на изискванията, определени в чл. 6а;
4. извършват дейността с ръководител на
учебната дейност, който отговаря на изискванията, определени в чл. 11а;
5. осигурят воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност
и на документацията съгласно изискванията
на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП.
(2) Ръководителят на учебната дейност в
учебните центрове за обучение на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управ
ление на МПС е длъжен:
1. да осигурява спазването на изискванията
на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП
при извършване на обучението;
2. своевременно да издава и води съответните
документи във връзка с обучението;
3. при организиране на обучението да осигури спазването на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
в) графика за провеждане на теоретичното
обучение;
г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;
д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
4. да обявява и актуализира информацията
относно таксите за провеждане на обучението
и изпитите;
5. да не допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е
преминало необходимото обучение и/или не
е положило успешно съответните вътрешни
изпити;
6. да не допуска нарушение при воденето на
документите във връзка с обучението.
(3) Преподавателят по теоретично и/или
практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС е длъжен:
1. да спазва изискванията на учебната
документация за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление
на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП при извършване
на обучението;
2. да води документите във връзка с обучението;
3. своевременно да вписва данните в документите във връзка с обучението;
4. да спазва определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението да спазва
изискванията за:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното
обучение;
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в) продължителността на учебните часове;
г) провеждането на междинните и вътрешните изпити.“
§ 14. В чл. 25, ал. 1 т. 4 се заличава.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„���������������������������������������
(��������������������������������������
1�������������������������������������
)������������������������������������
За издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение лицата по чл. 2,
ал. 1 подават заявление (приложение № 9), към
което прилагат следните документи:
1. единен идентификационен код (ЕИК)
на търговеца или удостоверение за актуално
съдебно състояние (за непререгистриралите
се търговци) или документ – преведен на
български език и легализиран, удостоверяващ
регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, а
за лицата на бюджетна издръжка – копие от
акта на органа за тяхното създаване;
2. копие на картата за идентификация/
регистрационното удостоверение в БУЛСТАТ
(за търговците, представили удостоверение за
актуално съдебно състояние);
3. декларация, че не е открита процедура за
обявяване в несъстоятелност – за търговците,
представили карта за идентификация/регистрационно удостоверение в БУЛСТАТ;
4. документ за внесена държавна такса за
издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта;
5. документ за внесена държавна такса
за издаване на удостоверение за годност на
превозните средства съгласно Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с ПМС
№ 81 от 2000 г.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 3 след думите „на преподавателите“
се добавя „и дипломите за завършено образование“;
б) точка 8 се отменя.
3. В ал. 3, т. 8 думата „категория“ се заменя
с „категория/подкатегория“.
§ 16. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 4 в
таблицата, колона втора „Изисквания“ на ред
3 думите „Осигурени условия за отопление
на помещението“ се заменят с „Осигурени са
условия да се поддържа температура от 18 °С
до 24 °С“.
§ 17. В приложение № 9 към чл. 26, ал. 1
в т. 1 се правят следните изменения:
1. Букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:
„а) ЕИК на търговеца или удостоверение
за актуално съдебно състояние�������������
������������
(за непререгистриралите се търговци) или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството
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на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта
за тяхното създаване;
б) копие на идентификационна карта/регистрационно удостоверение в БУЛСТАТ (за търговците,
представили удостоверение за актуално съдебно състояние);
в) декларация, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност – за търговците,
представили карта за идентификация/регистрационно удостоверение в БУЛСТАТ;“.
2. В буква „е“ думите „копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите“ се заменят с „копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование“, а думите „вътрешни правила по чл. 25, ал. 1, т. 5“
се заличават.
§ 18. Приложение № 11 към чл. 26, ал. 3, т. 10 и 11 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 26, ал. 3, т. 10 и 11

Работен обем
на двигателя

Без педал на съединителя или
с лост за смяна на
предавките

Мощност на двигателя

Товарно отделение, шир./височ.

Брой предавателни
отношения

Тахограф

АВS

Размери
дълж./широч.

Брой
места за сядане

Допуст. максим.
маса

Констр. максим.
скорост

Протокол
(№/дата)

Категория

Идентификац. №

Модел

Марка

№ по ред
3.

2.

1.

Регистрац. №

Списък на учебни ППС

Работен обем
на двигателя

Без педал на съединителя или
с лост за смяна на
предавките

Мощност на двигателя

Товарно отделение, шир./височ.

Брой предавателни
отношения

Тахограф

АВS

Размери
дълж./широч.

Брой
места за сядане

Допуст. максим.
маса

Констр. максим.
скорост

Протокол
(№/дата)

Категория

Идентификац.№

Модел

Марка

№ по ред

“

3.

2.

1.

Регистрац. №

§ 19. В приложение № 15а към чл. 27, ал. 7 таблицата към „І. Учебни ППС“ се изменя така:
„І. Учебни ППС

“
§ 20. В приложение № 16 към чл. 28, ал. 1 в т. 1 се правят следните изменения:
1. Букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:
„а) ЕИК на търговеца или удостоверение за актуално съдебно състояние (за непререгистриралите
се търговци) или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;
б) копие на карта за идентификация/регистрационно удостоверение в БУЛСТАТ (за търговците,
представили удостоверение за актуално съдебно състояние);
в) декларация, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност – за търговците,
представили карта за идентификация/регистрационно удостоверение в БУЛСТАТ;“.
2. В буква „е“ думите „копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите“ се заменят с „копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование“, а думите „вътрешни правила по чл. 25, ал. 1, т. 5“
се заличават.
§ 21. В приложение № 16a към чл. 28, ал. 1 таблицата към „ІІІ. Учебни ППС“ се изменя така:
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Работен обем
на двигателя

Без педал на съединителя или
с лост за смяна на
предавките

Мощност на двигателя

Товарно отделение, шир./височ.

Брой предавателни
отношения

Тахограф

АВS

Размери
дълж./широч.

Брой
места за сядане

Допуст. максим.
маса

Констр. максим.
скорост

Протокол
(№/дата)

Категория

Идентификац. №

Модел

Марка

№ по ред
3. 2.

1.

Регистрац. №

„ІІІ. Учебни ППС

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. До 30 септември 2013 г. може да се
извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на
МПС с превозни средства, които не отговарят
на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 7, буква „б“
относно дължината на ремаркето.
§ 23. Навсякъде в наредбата:
1��������������������������������������
. Думите „Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ и „Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят
съответно с „Областният отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, а думите „Директора на регио
нална дирекция „Автомобилна администрация“
и „Директорът на регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят съответно
с „Началника на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Началникът на областния
отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
2. Думите „министъра на транспорта“ и „министърът на транспорта“ се заменят съответно
с „министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, а думите „Министерството на
транспорта“ и „Министерство на транспорта“
се заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 24. Навсякъде в приложенията думата
„БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ“ и „РД „АА“ се заменя с „ОО
„КД – ДАИ“.
Министър: Ал. Цветков
1628

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управле
ние на моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ,
бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44 от 2006 г.,
бр. 4 и 97 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ:
„Когато към заявлението не е необходимо да
се приложи удостоверение за допускане до
теоретичен изпит, кандидатите сами могат да
подават документите си за явяване на теоретичен изпит.“
§ 2. В чл. 10 се създава ал. 5:
„(5) Когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко
следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по управление
на моторно превозно средство от категорията,
за която ще се явява, както следва:
1. за подкатегории А1, С1, С1+Е, D1 и
D1+E и за категории А, Ткт, В+Е, С, С+Е, D
и D+E – не по-малко от 2 учебни часа;
2. за подкатегория В1 и категории В, Ттб и
Ттм – не по-малко от 4 учебни часа.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „тяхното обучение“
се добавя „ ,които отговарят на изискванията
на чл. 12 и в кабинетите на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, които
отговарят на изискванията“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „членовете на изпитната
комисия“ се заменят с „лицето, определено да
проведе изпита“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
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„(4) Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със система за
видеонаблюдение. Минималните изисквания
към техническите характеристики на системата
са съгласно приложение № 3а, като:
1. системата по ал. 4 осигурява записи на
изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване
на записите от съответния изпит;
2. разположението на камерите е такова,
че осигурява запис на действията на всички
участници в изпита;
3. системата осигурява непрекъснат запис по
време на теоретичните изпити; при прекъсване
на записа автоматично се включва светлинен
и звуков сигнал;
4. осигурява наблюдение на изпита в реално
време и е осигурен свободен достъп до монитора.
(5) За одобряване на кабинет за провеждане
на изпити лицата, притежаващи разрешение
за обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторни
превозни средства, подават заявление до
„Началника на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.
(6) Прегледът за съответствие на учебния
център с изискванията по ал. 1 се извършва от
двама служители на съответния Областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ и представител
на учебния център. За извършения преглед се
съставя протокол (приложение № 3б).“
§ 5. В чл. 13, ал. 1 след думата „категориите“
се добавя „А,“ и след думата „подкатегориите“
се добавя „А1,“.
§ 6. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 4:
„4. осигурени са условия за безопасно изпълнение на упражненията по време на изпитите.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1 и в него се
правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „който може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
б) в т. 3 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
в) в т. 4 думите „който може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
г) в т. 5 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
д) в т. 6 думите „което може да достига скорост“ се заменят със „с допустима максимална
скорост“, а думите „осемстепенна предавателна
кутия“ се заменят с „предавателна кутия, която
осигурява не по-малко от осем предавателни
отношения при движение напред“;
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е) в т. 7, буква „а“ думите „което може да
достига скорост“ се заменят със „с допустима
максимална скорост“ и думите „осемстепенна
предавателна кутия“ се заменят с „антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от
осем предавателни отношения при движение
напред“, а в буква „б“ думите „и може да
достига скорост“ се заменят със „с допустима
максимална скорост“;
ж) в т. 8 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
з) в т. 9 думите „и може да достига скорост“ се заменят със „с допустима максимална
скорост“;
и) в т. 10 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
й) в т. 11 думите „може да достига скорост“ се
заменят със „с допустима максимална скорост“;
к) в т. 12 думите „което може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“;
л) в т. 13 думите „който може да достига
скорост“ се заменят със „с допустима максимална скорост“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Моторното превозно средство, с което се
провеждат практическите изпити, с изключение
на мотоциклетите, е оборудвано с техническо
средство за видеонаблюдение на пътя пред и
на участниците в изпита, което осигурява:
1. видимост на действията на всички участ
ници в изпита, които са в превозното средство;
2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;
3. записи на изображенията, звука, датата и
часа с възможност за последващо разглеждане и
прослушване на записите от съответния изпит;
4. възможност за непрекъснат запис; при
прекъсване на записа да се включва светлинна
сигнализация;
5. възможност за последващо разглеждане на
маршрута по време на изпита (позициониран
на интерактивна географска карта, чрез GPS
координати);
6. да се създава един файл за двете камери
и звука и GPS;
7. възможност в цифровата памет на картата
да се въведе № на протокола и поредният номер
на кандидата от протокола за изпит в името
на файловете, генерирани по време на изпита.
(3) Когато по време на практическия изпит
на мястото с допълнителното оборудване на
моторното превозно средство седи членът на
комисията, превозното средство (с изключение
на мотоциклетите) е оборудвано с техническо
средство, което включва звукова и светлинна
сигнализация при докосването на допълнително
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монтираните педали, като за състоянието на
техническото средство „включено/изключено“
има индикация, поставена на видно място.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 след думите „теоретичният
изпит“ се допълва „или за даване на указанията
за практическия изпит“.
2. Създава са ал. 5:
„(5) Когато теоретичният изпит за придобиване на правоспособност за управление на
МПС се провежда в кабинет на лицата, притежаващи разрешението за обучение, те представят списък с не по-малко от 16 кандидати,
които те предлагат за допускане до изпит на
съответната дата.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. документ за платена такса за организиране, провеждане и явяване на изпит за придобиване на правоспособност за управление на
МПС съгласно Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000 г.,
като се допуска документът да е за платените
такси на повече от един кандидат.“
2. В ал. 9 думата „изпита“ се заменя с
„практическия изпит“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „документите“ се допълва „по чл. 18, ал. 3, 5, 7 и 9 и чл. 18а, ал. 5“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Лицата по ал. 7 за първо явяване на
теоретичен и/или практически изпит представят съответното удостоверение за допускане до
изпит, заверено от областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ на територията на областта,
където са се обучавали.“
§ 11. В чл. 25, ал. 6 се създава изречение
второ: „Когато практическият изпит се провежда
и на учебна площадка, се вписва и адресът на
площадката.“
§ 12. Заглавието на глава четвърта се изменя така:
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО
ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИТЕ“
§ 13. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) За теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на
МПС се определя лице, което при провеждането на изпита дава указания на кандидатите и
осъществява контрол по време на решаването
на тестовете, и лице, което извършва проверка
и оценка на тестовете.
(2) Не се допуска едно и също лице да
провежда изпита и да оценява резултатите от
съответния изпит.
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(3) За провеждане на теоретичните изпити
и за оценяване на резултатите могат да бъдат
определяни лица, които отговарят на следните
изисквания:
1. имат завършено най-малко средно образование;
2. са на възраст не по-малко от 28 години.“
§ 14. В чл. 27, ал. 1 думата „Изпитът“ се
заменя с „Практическият изпит“.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „назначавани за председатели на изпитни комисии“ се заменят с
„определяни за провеждане на теоретичните
и/или практическите изпити за придобиване
на правоспособност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата за провеждане на теоретичните
изпити, лицата за проверка и оценяване на
тестовете и председателите на изпитните комисии за провеждане на практическите изпити
се определят в деня на изпита чрез жребий.“
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За председатели на изпитни комисии за
провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на
МПС се определят само лица, които:
1. притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити
на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито след
преминаване на специализирано обучение при
условия и по ред, определени съгласно чл. 153,
т. 3 от Закона за движението по пътищата;
2. са преминали необходимото периодично
обучение по чл. 153а от Закона за движението
по пътищата;
3. притежават свидетелство за управление на
МПС от категория В не по-малко от 5 години;
4. притежават свидетелство за управление
на МПС от категорията, за която ще провеждат изпити;
5. са на възраст не по-малко от 28 години;
6. притежават висше образование;
7. отговарят на изискванията за психологическа годност, определени в наредбата по
чл. 152, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗДвП;
8. притежават застраховка за имуществени
и неимуществени вреди, нанесени на трети
лица при и по време на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за
управление на МПС;
9. не са осъждани за престъпления от общ
характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“ или по реда на глава
единадесета, раздел II „Престъпления против
транспорта и съобщенията“ от особената част
на Наказателния кодекс, както и да нямат
наложено наказание „Лишаване от право да
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упражнява определена професия или дейност“
по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от общата част на
Наказателния кодекс.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от подкатегории А1, С1,
С1+Е, D1, D1+Е и категории А, С, С+Е, D,
D+Е председателите на изпитни комисии следва не по-малко от 3 години да са провеждали
изпити за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от категория В. Допуска
се изключение от това изискване при условие,
че лицето може да предостави доказателства
за най-малко 5 години управление на превозно
средство от съответната категория.“
3. В ал. 3 думите „за председатели на изпитни комисии“ се заменят със „за провеждане
на теоретичните изпити и за председатели на
изпитни комисии при провеждане на практическите изпити“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, лицето, определено за
проверка и оценка на тестовете, и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити не могат да участват при
провеждането и оценяването на изпити на лица,
с които са в родство по права и по съребрена
линия до втора степен включително.“
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „изпитната комисия“
се допълва „за провеждане на практическите
изпити“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 18. Член 31 се отменя.
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изпитна комисия“ се
заменят с „група“.
2. В ал. 3 думите „изпитна комисия“ се
заменят с „група“.
§ 20. В чл. 34 думите „Председателят на
изпитната комисия получава“ се заменят с
„Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната
комисия за провеждане на практическите изпити получават“.
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на изпитната комисия проверява“ се заменят с „Лицето,
определено за провеждане на теоретичните
изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити
проверява съответно“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето, определено за провеждане
на теоретичните изпити, и председателят на
изпитната комисия за провеждане на практическите изпити дават съответните предписания
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за отстраняване на несъответствието по ал. 1.
В случаите, когато несъответствието не е отстранено до един час, изпитът не се провежда
или започнатият изпит се прекратява.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Преди започване на теоретичния изпит
лицето, определено за провеждане на изпита,
се убеждава, че системата за видеонаблюдение
по чл. 12, ал. 4 е включена.
(5) Преди започване на изпита по управ
ление председателят на изпитната комисия
монтира в превозното средство, с което ще
провежда изпита, техническото устройство по
чл. 15, ал. 2.“
§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателят на изпитната
комисия“ се заменят с „лицето, определено за
провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане
на практическите изпити“.
2. В ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 23. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се допълва
„или от съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато изпитът се провежда в кабинет
на учебен център и в групата са включени
кандидати, обучени от два и повече учебни
центрове, изпитът се провежда в кабинета,
предложен от учебния център, представил найголям брой кандидати за изпит в тази група.“
3. В ал. 3 думите „от председателя на изпитната комисия“ се заличават.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Когато теоретичният изпит се провежда
в учебен център, лицето, притежаващо разрешението за обучение, в чийто списък към
разрешението е вписан съответният учебен
кабинет, осигурява правилното функциониране
на системата за видеонаблюдение.“
§ 24. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. По време на теоретичния изпит
освен лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, и изпитваните в кабинета
могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол на
дейността по провеждане на изпитите.“
§ 25. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „осигурява“ се заменя с
„или учебният център осигурява“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По време на изпита, провеждан на път
в населено място, в МПС присъстват: кандидатът за придобиване на правоспособност за
управление на МПС, председателят и членът
на комисията. Мястото с допълнителното обо-

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

рудване в МПС се заема от председателя на
изпитната комисия. Когато превозното средство
е оборудвано с техническо средство по чл. 15,
ал. 3, мястото с допълнителното оборудване в
МПС се заема от члена на изпитната комисия.
Председателят на комисията може да допусне
в МПС съобразно наличните свободни места
в него и следващи по реда за изпитване кандидати, включени в изпитната комисия.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По време на практическия изпит председателят или членът на изпитната комисия,
когато имат достъп до органите за управление,
предприема всички възможни действия за осигуряване на безопасността на изпитвания и на
другите участници в движението.“
4. В ал. 6 думите „в протокола“ се заменят
с „в съответната група за изпит“.
§ 26. В чл. 48а, ал. 3, т. 2 след думите „устройство за“ се допълва „двустранна“.
§ 27. В чл. 49 думите „Председателят не
допуска“ се заменят с „Лицето, определено за
провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане
на практическите изпити не допускат“.
§ 28. В чл. 50 думите „Председателят не
допуска“ се заменят с „Лицето, определено за
провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане
на практическите изпити не допускат“.
§ 29. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Лицето, определено за провеждане
на теоретичните изпити, и председателят на
изпитната комисия за провеждане на практическите изпити имат право да отстранят от
изпита кандидат, който не спазва реда за неговото провеждане. Това се отразява в изпитния
протокол със забележка, която при провеждане
на практическия изпит се заверява с подписите
на председателя и члена на комисията.“
§ 30. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Когато теоретичният изпит
се провежда в кабинет на учебния център,
след приключване на изпита ръководителят
на центъра предоставя на лицето, определено
за провеждане на изпита, копие от записа на
съответния изпит на електронен носител.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
определя със заповед лицата, които архивират
и съхраняват записите от теоретичните и практическите изпити.
(3) Лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите
изпити предават записите на лицето по ал. 2.
В първия работен ден след провеждането на
изпитите записите се изпращат в Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(4) Записите от теоретичните и практическите
изпити се съхраняват една година.“
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§ 31. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Когато членът на комисията при
провеждане на практическите изпити или
ръководителят на учебния център, в чийто
кабинет е проведен теоретичният изпит, считат,
че са допуснати нарушения при провеждането
на изпитите, вписват забележка в изпитния
протокол и най-късно до края на следващия
работен ден писмено уведомяват началника
на съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.“
§ 32. Изискването по чл. 12, ал. 4, чл. 15,
ал. 2 и чл. 16, ал. 5 относно оборудването на
помещението за провеждане на теоретичните
изпити със система за видеонаблюдение, оборудването на моторното превозно средство, с
което се провеждат практическите изпити с
техническо средство за видеонаблюдение, и
минималният брой кандидати за теоретичен
изпит влизат в сила на 1 юли 2010 г.
§ 33. Изискването по чл. 29, ал. 1 и 2 относно изискванията към председателите на
изпитни комисии за провеждане на практическите изпити влиза в сила на 1 юли 2010 г.
Лицата, които към момента на влизане в сила
на тази наредба притежават удостоверение за
професионална квалификация за провеждане
на изпити на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС,
придобито при условията и по реда на чл. 43
от Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията
и условията и реда за придобиване на право
способност за управление на МПС (обн., ДВ,
бр. 69 от 1999 г.; изм., бр. 2 и 53 от 2000 г.,
бр. 9 от 2001 г., бр. 16 и 82 от 2002 г., бр. 17
и 42 от 2004 г., бр. 46 от 2006 г. и бр. 57 от
2007 г.) или чл. 153, т. 3 ЗДвП, могат да бъдат назначавани за председатели на изпитни
комисии и след 1 юли 2010 г.
§ 34. До 30 септември 2013 г. може да се
извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
с превозни средства, които не отговарят на
изискванията на чл. 15, т. 7, буква „б“ относно
дължината на ремаркето.
§ 35. Навсякъде в приложенията думата
„БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК/БУЛСТАТ“ и
„РД „АА“ се заменя с „ОО „КД – ДАИ“.
§ 36. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ и „Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят
съответно с „Областният отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, а думите „Директора на регионална дирекция „Автомобилна администрация“
и „Директорът на регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят съответно
с „Началника на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Началникът на областния
отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
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2. Думите „министъра на транспорта“ и „министърът на транспорта“ се заменят съответно
с „министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, а думите „Министерството на
транспорта“ и „Министерство на транспорта“
се заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 37. Приложение № 2 към чл. 18, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 18, ал. 1
ДО
НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ
„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ“ – ГР. ..........
ЗАЯ В Л Е Н И Е
от г-н/г-жа ............................................................ ,
ЕГН ........................................................................ ,
лична карта № ................................. , издадена на
.........., гр. .............................., тел. ....................... ,
живущ (а) гр. (с.) ................................................. ,
(постоянен адрес)
община ......................, ул. .....................................
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъда допуснат/а до:
 теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория......
 практически изпит за придобиване на право
способност за управление на МПС от категория .....
 проверочен изпит
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1.  копие на удостоверение за допускане до
теоретичен изпит № .............../............................. ,
издадено от .............................................................
2.  копие на удостоверение за допускане до
практически изпит № ............ /............................ ,
издадено от...............................................................
3.  заверено от кандидата копие на свидетелство/
диплома за завършено образование
4.  копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, № .........../................
гр. .................... (за лицата, които се явявят на
изпит по peдa на чл. 157, ал. 5 ЗДвП)
5.  справка от МВР за съответния стаж, придобит
преди загубата на правоспособността, № .... /......
гр. ................ (за кандидатите по peдa на чл. 157,
ал. 5 ЗДвП, когато се изисква стаж);
6.  справка от МВР за наложени административни наказания по ЗДвП № ........../....................
гр. ............. (за кандидатите за категориите „С+Е“
и „D“ и от подкатегории „С1+Е“ и „D1“);
7.  копие на заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка „проверочен
изпит“, № ........../ ...................................................
гр. .............................................................................
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8.  копие на удостоверение за психологическа
годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 2 ЗДвП (за кандидатите за категориите Ттб,
Ттм, „С“ и „D“ и от подкатегории „С1“ и „D1“ и
лицата, които се явяват на изпит за придобиване на
правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП);
9.  копие на легализиран превод на свидетелството
за управление на МПС (за лица, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на
изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП);
10.  копие на документ за застраховка на кандидата, валидна към датата на практическия изпит
(за кандидатите за категория „А“ и от подкатегория „А1“)
Притежавам свидетелство за управление на МПС
№ ......................., издадено на ..............................,
за категории............................................................
Категория ........ съм придобил с пр. №...............
от .................. г. (само при явяване на изпит за
категории, за които се изисква притежаване на
определена категория и за доказване на правоспособност за кат. „В“, за да не се полага теоретичен
изпит).
На теоретичен/практически изпит за правоспособност за управление на МПС от категория .........
се явявам за ......... път, като последния път съм
се явил в гр. ..........................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че не изтърпявам наказание
„Лишаване от право да управлява МПС“ и не ми
е наложена административна мярка „отнемане на
правоспособността за управление на МПС“.
При подаване на копия по т. 4, 7, 9 и 10 се представят оригиналите на документите за проверка.
Дата: ..............
гр. ..................

ПОДПИС: .................. “

§ 38. Създава се приложение № 3а към
чл. 12, ал. 4:
„Приложение № 3а
към чл. 12, ал. 4
Минимални изисквания към техническите
устройства за оборудване на кабинетите:
1. За помещение с правилна (правоъгълна)
форма до 30 кв. м – 4 бр. камери за пълно
покритие на залата. В случай че помещението
е с неправилна форма, има носещи колони или
други прегради, възпрепятстващи видимостта – се добавят камери съобразно конкретния
случай.
2. Минимални изисквания към камерите и
записващите устройства:
Цветни камери, осигуряващи ясно изображение за действията на участниците в изпита,
като поне една от камерите да е оборудвана
с микрофон за запис на аудио по времето на
провеждане на изпита.
3. Софтуер за мониторинг и управление на
хардуерно устройство за запис на сигнала от
камери:
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2. .......................................................................... –
представител на учебния център,
по искане на:
ФИРМА: .............., ЕИК/БУЛСТАТ: ...................,
АДРЕС: ................... , ТЕЛ....................................,
УПРАВИТЕЛ:..................., ЕГН............................,
направи преглед на учебния център за съответствие
с изискванията на чл. 12 от Наредба № 38 от 2004 г.
Учебният кабинет е с площ .........................кв. м
Учебният кабинет е оборудван със:
 работни места за ....... броя изпитвани;
 работни места за членовете на изпитната комисия;
 система за видеонаблюдение съгласно изискванията на чл. 12, ал. 4;
 има оборудване за закриване на изображенията на таблата и другите материали във връзка
с обучението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
 учебният център отговаря на изискванията за
провеждане на теоретични изпити.
 учебният център не отговаря на изискванията
за провеждане на изпити.
ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА
.................................................................................
ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ
.................................................................................
КОМИСИЯ:
Председател:...............
Членове: .....................
		 1 ............................
ДАТА: ................................
		 2 .............................“

Софтуер и хардуерно устройство за мониторинг и запис на всички камери в помещението
за провеждане на изпит. Дигитален архиватор.
Настройка и контрол на камерите, мониторинга,
плановия запис, възпроизвеждането и аудиовидео записа. Мултиплициращи се екранни
схеми; пред- и следалармен и ръчен запис на
изображение и звук.
Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, търсене по дата, време,
камера или аларма; дефиниране на потребителски достъп, отчети, редактор на действията.
Минимално дисково пространство за съхранение, съответстващо на 72 часа запис от всички
камери в помещението за провеждане на изпит.
4. Общи изисквания към системите независимо от типа им:
– възможност за пълен контрол и наблюдение на системата чрез отдалечен достъп по
LAN/WAN, включително смяна, премахване
или добавяне на потребители, смяна на пароли,
смяна на дата и час; поддръжка на най-малко
2 нива на достъп;
– Watermark на записите при експорт;
– резервирано захранване за камерите и
записващите устройства (UPS);
– възможност за експорт на записите във
формат за последващо разглеждане;
– техниката за запис да е монтирана в помещение с ограничен достъп в метален анкериран
шкаф, неподвижно закрепен в стена и под и
заключване; шкафът трябва да е с подходящо
охлаждане според типа на техниката;
– да се генерира алармено събитие в случай
на външна – неоторизирана намеса: изменение
на фокус, местоположение или прекъсване на
връзката към камерите.“
§ 39. Създава се приложение № 3б към
чл. 12, ал. 3:

§ 40. Приложение № 4 към чл. 26, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 26, ал. 1

„Приложение № 3б
към чл. 12, ал. 3

Утвърдил: .......................
ПРОТОКОЛ № ......../............
за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС
от категория...........
Начало: ................. Кабинет:..................................
Лице за провеждане на изпита:.............................
Лице за оценка на резултатите:.............................
Кандидатите са представени от учебен център:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................
5. ..............................................................................

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ПРОТОКОЛ № ........./.....................
за одобрение на учебен център за провеждане
на теоретични изпити
Днес .................... г. комисия в състав:
Председател: ............................................................ –
служител на ОО „КД – ДАИ“
Членове: 1. ............................................................
................................................................................. –	 
служител на ОО „КД – ДАИ“
№

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

ИЗПИТЕН ЛИСТ №
А

С Т Р. 6 5

Б

Оценка
да/не

Брой
грешни
отговори

Уч.
център

Забележка

1.
2.
3.
....

Обобщени данни

1629

По списък:

Издържали:

Лице, провело изпита:...............................

Явили се:

Неиздържали:

Лице, оценило резултатите: ......................

Министър: Ал. Цветков

“

С Т Р.
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Наредба за изменение на Наредба № 36 от
2006 г. за изискванията за психологическа
годност и условията и реда за провеждане
на психологическите изследвания на канди
дати за придобиване на правоспособност за
управление на МПС, на водачи на МПС и на
председатели на изпитни комисии (обн., ДВ,
бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 4 и 36 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1.В ал. 1 думите „т. 1 и“ се заличават.
2. В ал. 3 числото „6“ се заменя с „8“.
3. В ал. 4 думите „т. 5“ се заменят с „т. 1 и 5“.
§ 2. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ и „Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят
съответно с „Областният отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, а думите „Директора на регионална дирекция „Автомобилна администрация“
и „Директорът на регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят съответно
с „Началника на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Началникът на областния
отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
2. Думите „министъра на транспорта“ и „министърът на транспорта“ се заменят съответно
с „министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, а думите „Министерството на
транспорта“ и „Министерство на транспорта“
се заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
и „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
Министър: Ал. Цветков
1630

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране
и провеждане на изпитите на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управ
ление на моторно превозно средство (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2008 г.; изм., бр. 104 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 5:
„(5) За повторно и всяко следващо явяване
на изпит се допуска кандидатите лично или чрез
друго лице да подадат заявление в областните
отдели „Контролна дейност – ДАИ“. В случаите,
когато към заявлението е необходимо да се
приложи удостоверение за допускане до изпит,
документите се представят от учебния център,
издал удостоверението.“
§ 2. В чл. 5 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Броят на кандидатите в групите за
теоретичен изпит се определя в зависимост
от броя на оборудваните места в кабинета за
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провеждане на изпита, но не повече от 25. При
недостатъчен брой кандидати се допуска броят
на кандидатите да бъде по-малък от броя на
местата в кабинета.
(3) За всеки кабинет за провеждане на
теоретичните изпити се предвиждат до седем
групи за деня.
(4) Теоретични изпити се провеждат в един
определен ден от седмицата. Когато броят на
кандидатите е по-голям, се формират групи
за следващите работни дни, като графикът се
запълва последователно. Не се допуска съставяне на групи за следващия работен ден, когато
не са запълнени всички групи за предходния.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1 и се изменя
така:
„(1) Областните отдели „Контролна дейност – ДАИ“ подготвят за всяка група за изпит
папка с документите на кандидатите и необходимите за провеждането на изпита документи
(изпитни протоколи, изпитни тестове, контролни
карти). Съдържанието на папката се описва в
приемно-предавателен протокол (приложение
№ 2), който се подписва от служителя, подготвил папката с документите, и от определеното
лице за провеждане на изпита на кандидатите
от съответната група.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Шаблоните на изпитните листа за провеждане на теоретичните изпити се откъсват и
се запечатват в плик, върху който се нанасят
номерата на протоколите на съответната група
за изпит. Пликът се предава за съхранение на
началника на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ или упълномощено от него лице.
(3) В папките с документите за теоретичните изпити се поставят и бланки за вписване
на необходимите данни (приложение № 2а),
малък и голям плик, подписани от съответния
началник на отдел „Контролна дейност – ДАИ“.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на изпитната комисия“ се заменят с „Лицето, което ще
проведе изпитите на кандидатите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За провеждане на теоретичните изпити
за съответната дата се определят две лица – първото е за провеждане на изпитите, а второто
за проверка и оценката на тестовете.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За жребия за провеждане на теоретичните и/или практическите изпити се подготвят
листове с имената на лицата, които могат да
бъдат определяни за провеждане и проверка и
оценяване на тестовете от теоретичните изпити,
или за председатели на практическите изпити
за съответния ден. Когато в един ден се провеждат теоретични и практически изпити, първо

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

се изтегля жребият за практическите изпити,
като в жребия за теоретичните изпити освен
лицата, които не са изтеглени за провеждане
на практически изпити, се включват и лица,
които могат да бъдат определяни за провеждане и проверка и оценяване на тестовете на
теоретични изпити. Листовете се поставят в
еднакви по цвят и размер непрозрачни пликове,
върху които не се допуска поставянето на каквито и да са знаци. Пликовете се разбъркват
в присъствието на представителите на учебните
центрове и се поставят в непрозрачна кутия.“
4. В ал. 5 думите „председателя на изпитната
комисия“ се заменят с „лицата, които ще провеждат теоретичните и практическите изпити
или ще проверяват и оценяват тестовете“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителят на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ кани представителите
на учебните центрове по реда на групите в
графика да изтеглят плик за определяне на
председател на изпитната комисия, когато се
провежда практически изпит, или два плика,
когато се определят лицата за провеждане и
оценка на теоретичен изпит. След изтеглянето
на пликовете представителят на съответния
учебен център съобщава името на лицето,
определено с жребия за провеждане на изпита на съответната група и за оценяването на
теоретичните изпити.“
2. В ал. 4 думите „регионалната дирекция“
се заменят с „областния отдел“ и думата „председателите“ се заменя с „лицата, определени
за провеждане на изпитите.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Всеки председател на изпитна комисия за провеждане на теоретичните
и практическите изпити получава съответната
папка с документите за“ се заменят с „Лицата,
определени за провеждане на изпитите, получават съответната папка с документите за“ и се
създава изречение второ: „Председателите на
изпитни комисии за провеждане на практическите изпити получават и техническо средство
за видеонаблюдение.“
2. В ал. 2 думата „Председателите“ се заменя
с „Лицата, определени с жребия за провеждане
на съответния изпит“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „председателят проверява“
се заменят с „лицата, определени с жребия за
провеждане на изпита, проверяват“.
2. В ал. 2 думите „председателят на комисията дава“ се заменят с „лицата, определени
за провеждане на изпитите, дават“.
3. В ал. 3 думите „Председателят на комисията“ се заменят с „Лицето, определено за
провеждане на съответния изпит“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „Председателят на
комисията“ се допълва „за провеждане на
практическия изпит“.
2. В ал. 2 след думите „комисия“ се допълва
„за провеждане на практическия изпит“.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Преди започване на изпита лицето, определено за неговото провеждане, се представя
на изпитваните, като за практическите изпити
представя и члена на комисията.
(4) Лицето, определено за провеждане на
изпита, записва на учебната дъска номера на
протокола и датата, на която се провежда
изпитът, и номера на съответния телефон за
подаване на сигнали за корупция.
(5) Лицето, определено за провеждане на
изпита, дава указания за реда за неговото
провеждане.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицето, определено за провеждане на
теоретичния изпит, дава указания относно реда
за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление.
(2) Лицето, определено за провеждане на
теоретичния изпит, поканва изпитваните по реда,
по който са записани в протокола за изпит,
да представят документа си за самоличност.“
2. В ал. 3 думите „Председателят на комисията“ се заменят с „Лицето, определено за
провеждане на теоретичния изпит“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 т. 3 се отменя.
5. Алинея 7 се отменя.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лицето, определено за провеждане на
теоретичния изпит, предоставя на всеки от
кандидатите бланка за вписване на необходимите данни.“
7. Алинеи 9 и 10 се отменят.
8. В ал. 11 думите „след като и последният
кандидат е изтеглил изпитния си тест“ се заменят със „след приключване на проверката
на самоличността на кандидатите“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и изтеглянето на изпитните тестове председателят на комисията“ се
заменят с „лицето, определено за провеждане
на изпита“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето, определено за провеждане на
изпита, кани кандидатите да впишат върху
бланките личните си данни, номера на протокола, датата и да се подпишат.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицето, определено за провеждане на
изпита, предоставя на кандидатите да изтеглят тестове и ги кани да впишат номерата на
тестовете на съответните места в бланката.“
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4. В ал. 4 думите „в изпитните листове, председателят“ се заменят с „лицето, определено за
провеждане на изпита“ и след думите „тест „А“
се допълва „събира бланките на кандидатите
и ги запечатва в малкия плик и се подписва
върху мястото на запечатване“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „председателят и членът на комисията следят“ се заменят с „лицето,
определено за провеждане на теоретичния
изпит, следи“.
2. В ал. 2 думите „председателят на комисията“ се заменят с „лицето, определено за
провеждане на теоретичния изпит“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) По време на теоретичния изпит лицето,
определено за провеждане на изпита, следи за
работата на системата за видеонаблюдение по
чл. 12, ал. 4, като при прекъсване на записа
изпитът се прекратява. В този случай лицето,
определено за провеждане на изпита, изготвя
доклад за причината за прекратяване на изпита.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на изпитната
комисия“ се заменят с „Лицето, определено за
провеждане на теоретичния изпит“ и думите
„на председателя на изпитната комисия“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „председателят на комисията“ се заменят с „лицето, определено за
провеждане на теоретичния изпит“.
3. В ал. 3 след думите „изпитния си тест“
се добавя „и тестовете на всички кандидати се
поставят в големия плик, в който се поставят и
протоколът от изпита и малкият плик с бланките, като лицето, провело изпита, се подписва
върху мястото на затваряне на плика“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителят на учебния център предоставя на лицето, определено за провеждане
на изпита, копие от записа на съответния изпит
на електронен носител.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 13. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Големият плик по чл. 21, ал. 3
от проведения изпит се предоставя на съответния началник на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ или определено от него лице
заедно с видеозаписа от съответния изпит.
(2) Началникът на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ или определеното от
него лице предава плика от проведения изпит
на лицето, определено чрез жребия за проверка
и оценяване на тестовете. В присъствието на
лицето, провело изпита, пликът се отваря и
се попълва приемно-предавателният протокол.
(3) На лицето, определено за проверка и
оценка на резултатите, се предоставят само
изпитните листа и шаблоните.
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(4) Изпитните тестове се проверяват с помощта на шаблоните, като:
1. при неправилен отговор отбелязва верния
отговор с кръгче с червен химикал;
2. попълва таблицата за броя на грешните
отговори на последната страница и вписва
оценката от изпита с „ДА“ или „НЕ“.
(5) Шаблонът на всеки изпитен тест след
проверката се прилага към него.
(6) След проверката на всички тестове директорът предоставя на лицето, определено за
проверка и оценяване, и плика с бланките с
нанесените данни на кандидатите. Определеното лице нанася оценките на кандидатите в
изпитните протоколи, като използва за ориентир
номерата върху изпитните листа и съответните
номера от бланките с данните на кандидатите.
(7) Лицето, оценило тестовете, съобщава на
кандидатите резултатите от теоретичния изпит.
(8) Когато теоретичният изпит е проведен
в кабинета на учебния център, изпитните протоколи с нанесени резултати от изпита (само
имената без ЕГН) се публикуват на специално
табло в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и на електронната страница на
администрацията не по-късно от 24 часа след
провеждане на съответния изпит.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Изпитната комисия“ се
заменят с „Лицето, оценило тестовете“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Когато изпитът е проведен в учебния
център, кандидатите подават заявление до
началника на съответния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, за да видят допуснатите от
тях грешки.
(4) Началникът на съответния областен
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ утвърждава
изпитните протоколи в деня на провеждане
на изпита.
(5) Изпитните тестове и другите документи,
свързани с изпита, се съхраняват в съответния
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ две години.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „,свидетелствата за управление и документите за платена такса“ се
заменят с „и свидетелствата за управление“.
2. В ал. 4 думите „,документите за платена
такса“ се заличават.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 16. В чл. 31 ал. 2 се отменя.
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думата „протокола“ се заменя с
„групата“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато е забранено паркирането или
поради друга причина е невъзможно паркирането на автомобила, с който ще се провежда
изпитът, пред и до учебния център, се допуска
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практическият изпит да започва и да свършва в
близост до учебния център. Мястото се вписва
предварително в протокола за изпит.
(7) Началникът на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ утвърждава списък на
учебните центрове, пред и до които е невъзможно паркирането, и списък на съответните
места, откъдето започват и свършват изпитите
на кандидатите.“
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „председателят“ се заменя
с „председателят или членът“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) По време на практическия изпит
председателят на изпитната комисия следи за
работата на устройството по чл. 15, ал. 2, като
при прекъсване на работата на устройството
по време на изпита той се прекратява. Ако
до прекъсване на работата на устройството
по време на изпита са изминали повече от 10
минути, изпитът на кандидата може да бъде
продължен след възстановяване на работата на
устройството за записване.“
§ 19. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „изпита“ се заменя с
„практическия изпит“.
2. В ал. 2 думите „Документите за платена
такса и контролните“ се заменят с „Контролните“.
§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След приключване на практическия
изпит председателят на комисията се връща
в областния отдел и предава на началника на
отдела или на определен от него служител с
приемно-предавателния протокол документите
от проведения изпит и техническото средство
за видеонаблюдение с видеозаписите от практическите изпити.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите, свързани с изпита, се
съхраняват в съответния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ две години.“
§ 21. В чл. 39 думите „Председателят отстранява“ се заменят с „Лицата, определени за
провеждане на теоретичните и практическите
изпити, отстраняват“.
§ 22. Навсякъде в приложенията думата „РД
„АА“ се заменя с „ОО „КД – ДАИ“.
§ 23. Навсякъде в инструкцията думите
„Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ и „Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят съответно с
„Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“
и „Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“,
а думите „Директора на регионална дирекция
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„Автомобилна администрация“ и „Директорът
на регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят съответно с „Началника на
областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и
„Началникът на областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.
§ 24. Приложение № 2 към чл. 11 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 11
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ
„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ“

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
А. Получаване на документите и техническото
средство:
Днес .................... в областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ в гр. ...........................................
на лицето, определено да проведе изпита, .........
бяха предадени документите за изпит на ...........
броя кандидати, както и изпитните документи:
1. Изпитни протокол
.......................... бр.
2. Изпитни тестове
........................... бр.
А № ........................................................................
.................................................................................
Б № ........................................................................
.................................................................................
3. Контролни карти ................ бр.
4. Техническо средство за видеонаблюдение
Предал: ...............
Приел: ...................
Б. Връщане на документите и техническото средство и предаване на видеозаписите:
1. Изпитни протоколи
......................... бр.
2. Получените изпитни листа ......................... бр.
3. Видеозаписите от теоретичните изпити
......................... бр.
4. Контролни карти
......................... бр.
5. Техническо средство за
видеонаблюдение с видеозаписите от практическите
изпити
......................... бр.
Предал: ....................

Приел: ...................

§ 25. Създава се приложение № 2а към
чл. 11, ал. 3:
„Приложение № 2а
към чл. 11, ал. 3
пр. № ............/.................г.
изпитен лист А № ..................................................
и изпитен лист Б № ..............................................
..................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН ...................		
подпис .................“

Министър: Ал. Цветков
1631
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 25 от 2006 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните дружества
и договорните фондове (обн., ДВ, бр. 36 от
2006 г.; изм., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 и 82 от
2007 г. и бр. 29 от 2008 г.)
§ 1. В глава шеста след раздел ІІа с наименование „Управление на риска“ се създава
раздел ІІб със следното съдържание:
„Раздел ІІб
Изисквания при сключване на репо сделки за
покупка или продажба на финансови инструменти като техники за ефективно управление
на портфейла на инвестиционните дружества
и договорните фондове
Чл. 68л. (1) Инвестиционните дружества и
договорните фондове могат да използват техники
за ефективно управление на портфейл, представ
ляващи договори за покупка или продажба на
финансови инструменти с уговорка за обратно
изкупуване на финансовите инструменти (репо
сделки), при условие, че сделките са икономически подходящи, рисковете, произтичащи от
тях, са адекватно идентифицирани в процеса на
управление на риска и при условие, че служат
за изпълнение на поне една от следните цели:
1. намаляване на риска;
2. намаляване на разходите;
3. генериране на допълнителни приходи
за инвестиционните дружества и договорните
фондове с ниво на риска, което съответства на
рисковия профил на инвестиционното дружество
и договорния фонд и правилата за диверсификация на риска.
(2) Използването на техниките по ал. 1 не
може да води до промяна в инвестиционните
цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на инвестиционните дружества и
договорните фондове, посочени в учредителните
им актове, проспекти и правила, одобрени от
комисията.
(3) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките по
ал. 1, само ако тази възможност е предвидена
в одобрения от комисията проспект.
(4) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките
по ал. 1 само ако насрещните страни по тях
подлежат на надзор от страна на финансов регулатор от държава членка или друга държава,
страна по Споразумението за Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие.
(5) Инвестиционните дружества и договорните фондове могат да сключват репо сделките
по ал. 1 само по отношение на финансови
инструменти, в които е разрешено да инвестират съгласно одобрените им от комисията
учредителни актове, проспекти и правила.
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(6) Инвестиционните дружества и договорните фондове предоставят в своите финансови отчети поотделно информация за всички
финансови инструменти, закупени, съответно
продадени по репо сделки по ал. 1, разкривайки
и общата сума на действащите към датата на
изготвяне на отчета договори.
(7) При сключване на репо сделките по
ал. 1 рисковата експозиция на инвестиционните
дружества и договорните фондове към всяка
отделна насрещна страна не може да надхвърля
10 на сто от активите им, когато насрещната
страна е банка по чл. 195, ал. 1, т. 6 ЗППЦК
и 5 на сто от активите в останалите случаи.
Чл. 68м. (1) Инвестиционните дружества и
договорните фондове могат да сключват репо
сделки за покупка на финансови инструменти с
уговорка за обратното им изкупуване от продавача на цена и в срок, определени в договора
между двете страни, при спазване на следните
ограничения:
1. по време на действие на договора инвестиционните дружества и договорните фондове
не могат да продават финансовите инструменти,
предмет на договора, преди насрещната страна
да е упражнила правото си или крайният срок
за обратното изкупуване да е изтекъл, освен
ако инвестиционните дружества и договорните фондове не разполагат с други средства
за изпълнение на задължението по договора;
предходното изречение не се прилага в случаите, когато насрещната страна не е изпълнила
свои задължения по договора за репо сделка и
съгласно договора неизпълнението дава право
на инвестиционното дружество и договорния
фонд да продават финансовите инструменти;
2. инвестиционните дружества и договорните фондове трябва да осигурят стойност на
покупките при репо сделки на равнище, което
да им позволява по всяко време да изпълнят
задълженията си да изкупуват обратно собствени акции и дялове по искане на техните
притежатели.
(2) Финансовите интрументи, които могат
да бъдат обект на сделка по ал. 1, са:
1. инструменти на паричния пазар по смисъла на Директива 2007/16/ЕО от 19 март 2007
година за прилагане на Директива 85/611/ЕИО
на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно
инвестиране в прехвърлими ценни книжа във
връзка с изясняването на някои определения;
2. облигации, издадени или гарантирани
от държава членка или друга държава, страна
по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, техни
централни банки, техни органи на местното
самоуправление, от Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка или
от международна организация, в която членува
Република България, както и квалифицирани
дългови ценни книжа, издадени или гарантирани
от трети държави;
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3. акции или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, изчисляваща нетна
стойност на активите поне два пъти седмично,
чието седалище или седалище на управляващото
я дружество се намира в държава членка или
друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество;
4. облигации, търгувани на регулиран пазар
в държава членка или друга държава, страна
по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, търговията с които
облигации е достатъчно ликвидна;
5. акции, търгувани на регулиран пазар в
държава членка или друга държава, страна по
Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, при условие че тези
акции са включени в официален индекс на
този пазар.
Чл. 68н. Инвестиционните дружества и
договорните фондове могат да сключват репо
сделки за продажба на финансови инструменти с
уговорка за обратното им изкупуване от страна
на инвестиционното дружество и договорния
фонд на цена и в срок, определени в договора
между страните, като при настъпване на падежа
са длъжни да разполагат с достатъчно средства
за изплащането на сумата, договорена за връщане на финансовите интрументи.“
§ 2. В приложение № 4, точка 2, подточка
2.1 след думите „техниките и инструментите“
се добавя „в това число и условията за сключ-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

ване на репо сделки за покупка и продажба на
финансови инструменти“.
§ 3. В допълнителната разпоредба се създават
точки 12 и 13:
„12. „Финансов регулатор“ е орган, който
осъществява надзор на дейността на кредитните
институции, застрахователите, пенсионноосигурителните дружества и схеми и участниците
на капиталовия пазар.
13. „Квалифицирани дългови ценни книжа“ са
дългови ценни книжа с инвестиционен рейтинг
от международно призната рейтингова агенция.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Инвестиционните дружества и договорните фондове, които съгласно одобрените им
от комисията учредителни актове, проспекти и
правила имат право да сключват репо сделки
за покупка или продажба на финансови инструменти, привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на наредбата в срок до 31.12.2010 г.
(2) В срока по ал. 1 инвестиционните дружества и договорните фондове по ал. 1 могат да
сключват репо сделки за покупка или продажба
на финансови интрументи по досегашния ред.
§ 5. Наредбата се издава на основание § 16,
ал. 1 във връзка с чл. 178 и чл. 197б, ал. 6 ЗППЦК
и е приета с Решение № 119-Н от 17 февруари
2010 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: П. Чобанов
1686

Поправка. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни товари на МТИТС, МВР и МОСВ (ДВ, бр. 16 от 2010 г.) в
§ 8б, ал. 1 се прави следната поправка: след т. 7 точките вместо „5, 6, 7 и 8“ да се четат „8, 9, 10 и 11“.
1956
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА
И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 66
от 4 февруари 2010 г.
за проучване на твърди горива – подземни богат
ства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните
богатства, в площ „Свогенски антрацитен басейн“,
община Костинброд и община Своге, област София
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 3 от 20.І.2010 г. на Министерския съвет на Република България разрешавам на „Енерджи маркет“ – АД – титуляр на разрешението, търговско
дружество, регистрирано с решение на Софийския
градски съд по ф. д. № 13230/2003, със седалище и
адрес на управление София, бул. Патриарх Евтимий
64, ет. 4, ап. 9, да извърши за своя сметка и риск
проучване на твърди горива – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, в площ „Свогенски антрацитен басейн“
в землището на община Костинброд и община
Своге, област София, при следните условия:
1. Размерът на площта е 152 кв. км.
2. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки от № 1 до № 4 в координатната система 1970 г. съгласно приложението.
3. От площта по т. 1 и 2 се изключва защитена
зона „Бабин пласт“, обявена със Заповед № 853 от
10.VІІІ.1983 г. на КОПС.
4. Срокът на разрешението е 3 години.
5. Редът и условията за осъществяване на дейностите по проучване в площта по т. 1 и 2, както
и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за проучване.
6. Полевите геологопроучвателни работи, изпълнявани от титуляря на разрешението, не трябва да
засягат териториите на паметници на културата и
техните охранителни зони, разположени в проучвателната площ.
7. Видовете и обемът на търсещите и проучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания се определят в договора за проучване.
8. Разрешението за проучване влиза в сила от
датата на сключване на договора за проучване.
9. Контролът по изпълнението на разрешението и
на сключения договор се осъществява от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение по т. 2
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Свогенски антрацитен басейн“ в координатна
система 1970 г.
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№

Х

Y

1

4626000

8488500

2

4635500

8488000

3

4635500

8504500

4

4626000

8504500

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-110
от 2 февруари 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
лечебните растения във връзка със специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения
през 2010 г. нареждам:
1. Определям допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) съгласно приложението
от естествените находища извън територията на
националните паркове на следните видове лечебни
растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum
(L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива (Sedum acre L.)
Трън кисел (Berberis vulgaris L.)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).
2. Забранявам събирането в националните паркове на билки от видовете лечебни растения по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от естествените им находища от видовете лечебни растения
по т. 1 извън количествата и районите, определени
в приложението.
4. Забранявам разпределение на билки от видовете лечебни растения по т. 1 на билкозаготвителни
пунктове, които не отговарят на изискванията
на Наредба № 5 от 2004 г. на МЗ и МОСВ (ДВ,
бр. 85 от 2004 г.).
5. Забранявам събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата страна
от следните видове лечебни растения:
Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus benedictus L.)
Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officinalis L.)
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.)
Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.)
Исоп лечебен (Hyssopus officinalisL. ssp.aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Asarum europaeum L.)
Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Convallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum
Crantz)
Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum(Link)
Ietswaart)
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia
inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).
6. Ограниченията и забраните по заповедта не
се отнасят за количествата билки, събирани за
лични нужди.
7. Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на съответните регионални инспекции по
околна среда и водите.
Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 701
от 11 февруари 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Пресеченият камък“, раз
положена в землищата на с. Врачеш и Ботевград,
община Ботевград, област София
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 № 4 от 27 януари 2010 г. разрешавам на „Целзиан“ – ООД, София, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 200532973, със седалище и
адрес на управление София 1421, район „Лозенец“,
ул. Горски пътник 45, 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 „Пресеченият камък“,
разположена в землищата на с. Врачеш и Ботевград,
община Ботевград, област София:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 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 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.
1665

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 702
от 11 февруари 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за под
земните богатства, в площ „Левка“, разположена
в землищата на с. Левка и с. Дервишка могила,
община Свиленград, област Хасково
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 № 4 от 27 януари 2010 г. разрешавам на „Екострой“ – ООД, Свиленград, като
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър към Агенцията по вписванията
под ЕИК 12651869, със седалище и адрес на управление Свиленград 6500, ул. Княз Борис I № 25, 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 „Левка“,
разположена в землищата на с. Левка и с. Дервишка
могила, община Свиленград, област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,98 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.
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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.
1666

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-186
от 19 февруари 2010 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-Т-11
от 2.ІІ.2010 г. от г-н Трифон Георгиев Генов да бъде
извършена промяна на служебния адрес изменям
Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в
частта є относно адреса на синдика Трифон Георгиев
Генов, като вместо „София 1680, кв. Борово, бл. 229,
ет. 5, ап. 23“ се чете „София 1680, бул. България 50,
бл. 2, вх. 3, ет. 1, ап. 3, тел. 0888 324 782“.
За министър: Д. Машева
1634

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 32
от 18 януари 2010 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 защитана потребителите,
прието с протокол № 53 от заседание, проведено на
22.XII.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, чл. 3 от Наредбата за
стоките, имитиращи храни, протокол от изпитване
№ 16652 от 4.XII.2009 г. и експертно заключение от
4.XII.2009 г., издадени от Изпитвателен център „Глобал тест“ – София, установяващи, че предлаганите
стоки – дървени декоративни фигури под формата
на ягоди, снабдени с двустранно зелепващи се лепенки, арт. № 33190, не отговарят на изискванията
за безопасност – Наредбата за стоките, имитиращи
храни и БДС EN 71-1:2005+А6:2008 „Безопасност на
играчките – Част 1: Механични и физични свойства“,
т. 8.2 и по-конкретно: декоративните ягоди имат
формата на хранителен продукт, влизат изцяло в
цилиндъра за малки части и като стоки, имитиращи храни, може да се очаква, че потребилителите,
особено децата, могат да ги объркат с храна, в
резултат на което да ги поставят в устата си, да
ги смучат или да ги погълнат, което да доведе до
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задушаване или запушване на храносмилателния
тракт, поради което представляват потенциална
опасност за здравето на децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дървени декоративни фигури под формата на ягоди, снабдени
с двустранно залепващи се лепенки, арт. № 33190,
страна на произход Швеция (със снимков материал,
публикуван на интернет страницата на КЗП www.
kzp.bg), като стоки, представляващи сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта
стоки по реда, условията и в сроковете, визирани
в Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
и да отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 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 3-дневен 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.
1616

Председател: Д. Лазаров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 94-ИП
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор (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 „Болкан Секюритис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление в София, район „Лозенец“, пл. Папа
Йоан Павел II № 1, „Бизнес център България
2000“, издаден на основание Решение № 873-ИП
от 23.VІІ.2008 г. на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен
срок от съобщаването му, което не спира неговото
изпълнение.
1718

Председател: П. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 97-ПОД
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 122е, ал. 1, т. 3, предложение
второ, във връзка с ал. 3 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов
надзор реши:
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Отнема считано от 12.II.2010 г. пенсионна лицензия № 9 от 23.XI.2000 г. за извършване на дейност
по допълнително пенсионно осигуряване на ПОД
„Лукойл Гарант – България“ – АД, ЕИК 130343251,
със седалище и адрес на управление: София, кв.
Лозенец, бул. Черни връх 59А, поради преобразуването му чрез вливане при условията на универсално
правоприемство в ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, и
прекратяването му без ликвидация.
1719

Председател: П. Чобанов

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 257
от 27 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Болярово, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ на кв. 14 по плана на
с. Стефан Караджово,
2. Разрешава извършването на замяна на ПИ с
идентификатор 69208.501.619 с УПИ І, кв. 14, съгласно
одобрения ПУП – ПРЗ.
1579

Председател: Д. Желев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-10-7706-51
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 32, ал. 1
ЗА одобрявам окончателния проект на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за обект „Летище Варна“ в граници
по одобрена кадастрална карта със Заповед № 3005-11 от 9.II.2004 г., разположен в землищата на
община Аксаково и община Варна, област Варна, и
представляващ: подробен устройствен план – план
за регулация в М 1:1000 в четири части с отразени
уличнорегулационните и вътрешните регулационни линии на урегулираните поземлени имоти,
номерата на кварталите и номерата на урегулираните имоти и тяхното предназначение; подробен
устройствен план – план за застрояване в М 1:1000
в четири части с отразени начинът на застрояване
на урегулираните поземлени имоти, максималната
височина на сградите, устройствените показатели
на всеки урегулиран поземлен имот; част: паркоустрояване и благоустрояване в М 1:1000 в 4 части;
план-схеми за: вертикално планиране в М 1:1000 в
15 части; комуникационно-транспортен план в М
1:2000; водоснабдяване и канализация в М 1:2000;
електроснабдяване в М 1:2000; електрически съобщителни мрежи в М 1:2000; топлоснабдяване в
М 1:2000; газоснабдяване в М 1:2000; комплексна
екологична оценка; инженерно-геоложки условия;
сборна схема на техническата инфраструктура в
М 1:2000.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез областния управител
до Административния съд – Варна.
Областен управител: Д. Симеонов
1588
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 814
от 18 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45,
ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с решения № 726
от 22.Х.2009 г. и № 727 от 22.Х.2009 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 20 на сто приетата с Решение № 726
от 22.Х.2009 г. начална цена за продажба на обект
„Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248“ с
площ 4759 кв. м, с административен адрес Велико
Търново, ул. Никола Габровски 78 (малък триъгълник)
заедно с построените в него: едноетажна сграда склад
с идентификатор 10447.502.248.1 и застроена площ
442 кв. м; едноетажна сграда-склад с идентификатор
10447.502.248.2 и застроена площ 31 кв. м, заедно
с прилежащи машини, съоръжения, транспортни
средства, стопански инвентар и материални запаси – съгласно приложен списък – обособена част от
„Комунално стопанство“ – ЕООД, Велико Търново,
и определя за същия нова начална цена в размер
640 000 лв. без ДДС. Сделката се облага с ДДС.
2. Намалява с 20 на сто приетата с Решение № 727
от 22.Х.2009 г. начална цена за продажба на обект „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249“ с площ
6606 кв. м, с административен адрес Велико Търново,
ул. Никола Габровски 78 (малък триъгълник), заедно
с построените в него: двуетажна сграда „За битови
услуги“ с идентификатор 10447.502.249.1 и застроена
площ 101 кв. м; едноетажна сграда „Хангар, депо,
гараж“ с идентификатор 10447.502.249.2 и застроена
площ 655 кв. м; двуетажна сграда „Промишлена“с
идентификатор 10447.502.249.3 и застроена площ 122
кв. м; едноетажна сграда „Складова база“ с идентификатор 10447.502.249.4 и застроена площ 116 кв.
м; едноетажна сграда „Специално предназначение“
с идентификатор 10447.502.249.5 и застроена площ
62 кв. м, заедно с прилежащи машини, съоръжения,
транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси – съгласно приложен списък, и определя
за същия нова начална цена в размер 960 000 лв.
без ДДС. Сделката се облага с ДДС.
3. За обектите да се проведе търг с явно наддаване при стъпка, както следва: 60 000 лв. за обект,
представляващ: Поземлен имот с идентификатор
10447.502.248 с административен адрес Велико Търново, ул. Никола Габровски 78, заедно с построените
в него сгради и прилежащи машини, съоръжения,
транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси; 90 000 лв. за обект, представляващ
Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249 с
административен адрес Велико Търново, ул. Никола
Габровски 78, заедно с построените в него сгради
и прилежащи машини, съоръжения, транспортни
средства, стопански инвентар и материални запаси.
4. Търгът да се проведе по посочената в това
решение последователност и при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
5. Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за всеки от посочените в т. 1 и 2 на
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това решение обекти в размер 300 лв. (с ДДС), която
се заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, в сградата на общината по сметка
№ BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската
агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF.
Тръжната документация се получава от кандидатите
за участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне на
документ за извършено плащане.
6. За допускане до участие в търга кандидатите
трябва да внесат депозити, както следва: 150 000 лв.
за обект, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248 с административен адрес
Велико Търново, ул. Никола Габровски 78, заедно с
построените в него сгради и прилежащи машини,
съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси“; 250 000 лв. за обект,
представляващ „Поземлен имот с идентификатор
10447.502.249 с административен адрес Велико Търново, ул. Никола Габровски 78, заедно с построените
в него сгради и прилежащи машини, съоръжения,
транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси“ .
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния
работен ден, предхождащ датата на търга, по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
7. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба за посочените в
т. 1 и 2 на това решение обекти да се извърши в
30-дневен срок от датата на решението за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в
левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
В случай на отказ на участник да извърши заплащане и да подпише договор в 30-дневен срок
от обявяването му за спечелил търга внесеният от
него депозит не се възстановява. Депозитите на
останалите участници се възстановяват в 5-дневен
срок след изтичане на срока за обжалване.
8. Закупуване на тръжна документация – до 10 ч.
на деня, предхождащ датата на търга; срок за оглед
на обекта – до 12 ч. на деня предхождащ датата
на търга. Краен срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в ст. 419 на общината.
9. Възлага на Общинската агенция за приватизация да отрази в тръжната документация за обектите промените, произтичащи от решението, и да
организира приватизационните сделки за същите
по установения от закона ред и взетите решения от
общинския съвет.
10. При неявяване на купувачи пореден търг
за обектите да се проведе след 14 дни при същите
условия.
Председател: Ал. Чокойски
1720
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 683
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 3 ЗУ Т Общинският съвет – Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на парцели
№ 11, 12, 13 и 14, местност Стопански двор, землище с. Столетово. Проектът предвижда от парцели
№ 11, 12, 13 и 14 да се образува УПИ I – 11, 12, 13,
14 – кравеферма в местността Стопански двор – с.
Столетово, и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
1589

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 696
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3, чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) 336114 в м. Бахча дере, землище
Карлово, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и частично
изменение на УПИ 036058 – автосервиз, автосалон,
магазин за авточасти и офиси.
Проектът предвижда приобщаване на ПИ 336114
към УПИ 036058 – автосервиз, автосалон, магазин
за авточасти и офиси, като се образува нов УПИ
336058,336114 – автосервиз, автосалон, магазин за
авточасти и офиси в м. Бахча дере, землище Карлово,
със застрояване в него, както и приложените В и К и
Ел.схеми при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
1590
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РЕШЕНИЕ № 492
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 21 от 2009 г. на ОЕСУТ – т. 23, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
склад за съхранение на селскостопанска продукция
за имот 052011 – Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
1592

РЕШЕНИЕ № 493
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 21 от 2009 г. на ОЕСУТ – т. 24, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
склад за съхранение на селскостопанска продукция
за имот 059062 – Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
1593

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 291
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – „Продължение на напорен водопровод в съществуващи сервитути в ПИ
№ 631086, ПИ № 631098 и ПИ № 631090, местност
Стара планина, землище гр. Твърдица, за нуждите
на МВЕЦ „Твърдица 1 – 2“.
Председател: Хр. Сосеров
1595

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА С. РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 490
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява план за улична регулация (ПУР) на
кв. 16 по плана на с. Петърч – продължение на о.
к. 60 до о. к. 60 „в“ през о. к. 60 „а“ и о. к. 60 „б“
по червени, сини и кафяви линии, цифри, букви и
текст, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
1591

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 198
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен, одобрява
проект за подробен устройствен план (ПУП), самостоятелна съставна част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150,
ал. 2, т. 1 ЗУТ за обект „Подобряване състоянието
на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект за с. Люляково, община Руен, област
Бургас“ съгласно текстовата и графичната част на
проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок, определен с нормите на чл. 149, ал. 1 АПК
и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, чрез община Руен.
Председател: Е. Ешереф
1594
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8. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,18 на
сто, считано от 1 март 2010 г.
1893

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Чек Дежене България” – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище”, бул. Дондуков № 11,
ет. 8, на разпоредбите на чл. 8, ал. 1, т. 10, чл. 12,
ал. 1, 2 и 3 и приложение № 2 от Наредба № 7
от 9.VІІ.2003 г. за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за извършване на дейност
като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра
на труда и социалната политика и министъра на
финансите (изм., ДВ, бр. 7 от 26.І.2010 г., в сила
от 26.І.2010 г.), както и срещу § 4 от преходните
и заключителните разпоредби към Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г.
за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност
като оператор (ДВ, бр. 1 от 2009 г.; в сила от
6.І.2009 г.), във връзка с което е образувано адм.
д. № 2443/2010 по описа на ВАС.
1763
Димитровградският районен съд, гр. колегия,
призовава Хасан Кайед Фат у х, гра ж данин на
Йордания, роден на 25.VІ.1965 г. в Тул Карим,
Йордания, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 19.ІV.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.
д. № 299/2010, заведено от Марияна Несторова Фатух, за развод по чл. 149, ал. 1 във връзка с ал. 3 и
чл. 53 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
1777
Козлодуйският районен съд призовава Динх Хунг
Хай, с неизвестен адрес в страната, да се яви в съда
на 8.ІV.2010 г. в 10 ч. за изпълнение процедурата
по чл. 131 ГПК като ответник по гр. д. № 71/2010,
заведено от Мая Цветанова Динх от Козлодуй, за
развод по чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 35, ал. 1 КМЧП.
1775
Пазарджишкият районен съд призовава Инна
Давидовна Генова, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 20.ІV.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 4258/2009, заведено от Цветан Йорданов
Генов. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1778
Русенският районен съд, гр. колегия, ХІ състав,
призовава Фатмир Пеци с последен адрес Русе, ул.
Муткурова 125, вх. 3, ет. 7, ап. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ІV.2010 г. в 14 ч.
като ответник по гр. д. № 7045/2009, заведено от
Иваничка Й. Пеци. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
1749
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 89
състав, призовава Владимир Геннадиевич Малеев, без регистриран постоянен и настоящ адрес в
България, да се яви в съда на 28.ІV.2010 в 9,30 ч.
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като ответник по гр. д. № 10225/2009, заведено
от Десислава Атанасова Балканска от София, по
чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1750
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
89 състав, призовава Любов Олеговна ТихоловаФранц, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в България, да се яви в съда на 28.ІV.2010 г. в 10 ч.
като ответница по гр. д. № 5084/2008, заведено
от Ивайло Цветков Тихолов-Франц от София, по
чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1779
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 90
състав, е образувал гр. д. № 4293/2008 по иск с
правно основание чл. 49 СК от Красимир Антонов
Антонов срещу Олга Юдина Антонова с последен
адрес София, бул. Мадрид 44, като ответницата в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда,
като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1776
Великотърновският окръжен съд обявява, че
образува гр. д. № 759 по описа за 2009 г., насрочено
за 9.VІ.2010 г. в 10 ч. по предявен от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност иск с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД срещу: Атанас Иванов Димитров с
настоящ адрес: Горна Оряховица, ул. Победа 16, и
Марийка Гиргинина Димитрова, с постоянен адрес: Горна Оряховица, ул. Победа 16, за отнемане
в полза на държавата следното имущество на обща
стойност 105 712,76 лв., а именно:
На основание чл. 10 във връзка чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД – недвижим имот в Горна Оряховица, квартал Калтинец, ул. Победа 16, а именно:
имот № 2000038 (тридесет и осми) в землището на
Горна Оряховица, ЕКАТТЕ 16359, с площ 365 кв.
м и начин на трайно ползване – жилищен терен,
заедно с построената в него жилищна сграда, както
и извършените в него подобрения, представляващи друга жилищна сграда, гараж, огради и други,
при граници на имота съгласно скица № Ф01002
от 23.І.2009 г.: № 000047 – друг жилищен терен на
Атанас Маринов Атанасов, № 000034 – пасище, мера,
№ 2000039 – друг жилищен терен, № 000001 – друг
жилищен терен на Горна Оряховица. Пазарната
оценка на недвижимия имот и извършените в него
подобрения към настоящия момент е 78 500 лв.
На основание чл. 10 във връзка чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД – следните пари и ценности, намиращи се
на съхранение в наетата от РПУ Горна Оряховица
банкова касетка в „Пиреос Банк“ – АД, клон Горна
Оряховица, и запорирани с протокол за опис на
движими вещи от държавен съдебен изпълнител при
РС Горна Оряховица по изпълнително дело № 30 от
2009 г., образувано по обезпечителна заповед № C-2
от 2009 г. на ВТОС: 1. банкноти български левове
с общ номинал 7840 лв.; 2. банкноти евро с общ
номинал 2550 евро; 3. дамска гривна с тегло 13,90
г, златна, 14 карата; 4. дамска гривна с тегло 14,60
г, златна, 14 карата; 5. дамска гривна с тегло 8,00 г,
златна, 14 карата; 6. ланец с тегло 39,40 г, златен, 14
карата; 7. пръстен, златен с червен камък рубин, с
тегло 13,30 г, 14 карата; 8. пръстен, златен с черен
камък, с тегло 5,80 г, 14 карата; 9. пръстен, златен с
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черен камък, с емблема, подобна на мерцедес, с тегло
3,30 г, 14 карата; 10. мъжка гривна от жълт метал с
тегло 16,80 г, обозначена с 14 К. Общата стойност
на така описаните вещи е в размер 15 712,76 лв.
На основание чл. 10 във връзка чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД – сумата 11 500 лв., представляваща
равностойността по пазарни оценки на полученото
от ответниците от разпоредителните сделки със
следните МПС: Л.а. Фолксваген голф с ДК № ЕН
42-36ВА, рама № WVWZZZIHZPWOI6322. Дата на
продажбата – 23.ІV.2007 г.; Л.а. Ланчия И 10 с ДК
№ ЕН 39-29ВВ, рама № ZAA 156000061 13591. Дата
на продажбата – 16.VІІ.2007 г.; Л.а. Мерцедес А 160
с ДК № ВТ65-99ВВ, рама № WDB 16803311033491.
Заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото до приключване на
устните състезания по делото пред първа инстанция.
1748
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17689/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фиме БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 201, вх. А, ет. 15,
ап. 81, с предмет на дейност: покупка, продажба и
отдаване под наем на всякакво движимо и недвижимо имущество, строителна и ремонтна дейност,
производство на стоки с цел продажба, сключване
на договори за заем, консултантска, комисионна и
лизингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
маркетинг и реклама, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Фиме” и Даниела
Емилова Дежан и се управлява и представлява от
Даниела Емилова Дежан.
49770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17910/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Солер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. Братя Бъкстон 5, с предмет на дейност:
проектиране, доставка и изграждане на системи за
използване на възобновяеми източници на енергия, разработване и внедряване на технологии за
интегриране на фотоволтаични модули в сградни
конструкции, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5200 лв., със съдружници Николай Георгиев
Жечков и Мариан Върбанов Василев и се управлява
и представлява от Мариан Върбанов Василев.
49771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17904/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алтес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Чарлз Дарвин 16А, с
предмет на дейност: строително-ремонтни дейности и
довършителни работи в строителството, отдаване под
наем на недвижимо имущество, транспортни услуги,
фризьорски и козметични услуги, всякаква търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Антон Рашков
Тороманов, който го управлява и представлява.
49772
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17677/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Зорасофт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 47,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: разработка и
поддържане на софтуерни продукти, посредническа и
консултантска дейност, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Трент Алекзандър Шукоу,
който го управлява и представлява.
49773
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17481/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Иванов
билдинг сървис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, кв. Борово, бл. 217А, вх. Г, ет. 7, ап. 89,
с предмет на дейност: покупко-продажба, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, външнотърговски сделки, експорт,
импорт, покупка на стоки и други движими вещи
с цел препродажба в първоначален и преработен
вид, търговско представителство, посредничество,
комисионни, превозни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и агентска дейност,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, реклама и всякакви сделки и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кирил Методиев Иванов,
който го управлява и представлява.
49774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17671/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Алма – Магника – 90“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Илинден, бл. 56, вх. Ж, ет. 7, ап. 87, с предмет
на дейност: търговия – вътрешна и международна, на едро и дребно с всякакви стоки, вкл., но
не изчерпателно мебели, консумативи за мебели,
плоскости, строителни материали и други стоки,
вкл. и полуфабрикати и всякакви услуги в страната и в чужбина, битови услуги, предприемаческа
дейност в страната и в чужбина, транспортни и
спедиционни услуги в страната и в чужбина, складови услуги, лизинг, предоставяне на консултантски
услуги по всякакви въпроси, развитие, управление
и извършване на всякакъв вид търговска дейност с
недвижими имоти, в градоустройството, както и в
самото строителство, свързана с експлоатацията,
продажба и отдаване под наем, дейност, свързана
с хранително-вкусовата промишленост, селското
и горското стопанство, производство, покупка,
продажба, внос, износ и дистрибуция на оборудване, съоръжения и материали за строителството
или предназначени за строителство на недвижими
имоти и градски пространства, придобиване и
експлоатация във всякаква форма, търговия със и
трансфер на всякакъв вид интелектуална собственост
и патенти, както и останалите видове индустриална
собственост и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Магдалена Маринова Айвазова, която
го управлява и представлява.
49775
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17983/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СТА
билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов
58, с предмет на дейност: консултантска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, строителна
дейност, търговия с недвижими имоти, хотелиерство,
монтажна и ремонтна дейност, представителство,
посредничество и агентство на местни и/или
чуждестранни физически и/или юридически лица,
хотелиерство и ресторантьорство, производство и
реализация на селскостопански и/или промишлени
стоки, вътрешен и/или международен туризъм, реклама и импресарска дейност, издателска и преводаческа дейност, лизингова и инженерингова дейност,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
/или в чужбина, информационно обслужване и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Станимир Видев Видев,
който го управлява и представлява.
49776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17799/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Киров – Универсал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Гоце Делчев, бл. 261, вх. А, ап. 9, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, ресторантьорство и кафетерия, бизнес и други услуги,
покупка, продажба и внос на автомобили, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Георги Симеонов Киров,
който го управлява и представлява.
49777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17760/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „К стандарт
ВСВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Коньовица 2, с
предмет на дейност: производство на мебели, вътрешна и външна търговия, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на
пътници и товари, автомонтьорство и автосервиз,
пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всички видове услуги за населението, производство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество, както
и всякаква разрешена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Васил Стоянов
Василев, който го управлява и представлява.
49778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17702/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Профит – РМ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Крас-
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но село“, бул. България 60, вх. Г, ап. 30, с предмет на
дейност: консултантски услуги, в т. ч. обучения, специализации и квалификации, финансово-счетоводни
услуги, научноизследователска и преподавателска
дейност, оценки и експертизи, вътрешна и външна
търговия, търговия на едро и дребно с всякакъв вид
стоки, внос и износ, представителство и агентство
на физически и юридически лица от страната и
чужбина, проучване, проектиране, строителство,
покупко-продажба на недвижими имоти, както и
всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Марин Иванов Нейков и Румяна
Николаева Нейкова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
49779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16717/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Екосистем – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Крум Попов 36, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: внос и изграждане на
пречиствателни станции и екологично оборудване,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски,
туристически, информационни, рекламни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
както и извършването на всички други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Екосистем“ – ООД, Полша, вписано в Националния съдебен
регистър под № 0000058362, и „Ти Джи Ти“ – ООД,
Полша, вписано в Националния съдебен регистър
под № 0000167443. Дружеството се управлява и представлява от Валентин Кирилов Спасов.
49780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17632/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мечкарски моторс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 102, вх. Е, ет. 8, ап. 102, с предмет на
дейност: покупко-продажба на моторни превозни
средства, автомобилни части, консумативи за МПС,
предоставяне на услуги за поправка и подмяна
на автомобилни части (автосервиз), почистване
на автомобили, внос, износ, представителство,
посредничество и комисионерство, рекламна и
информационна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Антон Гришов
Горанов, който го управлява и представлява.
49781
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 17743/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Здравноосигурителна компания ЦКБ“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Стефан Караджа 2, с предмет на дейност: дейност
по доброволно здравно осигуряване и управление
на активите на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен
в 1 000 000 поименни акции с номинална стойност
1 лв.;, едноличен собственик на капитала е „ЦКБ
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груп Асетс мениджмънт“ – ЕА Д; дру жеството
е със съвет на директорите в състав: Велислава
Георгиева Балтова – председател, Милен Георгиев
Марков – изпълнителен директор, Никола Иванов
Грънчаров и Володя Василев Войски, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Милен
Георгиев Марков.
49782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17861/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ека
пара“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Будапеща 58, ет. 1, с
предмет на дейност: печатна дейност, художествена
фотография и дизайн, преподавателска дейност,
търговия с продукти на фотографията, търговия с
произведения на изкуството, антиквариат, оценителска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Камен Стефанов Петров,
който го управлява и представлява.
49783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17776/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Експерт
брокерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Брегалница
38 – 40, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, международна и вътрешна търговия на едро
и дребно с всякакви стоки и услуги, производство и
търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, рекламна дейност, маркетингови
проучвания в страната и в чужбина, транспортни и
спедиторски услуги, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ангелина Иванова Симова,
която го управлява и представлява.
49784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18338/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сити
Вю инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос, износ на
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, и всички други дейности, незабранени със закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кириакос Пахипис, който
го управлява и представлява.
49785
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 9382/90 вписва прехвърляне на предприятие
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с фирма ЕТ „Геримекс – Гергана Недялкова” като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Геримекс одитинг“ – ЕООД.
49786
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 11324/91 вписва заличаването на „Солди.
Мем“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 22, вх. Г,
ет. 6, ап. 85.
49787
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 9938/92 вписва промени за „Жон Тай“ – ООД:
вписва прехвърляне на 75 3/4 дружествени дяла от
Цуи Фен Ронг на Гао Юан, от които 75 дружествени дяла – нейна индивидуална собственост, и 3/4
от 1 общ дял с купувача Гао Юан; заличава като
съдружник и управител Цуи Фен Ронг; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Жон Тай“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
Гао Юан; вписва нов учредителен акт; дружеството
се управлява и представлява от Гао Юан.
49788
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 15.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 24423/94 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Хатс – Спот
Томпсон“ – ЕООД.
49789
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 13451/94 вписва промени за „Ентернет“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Илиас Баха Коджаарслан на Фикрет Озел;
вписва като съдружник Фикрет Озел; вписва нов
дружествен договор.
49790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 13330/96 вписва промени за „Булимпекс“ – АД: вписва увеличение на капитала от
1 500 000 лв. на 2 700 000 лв. чрез издаване на
24 000 нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 50 лв.; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 3.Х.2007 г.
49791
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 15.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 13330/96 на проверените и приети годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г. на
„Булимпекс“ – АД.
49792
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 8881/97 вписва промени за
„Стик“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч. и размера на
дяловете; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Кирил Стойнев Яновски на Стоянчо Борисов
Димитров; заличава като съдружник Кирил Стойнев
Яновски; вписва като едноличен собственик Стоянчо
Борисов Димитров; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стик“ – ЕООД; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Слатина“,
кв. Гео Милев, ул. Манастирска 8А, ет. 2, ап. 10;
вписва промени в дружествения акт; дружеството
се управлява и представлява от Стоянчо Борисов
Димитров.
49793
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
15.XI.2007 г. по ф.д. № 8693/2000 вписва промени
за „Магстрой“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 76
дружествени дяла от Валентин Иванов Чавдарски
на Владимир Рангелов Лазов; вписва прехвърляне
на 12 дружествени дяла от Валентин Иванов Чав
дарски на Ростислав Николов Крайчев; вписва като
съдружници Владимир Рангелов Лазов и Ростислав
Н и ко лов К ра й чев; д ру же с т в о т о п р од ъ л ж а в а
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Магстрой“ – ООД; вписва преместване
на седалището и адреса на управление от район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 522, вх. В, ап. 30, в район „Триадица“, ж.к. Мотописта, бл. 11Е, партер;
вписва промяна на предмета на дейност, както
следва: проучване, добив, преработка и продажба на инертни материали и полезни изкопаеми,
проектиране, строителство, строително-монтажна,
строително-ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, търговия
с всякакъв вид стоки в страната и в чужбина,
произведени и/или доставени от дружеството,
вкл. селскостопанска продукция от растителен
и/или животински произход, внос, износ, бартер
и реекспорт на същите стоки, с изключение на
забранените със закон или с друг нормативен акт,
лизинг, транспортни услуги, таксиметрова и спедиционна дейност за превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина със собствени или с наети
транспортни средства, научноизследователска дейност, проучване, проектиране, разработка, производство, внедряване, монтаж и сервиз в областта
на промишлеността, биотехнологиите и опазване
на околната среда, реклама, изграждане и експлоатация на спортни и развлекателни съоръжения,
детективска и охранителна дейност, търговско
посредничество, представителство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, ресторантьорство,
хотелиерство и туристическа агентска дейност,
предоставяне на допълнителни туристически услуги
и всякаква друга дейност, незабранена от закона и
за чието извършване не се изисква предварително
разрешение от държавен орган; вписва като управител Владимир Рангелов Лазов; дружеството се
управлява и представлява от Владимир Рангелов
Лазов; вписва нов дружествен договор.
49794
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.XI.2007 г. по
ф.д. № 3451/2001 вписва промени за „Сиббус“ – ООД:
заличава като управител Найден Иванов Найденов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Иванка Христова Ганчева.
49795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
15.XI.2007 г. по ф.д. № 6523/2004 вписва промени
за „Виодакс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Владимирос Фантусис на
Стоян Томов Занев; заличава като съдружник и
управител Владимирос Фантусис; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Виодакс“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Стоян Томов
Занев; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Професор М. Големинов 21Б; дружеството се
управлява и представлява от Стоян Томов Занев;
вписва нов учредителен акт.
49796
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 15.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 3321/2004 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Соло
консулт“ – ООД.
49797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 8711/2004 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ситалк – 2004“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Красно село, бл. 9, ет. 1, ап. 99,
с предмет на дейност: туристически услуги и хотелиерство, консултантска дейност, търговия на
едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, маркетинг, посредничество, комисио
нерство и представителство, външноикономическа
дейност, търговия с недвижими имоти и всякаква
друга, разрешена от закона търговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Георгиев Иванов
и Цветелина Кръстева Димитрова и се управлява
и представлява от Иван Георгиев Иванов.
49798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
25.Х.2007 г. по ф.д. № 8711/2004 вписва промени за
„Ситалк – 2004“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Иван Георгиев Иванов; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Иван Георгиев
Иванов на Радослав Чавдаров Маринов; вписва
като съдружник и управител Радослав Чавдаров
Маринов, който управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договр.
49799
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 24.IX.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6047/2004 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Сий Шип
къмпани“ – ЕАД.
49800
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 8194/2005 вписва промени за „Топливо – 7“ – ООД: вписва промяна на наименованието
от „Топливо – 7“ – ООД, на „Скайлайн дограми и
фасади“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
49801
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписва промени по
ф.д. № 6650/2005 за „Мистрал билдинг“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 501, вх. Б,
ет. 1, ап. 59, в Самоков, област София окръг, ул.
Латинка 11; вписва нов учредителен акт.
49802
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 2.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 5991/2005 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Руен спорт
България“ – АД.
49803
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 6948/2005 вписва заличаване на „Ванхолд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Витоша 41.
49804
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 11599/2005 вписва промени за „Билд
системс България“ – ЕАД: вписва увеличение на
капитала от 50 000 лв. на 3 720 940 лв. чрез издаване на нови 367 094 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 10 лв.; част
от увеличението на капитала е внесена с непарична
вноска съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 7-ми състав, по
ф. д. № 542/2007, на обща стойност 1 835 471,30 лв.;
дружеството продължава дейността си като акционерно дружество „Билд системс България“ – АД;
вписва нов устав, приет на ОС на акционерите,
проведено на 12.XI.2007 г.
49805
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 2990/2006 вписва промени за „Диадент
94 – Амбулатория за групова практика за първична
стоматологична помощ“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Диадент 94 – Амбулатория
за групова практика за първична стоматологична
помощ“ – ООД, на „Диадент 94 – Амбулатория
за групова практика за първична дентална помощ“ – ООД; вписва промяна на предмета на
дейност: извънболнична първична дентална помощ,
диагностика, лечение и рехабилитация на дентални
заболявания, дентални консултации, дейност по
здравна промоция и профилактика, насочване на
пациенти за специализирана дентална консултативна
и болнична помощ, търговска дейност за нуждите и в рамките на предмета на осъществяваната
дентална дейност и за обслужване на пациентите;
вписва нов дружествен договор.
49806
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г. по
ф.д. № 254/2006 вписва промени за „Велен“ – ООД:
вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от
Жулиета Петрова Антонова на Владимир Николов
Ефтимов; дружеството ще се управлява и представ
лява от Владимир Николов Ефтимов; вписва нов
дружествен договор.
49807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
8.Х.2007 г. по ф.д. № 6930/2006 вписва промени
за „Ей – Ем – Ен“ – ООД: вписва прехвърляне на
83 дружествени дяла от Антон Делчев Иванов на
Никола Иванов Петков; вписва прехвърляне на
84 дружествени дяла от Антон Делчев Иванов на
Диана Маринова Радева; заличава като съдружник
и управител Антон Делчев Иванов; вписва нов
дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Никола Иванов Петков.
49808
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 10125/2000 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Ариян – Тахир Расули” като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Расул“ – ООД (рег. по ф.д. № 2116/95).
49809
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 16.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 17799/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ти Би Ай
кредит“ – ЕАД.
49810
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 17799/97 вписва промени за „Ти Би Ай
кредит“ – ЕАД: вписва увеличение капитала на
дружеството от 6 700 000 лв. на 15 700 000 лв. чрез
парична вноска и съответно увеличение номиналната стойност на акциите от 13 400 лв. на 31 400 лв.;
вписва актуализиран устав на дружеството.
49811
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 15602/96 вписва промени за „Еко – Лозенец“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Никола Борисов Вапцаров на
Никола Николов Вапцаров; заличава като едноличен собственик на капитала Никола Борисов
Вапцаров; вписва като едноличен собственик на
капитала Никола Николов Вапцаров; вписва нов
учредителен акт.
49812
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 1408/96 вписва промени за „Бултрейд
МСА“ – ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени
дяла от „МСА“ – АД, на Андрей Йосифов Евтимов;
вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от
„МСА“ – АД, на Андрей Стефанов Нинев; вписва
прехвърляне на 1 дружествен дял в съсобственост
от „МСА“ – АД, на Андрей Стефанов Нинев и Андрей Йосифов Евтимов; заличава като съдружник
„МСА“ – АД; вписва нов дружествен договор.
49813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17640/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Креатив – 999“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 305, вх. 2, ап. 78, с предмет на дейност: разработване на иновативни технологии и продукти в
областта на възобновяемите енергийни източници,
счетоводна къща, счетоводни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, икономически
анализи, консултантски и правни услуги, сделки с
обекти на интелектуалната собственост, покупка на
недвижими и движими вещи с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, лизинг, реклама, програмни, импресарски,
туристически и импресарски услуги, проектиране,
маркетинг, дизайн, мениджмънт, вътрешно- и
външнотърговска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мария Добриянова Кашукеева и се управлява и представлява от управителите
Ангелина Руменова Цекова и Габриела Михайлова
Михайлова заедно и поотделно.
49856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17530/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ай Ви Ем груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Капитан Андреев 31, с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, вътрешна и
външна търговия, производство и покупко-продажба
на всякакъв вид стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
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незабранени от нормативен акт или представляващи
монопол на държавата, комисионерска, спедиторска,
превозна, складова, лизингови дейности и дейност
на търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка и всякакъв друг вид дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Ивайло Михайлов Михайлов и Димитър Владимиров Владимиров и се управлява и представлява от
Ивайло Михайлов Михайлов.
49857
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 2141/2007 вписва промени за „С и С Дентал
маркет“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „С и С Дентал маркет“ – ЕООД, на „Дентален
център „Спешъл и Иводент 92“ – ЕООД; вписва
промяна на предмета на дейност: диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни с
хирургични заболявания на меките и твърди тъкани
в устната кухина и съзъбието, провеждане на ортодонтско лечение на зъбни и челюстни деформации,
диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение
на болни със заболявания на пародонта, лечение на
зъбния кариес и неговите усложнения, ендодонтия,
дентално, лицево и челюстно протезиране, модулно
обучение, консултации по дентална медицина, иницииране и провеждане на профилактични програми в
областта на денталното здраве, дентална козметика,
рентгенографска диагностика на заболяванията на
устната кухина и челюстно-лицевата област.
49858
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18224/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сънбелт
девелопмент България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управаление София, район „Сердика“, ж.к.
Банишора, бл. 17, вх. Б, ет. 12, ап. 94, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
спедиторска дейност, производство, строителство,
бартерни, комисионни, лизингови сделки, търговско представителство, инженеринг, посредническа
дейност, маркетинг, представителство и агентство
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, транспортни услуги в страната и в чужбина,
рекламна, информационна, консултантска дейност,
сделки със собственост, интернет, телекомуникации, както и всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Габор Ласло Темесвари, който
го управлява и представлява.
49859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17821/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Еко Био тех“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Ами Буе 68 – 72, ет. 5, офис 19/20,
с предмет на дейност: планиране и ръководство на
обекти на водното стопанство и природозащитната
техника, вкл. инженерно строителство, пътни съоръжения и архитектура, практическо прилагане на
безотпадни технологии в химическата, биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост,
строителство, експлоатация, поддържане, обслужване и ремонт на съоръжения за снабдяване с питейна
вода, за почистване и обезвреждане на отпадни
води, както и обработка на утайка, проектиране
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и изграждане на депа за отпадъци, рекултивация
на терени и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Борис Апостолов Апостолов и Стоян
Борисов Митов и се управлява и представлява от
Борис Апостолов Апостолов.
49860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17856/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Явис травъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 25,
ет. 10, ап. 48, с предмет на дейност: транспорт, превоз, туроператорски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти,
търговия, вътрешно- и външнотърговска дейност,
таксиметрова и транспортна дейност, производство
и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически, счетоводни,
консултантски и комисионерски услуги, финансови
услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, покупко-продажба
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, ремонтни и довършителни дейности
и всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Явор Емилов Андреев, който
го управлява и представлява.
49861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16836/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Белисима“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, кв. Витоша, ул.
Димитър Шишманов 11, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, международен транспорт, шивашки,
хотелиерски, ресторантьорски, рекламни услуги,
автомонтьорски услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими
имоти, участие в други предприятия, управление
и разпореждане с такива участия, козметични
услуги, почасова забавачка, консултантски услуги,
дружеството може да извършва всякакви сделки
и дейности, незабранени със закон, и необходими
и полезни за постигане целите на дружеството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Радостина Асенова Методиева и се управлява и
представлява от управителя Константин Методиев Методиев.
49862
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 4554/2007 вписва промени за „Р и М мениджмънт“ – ООД: вписва като управител Тсидон
Йехуда; дружеството се управлява и представлява
от управителя Мерон Леви самостоятелно; управителите Ангел Димитров Ангелов и Тсидон Йехуда
представляват дружеството заедно и поотделно освен
за сделки над 20 000 лв., за които дружеството се
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представлява само заедно от двама от управителите, единият от които задължително е Мерон Леви;
вписва нов дружествен договор.
49863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17805/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бобър
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 433, вх. А,
ет. 11, ап. 61, с предмет на дейност: строителство и
строително-ремонтни дейности, търговска, инженерингова и консултантска дейност, продажба на
алкохол и цигари (след получаване на съответния
лиценз), превоз на стоки и товари в страната и в
чужбина, сервиз и ремонт на автомобили, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакъв вид
стопанска, търговска и производствена дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Георги Иванов Ардалски,
който го управлява и представлява.
49864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18245/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аланима“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри
48, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: селски и
екотуризъм, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска дейност, предоставяне
на транспортни, туристически, информационни,
рекламни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и отдаване под наем, вътрешно- и
външнотърговска дейност, посредничество, представителство и агентство, транспортна и сервизна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия
с алкохол и цигари и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Албена Нейкова Джерманнова, която го управлява и представлява.
49865
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 14683/95 вписва промени за „Старком
Интернешънъл“ – ООД: вписва прехвърляне на
23 500 дружествени дяла от „Амтех Интернешънъл“ – ООД, на Йоанна Цветанова Христова;
заличава като съдружник „Амтех Интернешънъл“ – ООД, САЩ; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Старком Интернешънъл“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала и управител е
Йоанна Цветанова Христова, която го управлява
и представлява; вписва учредителен акт.
49814
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 16959/94 вписва промени за „Джоли Троли“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени
дяла, представляващи целия дружествен капитал на
„Джоли Троли“ – ЕООД, от Росица Ангелова Кънева
на Георги Иванов Станев; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Росица Ангелова Кънева; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Георги Иванов Станев; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Красно село“, ж.к. Белите брези, бл. 18, партер;
вписва промяна на предмета на дейност: вътрешна
и външна търговия в страната и в чужбина, внос,
износ, реекспорт, бартерни и други сделки с всякакъв
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вид стоки, разрешени от закона, мениджърска и лизингова дейност туристически услуги, хотелиерство,
рекламна и рекламно-търговска дейност, складова
и консигнационна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни
и местни юридически и физически лица, всякаква
друга дейност, незабранена от закона; вписва нов
учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Иванов Станев.
49815
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 2.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10730/2000 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ролпласт“ – ЕООД.
49816
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3 от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 10522/2000
заличаването на „АГ Център – Яшо“ – ЕООД.
49817
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г. по ф.д.
№ 756/99 вписва промени за „Банка ДСК“ – ЕАД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
93 984 000 лв. на 153 984 000 лв. чрез издаване на
нови 6 000 000 поименни обикновени безналични
акции с номинална стойност 10 лв.
49818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 3686/99 вписва промени за „Дженерали
Закрила здравно осигуряване“ – АД: вписва промяна в системата на управление на дружеството от
едностепенна система на управление на двустепенна
система на управление; заличава като членове на
съвета на директорите Даниела Микова Конова,
Диана Николова Манева, Константин Георгиев
Чернев, Дилян Никифоров Петров и Божидар
Василев Данев; вписва надзорен съвет в състав:
Даниела Микова Конова – председател, Вернер
Мьортел – заместник-председател, Луиза Колони,
Валтер Щайдел, Франческо Бозатра и Божидар
Василев Данев; вписва управителен съвет в състав: Дилян Никифоров Петров – председател и
главен изпълнителен директор, Диана Николова
Манева – изпълнителен директор, и Константин
Георгиев Чернев; дружеството се представлява от
Дилян Никифоров Петров – главен изпълнителен
директор, и Диана Николова Манева – изпълнителен директор, винаги заедно; вписва нов устав,
приет на общо събрание на акционерите, проведено
на 17.Х.2007 г.
49819
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 28066/92 вписва прехвърляне на предприятие с фирма „С. С. къмпани – Симона Семенова“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „СС компани“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 6017/2007).
49820
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г. по
ф.д. № 7017/92 вписва промени за „Рик – Би“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Иван
Георгиев Проданов на Елка Цанкова Проданова;
заличава като съдружник Иван Георгиев Проданов.
49821
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 30410/92 вписва промени за „Бритиш
Американ Табако България“ – ЕООД: заличава
като прокурист Сандор Маджари.
49822
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
27.IX.2007 г. по ф.д. № 1165/90 вписва промени
за „Нет проект“ – ООД: вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Иля Христов Казаларски
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на 8
дружествени дяла от Марио Кръстев Марков на
„Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла от Владимир Апостолов Апостолов
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Владимир Апостолов Апостолов на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Иля Христов Казаларски
на „Вилмат груп“ – АД; вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Марио Кръстев Марков на
„Вилмат груп“ – АД; вписва като съдружник „Вилмат груп“ – АД (рег. по ф.д. № 6929/2007); вписва
промени в дружествения договор.
49823
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 8725/2007 вписва промени за „Биго моторс“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Димитър Петров Ценев на Ивайло
Бориславов Цонев; заличава като съдружник и
управител Димитър Петров Ценев; дружеството се
управлява и представлява от управителя Радослав
Атанасов Иванов; вписва промени в дружествения
договор.
49824
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 11119/2007 вписва промени за „Голдън
Ренталс“ – ООД: вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от Любомир Маринов Стоянов
на Ралица Любомирова Лазарова; заличава като
съдружник Любомир Маринов Стоянов; вписва
като съдружник Ралица Любомирова Лазарова;
дружеството се управлява и представлява от управителя Любомир Маринов Стоянов; вписва нов
дружествен договор.
49825
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 8932/2007 вписва промени за „Жоа де
Вивир – О Ла Ла“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
500 дружествени дяла от Делян Тодоров Гривишки на „Ромигал Нордуест“ – АД; заличава като
едноличен собственик на капитала Делян Тодоров
Гривишки; вписва като едноличен собственик на
капитала „Ромигал Нордуест“ – АД, Люксембург,
вписано в търговския регистър на дружествата в
Люксембург под № В 88.413; дружеството се управ
лява и представлява от Делян Тодоров Гривишки;
вписва нов учредителен акт.
49826
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 2042/2007 вписва промени за „София
п род жек т“ – ООД: вписва п рех върл яне на 24
дружествени дяла от Галина Петьова Дошкова на
Златко Георгиев Григоров; заличава като съдружник
Галина Петьова Дошкова; вписва като съдружник и
управител Златко Георгиев Григоров; дружеството се
управлява и представлява от Илия Великов Димов
и Златко Георгиев Григоров заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
49827
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 2249/2006 вписва промени за „Магазини 9
плюс“ – ООД: вписва прехвърляне на 8 дружествени
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дяла от Аделин Колев Атанасов на Юлия Христова
Илиева; вписва прехвърляне на 17 дружествени
дяла от Аделин Колев Атанасов на „Атлия“ – ООД;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Ирина Иванова Петкова на „Атлия“ – ООД; заличава като съдъружници Аделин Колев Атанасов и
Ирина Иванова Петкова; вписва като съдружници
Юлия Христова Илиева и „Атлия“ – ООД (рег. по
ф.д. № 1914/2003); заличава като управител Ирина
Иванова Петкова; дружеството ще се управлява и
представлява от Юлия Христова Илиева; вписва
нов дружествен договор.
49828
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 10387/2007 вписва промени за „Финансиа
груп АД“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 324 581 лв. чрез
издаване на нови 274 581 поименни безналични
акции с право на 1 глас и с номинална стойност
1 лв.; капиталът е увеличен с непарична вноска,
която представлява право на собственост върху 300
обикновени акции с право на 1 глас с номинална
стойност 1000 лв., представляващи 100% от капитала на „Алфа Асет мениджмът“ – ЕАД (рег. по
ф.д. № 1918/2006), на стойност 274 581 лв.; вписва
промени в устава, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 8.XI.2007 г.
49829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18077/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глобъл одит сървисез“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
бл. 137, вх. Г, ет. 2, ап. 59, с предмет на дейност:
независим финансов одит на финансови отчети
на предпри яти я, предоставяне на комплексни
финансово-счетоводни услуги и консултации, изготвяне на счетоводни експертизи, икономически
и финансови анализи и проверки, рекламно-информационна дейност, внедряване на одиторски
и счетоводни програмни продукти, издателска и
редакционна дейност, професионалнообразователна дейност и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Офелия Стефанова Боронсузова и Нели Владимирова Владова и
се управлява и представлява от Офелия Стефанова
Боронсузова.
49830
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17470/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ейт
Киана“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Илинден“, ул. Зайчар 30, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност във всички разрешени от закона форми и с
всички видове стоки, реекспорт, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на
интелектуалната собственост, финасово-счетоводни
услуги и консултации, маркетингови услуги, търговия, вкл. електронна, и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Диана Николова Стоянова, която го управлява и представлява.
49831

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XI.2007 г. по
ф.д. № 3220/2005 вписва промени за „Мото“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление в София, район „Витоша“, ул. Околовръстен път 68; вписва нов дружествен акт.
49832
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 8999/2003 вписва промени за „Хатиб трейдинг къмпани – К.Т.С.“ – ООД: вписва прехвърляне
на 40 дружествени дяла от Хасан Ел-Хатиб Махер
на Махер Ел Кхатиб; заличава като съдружник и
управител Хасан Ел-Хатиб Махер; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хатиб трейдинг къмпани – К.Т.С.“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала и управител е Махер Ел Кхатиб, който го
управлява и представлява; вписва учредителен акт.
49833
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XI.2007 г. по ф.д.
№ 5082/2006 вписва промени за „Джи Ти Си – Южен
парк“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик
на капитала Йовав Карми; вписва като едноличен
собственик на капитала „Джи Ти Си Рийл истейт
инвестмънтс България Б.В.“; вписва като член на
съвета на директорите Ханан Ливнех; дружеството
се представлява от всеки двама членове на съвета
на директорите заедно: Шимон Галон – изпълнителен директор, Хагай Харел, Йовав Карми и Ханан
Ливнех; вписва промени в устава на дружеството.
49834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 132/2007 вписва промени за „Рилски
имоти“ – АД: дружеството продължава дейността
си като еднолично акционерно дружество „Рилски
имоти“ – ЕАД; вписва като едноличен собственик на капитала „БИГ София холдинг“ – ООД;
вписва нов устав, приет с протоколно решение
от 2.VII.2007 г. на едноличния собственик на капитала; вписва промяна на предмета на дейност,
както следва: търговия – вътрешна и външна с
недвижими имоти, движими вещи, стоки, вкл. и
собствено производство, покупка на недвижими
имоти и вещни права върх у недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел
предоставянето им за управление, отдаване под
наем, лизинг или аренда и/или продажбата им,
придобиване, управление, оценка и продажба на
участия в български и чуждестранни дружества,
придобиване, управление и продажба на акции
и облигации, хотелиерство, туроператорска, тур
агентска и ресторантьорска дейност, строителство
и обзавеждане на сгради с цел продажба, други
сделки, незабранени от законодателството; заличава като член на съвета на директорите Антон
Владимиров Домозетски; вписва като член на
съвета на директорите Петър Стоилов Чучуганов.
49835
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 11912/2005 вписва промени за „Такси – Вас – експрес“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Велко Евтимов Бегов
на Миланка Павлова Арнаутска; заличава като
съдружник и управител Велко Евтимов Бегов; вписва като съдружник Миланка Павлова Арнаутска;
вписва като управител Васил Радков Похлупков,
който ще управлява и представлява; вписва нов
дружествен договор.
49836
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4672/2006 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ню
фрут“ – АД.
49837
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 13959/2004 вписва промени за „Агросорт
вилидж“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Феърплей интернешънъл“ – АД,
на Милена Марио Захариева; заличава като едноличен собственик на капитала и управител
„Феърплей интернешънъл“ – АД, представлявано
от Анна Петрова Захариева; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Милена
Марио Захариева; дружеството ще се управлява и
представлява от Милена Марио Захариева; вписва
учредителен акт.
49838
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 2903/2006 вписва промени за „Руъръл
реновейшънс“ – ООД: вписва прехвърляне на 14
дружествени дяла от Вики Янсенс на Владимир
Григоров Петров; вписва прехвърляне на 35 дружествени дяла от Вики Янсенс на Ирина Емилова
Жечева; заличава като съдружник Вики Янсенс;
вписва като съдружник Ирина Емилова Жечева;
вписва нов дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от управителя Владимир
Григоров Петров.
49839
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 6245/2001 вписва промени за „Студио Маринов“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Студентски“,
бул. Акад. Стефан Младенов 80.
49840
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
22.XI.2007 г. по ф.д. № 6473/2002 вписва промени за
„Ментейн“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 49 550
дружествени дяла от „Билдко“ – ООД, на Живко
Тодоров Атанасов; заличава като едноличен собственик „Билдко“ – ООД; вписва като едноличен
собственик Живко Тодоров Атанасов; вписва нов
учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от Живко Тодоров Атанасов.
49841
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 7926/2003 вписва промени за „САП Саплай енд Ментиненс“ – ООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление от София,
район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 61, в гр.
Своге, Софийска област, община Своге, ул. Любен
Каравелов 23.
49842
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 13966/2004 по партидата на „Зоки С“ – ООД,
относно седалището, вписано като: „София, район
„Красно село“, ул. Нишава 103“, вместо вярното:
„София, район „Триадица“, ул. Нишава 103“.
49843
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г. по ф.д.
№ 15747/98 вписва промени за „Елана холдинг“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 3 797 603 лв.
на 4 000 000 лв. чрез издаване на нови 202 397
обикновени поименни налични акции с номинал-
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на стойност 1 лв., от които 184 795 лв. – апортна
вноска – вземания на стойност 1 196 522,80 лв.
съгласно съдебно-оценинтелна експертиза, приета
с определение от 9.XI.2007 г. на СГС, фирмено
отделение, 1-ви състав, по д. № 528/2007; вписва
промени в устава на дружеството.
49844
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1067/99 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Авиостарт“ – ООД.
49845
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 5826/99 вписва промени за „Хипоферайнс
имобилиен“ – ЕООД: вписва като управител Бойко
Тодоров Тодоров; дружеството ще се управлява и
представлява заедно от всеки двама от тримата
управители Емилия Стефанова Палибачийска, Димитър Тодоров Тодоров и Бойко Тодоров Тодоров;
вписва нов учредителен акт.
49846
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 11347/2000 вписва промени за „Блу експрес
мейл“ – ООД: изключва като съдружник Ивайло
Александров Вълков; делът на Ивайло Александров
Вълков в дружеството, състоящ се от 10 дружествени дяла, се записва от Компания с ограничена
отговорност „Инфоматек технолоджис лимитид”;
вписва нов дружествен договор.
49847
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 11347/2000 вписва промени за „Блу експрес
мейл“ – ООД: заличава като управител Ивайло
Александров Вълков; дружеството ще се управлява
и представлява от Георги Валериев Найденов.
49848
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 430/2002 вписва промени за „Магма – 97“ – АД:
вписва промяна в седалището и адреса на управление – София, район „Средец“, ул. Шейново 7;
вписва промени в устава.
49849
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.XI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 430/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Магма – 97“ – АД.
49850
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 9869/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Плесио
истейт“ – АД.
49851
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 9869/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Плесио
истейт“ – АД.
49852
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф.д. № 9869/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на „Плесио
истейт“ – АД.
49853
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 12771/2006 вписва промени за „Еуроспед“ – ЕООД: вписва нов учредителен акт (устав)
на дружеството, приет с решение на едноличния
собственик на капитала от 5.XI.2007 г.
49854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15870/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бионлайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, кв. Хладилника, ул. Сребърна 21, ет. 4, с предмет на дейност:
проектиране, дизайн и разработка на интернет
страници, разработване и поддръжка на системи за
електронно обучение, разработка на мултимедийни
обучителни материали, електронни учебници, разработка на уеб базиран софтуер, оптимизиране на
интернет страници за търсещи машини, редизайн
на интернет страници, предпечатна подготовка,
флаш анимация и презентации, проектиране и разработване на софтуер, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, строителни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски
или други услуги. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Росица Стоянова Димитрова,
която го управлява и представлява.
49855
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 17814/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Ел Бат“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Георги С. Раковски 181, ет. 1, ап. 9, с предмет на
дейност: събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане на негодни
за употреба батерии и акумулатори, изграждане на
площадки за временно съхраняване, предварително
третиране и рециклиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на
подзаконовите нормативни актове по прилагането
му, организиране на квалификации и програми в
сферата на оползотворяване на отпадъците, всякаква съпътстваща и незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
2 500 000 лв., разпределен в 25 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност
100 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: „Булмет“ – ЕООД, представлявано от Димитър
Ангелов Попов – изпълнителен директор, Стоица
Спасов Илиев – председател, Николай Василев
Бажлеков – зам.-председател, и Виолета Милчева
Йотова, и се представлява от изпълнителния член
„Булмет“ – ЕООД, чрез представителя му Димитър
Ангелов Попов.
49887
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 12347/2007 вписва промени за „Север – холдинг“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Ердинч Бейханов Чакъров и
„Чери“ – ООД, Велико Търново; вписва като члено-
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ве на съвета на директорите Румен Петров Митев
и Румен Симеонов Симеонов; дружеството ще се
управлява от съвет на директорите в състав: Стоян
Савов Шопов – председател, Румен Симеонов Симеонов – зам.-председател, и Румен Петров Митев;
дружеството ще се представлява от председателя на
съвета на директорите Стоян Савов Шопов.
49888
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17357/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Реал
консулт БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управаление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 177, вх. Д, ет. 5, ап. 33, с предмет на
дейност: оценка на здравния риск от дейността на
проектиращи се и вече изградени обекти съгласно
законодателството, комплексни екологични експертизи със здравна оценка на обекта, здравно-екологични
експертизи на строителни материали и различни
по вид отпадъци, изготвяне на доклади по ОВОС,
оценка на здравнохигиенни аспекти на околната
среда и работната среда и определяне на хигиеннозащитни зони, услуги по тълкуване и прилагане на
нормативната база в Република България относно
хигиенни оценки и експертизи на различни обекти,
оценка на здравния и екологичен риск при замърсяване на околната среда, оценка на съответствието
на инвестиционните проекти, покупка на стоки или
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 и
посредничество, туроператорска, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на други услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантски и финансово-счетоводни услуги, външнотърговска дейност, сделки със земя – възмездни
и безвъзмездни, обработка на земеделска земя и търговия със зърнени храни, превоз на стоки, пътници
и товари в страната и в чужбина със собствен и/или
нает транспорт, както и всякакви други разрешени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ценко Михайлов Балабанов, който го
управлява и представлява.
49889
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17742/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мая турс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 205, вх. 6, ет. 6,
ап. 105, с предмет на дейност: туроператорска,
ту рагентска и транспортна дейност, т ърговия,
производство, търговско представиетелство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Антониев Янков
и Биляна Йорданова Попова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49890
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17982/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ВИП сити стил“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ж.к. Обеля 2, бл. 254, вх. Б, ет. 6, ап. 41,
с предмет на дейност: хидроизолационни услуги,
изработка и монтаж, дограми и други строителномонтажни дейности, икономически и счетоводни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, рекламни, туристически, информационни, програмни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Петков Вутев и Иван Тодоров Тодоров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49891
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17747/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Велизара
Гер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади, ул.
Пирин 77, вх. А, ет. 2, ап. 6, 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,
хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Карагьозов, който
го управлява и представлява.
49892
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17737/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Балкански етно проекти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, ул. Екзарх Стефан 61, с предмет на дейност: туристическо
настаняване и обслужване, услуги, предлагащи възможности за отдих и спорт, услуги, насочени към
хобита и други дейности за свободното време (езда,
колоездене, фототуризъм, екотуризъм, специализиран
наблюдателен туризъм и др.), туристически услуги,
свързани с опазване и откриване на посещения на
места от исторически, културен, природен или образователен интерес, предоставяне на услуги, свързани
с участие в занаятчийски дейности, предоставяне
на социални услуги, производство, преработка и
продажба на растителна и животинска селскостопанска продукция, транспортни услуги, производство
на енергия от възобновяеми източници, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ивайло Стамов Кръстев и Цветан
Рангелов Гълъбов и се управлява и представлява
от Ивайло Стамов Кръстев.
49893
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17727/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ра Зенит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 2, бл. 232,
вх. В, ет. 8, ап. 76, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с рекламни материали, внос, износ,
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изработка на рекламни материали, медийна реклама,
косултантски услуги, дизайн, комплексни рекламни
услуги, печатна реклама, уебдизайн, интернет приложения, сувенирна реклама, външна реклама, търговия
с печатни материали, маркетингови проучвания и
анализи, фотоуслуги, логистика, организация на
презентации, посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мая Георгиева
Цонева и Надя Георгиева Саева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49894
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 17626/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „БС Българска стомана“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост, бул. Ерусалим, Бизнес
сграда бл. 12, с предмет на дейност: доставка и
търговия със стомана, стоманени изделия, машини,
съоръжения и суровини, проектиране, строителство,
оборудване и експлоатация на всякакви недвижими
имоти – жилищни и офис сгради, вилни селища,
хотели, заведения за хранене и др., търговия, управление, посредничество и мениджмънт на недвижими
имоти, външна и вътрешна търговска дейност във
всички разрешени със закон форми и с всякакви
стоки, франчайзинг, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
туристическа и туроператорска дейност в страната
и в чужбина, логистика, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, мениджмънт,
маркетинг и реклама, всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в
100 обикновени акции на приносител с номинална
стойност 500 лв. всяка една, със съвет на директорите
в състав: Маурицио Даниеле Роса, Даниел Лесли
Джузепе Роса – изпълнителен директор, и Дейвид
Майкъл Роса, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Даниел Лесли Джузепе Роса.
49895
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16301/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Център за бизнес
образование и маркетингови комуникации“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Цар Борис III 93 – 95, офис 2, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически, рекламни, консултантски, информационни,
програмни или други услуги, услуги в областта
на информационните технологии и комуникации,
обу чен ие – орга н изи ра не на образоват ел н и и
квалификационни курсове и тренинги, подбор на
персонал, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
маркетинг, организация и провеждане на изследвания, както и всякаква друга, незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Донев
Русинов и Мария Емилова Донева, която го управлява и представлява.
49896
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17601/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вирго
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07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Трепетлика, бл. 16,
ет. 2, ап. 18, с предмет на дейност: информационни
услуги, производство и разпространение на програмни продукти, 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,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, поупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александрос Алекос Лафчис, който го
управлява и представлява.
49897
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 12200/2004 вписва промени за „Шато
кристал“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Петър Динеков 7; вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 1 200 000 лв.;
вписва нов учредителен акт.
49667
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 9997/2004 вписва промени за „Юнг
проект“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.; допълва
предмета на дейност със „строителство на всякакви
промишлени, търговски и жилищни сгради, инженерингова дейност в областта на строителството“.
49668
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 2401/2003 вписва промени за „Валекс
трейд“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Валентин Павлов
Костадинов; вписва прехвърляне на 100 дружествени
дяла от Валентин Павлов Костадинов на Константин Любомиров Трифонов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Константин
Любомиров Трифонов; премества седалището и
адреса на управление от район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Йоан Екзарх, бл. 9, ет. 2, ап. 5, в район
„Възраждане“, ул. Цар Самуил 48, ет. 2, ап. 4;
дружеството ще се управлява и представлява от
Константин Любомиров Трифонов; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
49669
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 5128/2004 вписва промени за „Силистра – хибрид“ – ООД: заличава като съдружник
Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник
„Меком“ – АД (рег. по ф. д. № 12925/2000 по описа
на СГС); вписва промени в дружествения договор.
49670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3419/2000
вписва прекратяването на „Дентален център V – София“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ул. Академик Стефан
Младенов 8, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Здравка Пенчева Гайдарова и със срок за
ликвидация 12 месеца.
49671
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 5215/98 вписва промени за „Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество
(ЗПАД) „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД: вписва
изменения и допълнения в устава, приети на общото
събрание на акционерите, проведено на 15.ХІ.2007 г.
49672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5386/2001 вписва промени
за „Аркус – тех“ – ООД: заличава като управител
Любомир Маринов Костадинов; дружеството ще
се управлява и представлява от Павлин Петков
Чаков; вписва нов дружествен договор.
49673
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 5134/2000 вписва промени за „Автоман“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, бул. България – втора част, ж. к. Бокар 8; вписва промяна
в дружествения договор.
49674
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 701/2002 вписва промени за „Рина
трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Радостина Златкова Димитрова на
„ Югозападна инвестиционна компания“ – ООД;
вписва като съдружник „ Югозападна инвестиционна компания“ – ООД; дружество продължава
дейността си като „Рина трейд“ – ООД; вписва нов
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство на промишлени и потребителски стоки с цел продажба, търговска дейност
на едро и дребно в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, търсене и/или проучване и оценка на
находища на полезни изкопаеми (след предоставяне на разрешение), осъществяване на концесии
за добив на подземни богатства и придобиване
право на собственост върху добитите подземни
богатства (след предоставяне на концесия), дейности по добив, допроучване, подготовка за добив,
складиране, преработка, транспорт и продажба на
подземните богатства, за които са предоставени
концесии, съхраняване, първична преработка и
ползване на отпадъците от добива на подземните
богатства, дейности по опазване на земните недра
и рекултивиране на нарушените терени от търсенето, проучването, добива и първичната преработка
на подземните богатства, изграждане, управление
и експлоатация на мини и други добивни обекти
и инсталации, геоложка и минна, обогатителна
и металургична дейност, металообработване, изкупуване, преработка и реализация на цветни и
черни метали (след предоставянето на съответното
разрешение), транспортна и спедиторска дейност,
сервизно обслужване и ремонт на автомобили и
строителни машини, както и всякакви търговски
дейности, незабранени от законодателството и
след предварително разрешение на дейностите, за
които законодателството предвижда това; вписва
като у правител А дриан Митков А лександров;
дружеството ще се управлява и представлява от
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Радостина Златкова Димитрова и Адриан Митков
Александров заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
49675
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 10304/2002 вписва промени за „Баутех
Бул“ – ЕООД: вписва като прокурист Любов Воробьова, Русия, с правото да представлява дружеството, като всички негови дейности трябва да
бъдат съответно одобрени (с подпис) от управителя
на дружеството.
49676
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 12129/2001 вписва промени за „Транск арт“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Христо Георгиев Георгиев, Владимир Ангелов Ангелов и Деян Маринов Добрев; вписва нов съвет
на директорите в състав: председател – „Петрол
холдинг“ – АД (рег. по ф. д. № 3320/95 по описа
на Варненския окръжен съд), представлявано от
Митко Василев Събев, Любомир Антонов Каримански и Дамян Георгиев Дамянов; дружеството
ще се управлява и представлява от изпълнителния
директор Любомир Антонов Каримански.
49677
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 14587/2000 вписва промени за „Латона
М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла, представляващи целия дружествен капитал, от
„Пропман инвестмънтс” ЛЛС, САЩ, на Весела Георгиева Гергинова; заличава като едноличен собственик
на капитала „Пропман инвестмънтс” ЛЛС, САЩ;
заличава като управител Михаил Димитров Попов;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Весела Георгиева Гергинова; премества
адреса на управление в София, район „Средец“, ул.
Васил Левски 79, ет. 2; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Весела Георгиева Гергинова.
49678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 8470/99 вписва промени за „ГБС – импекс“ – АД: заличава като изпълнителен директор
Росен Генов Генов; вписва като изпълнителен
директор Данаил Антонов Петров; заличава като
председател на съвета на директорите Данаил Антонов Петров и вписва като председател на съвета
на директорите Камен Георгиев Наумов; вписва
като прокурист Васил Методиев Генов; дружеството
ще се управлява и представлява от изпълнителния
директор Данаил Антонов Петров и прокуриста
Васил Методиев Генов само заедно.
49679
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 10183/98 вписва промени за „Вива Асоу
сиътс“ – ООД: заличава като управител Тодор
Маринов Стайков; вписва като управител Александър Иванов Паличев, който ще управлява и
представлява дружеството.
49680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф. д. № 15351/96 вписва прекратяването на „Мета
лургремонт – 96“ – АД, и го обявява в ликвидация
с ликвидатор Тенчо Ставрев Караджов и със срок
за ликвидацията 6 месеца.
49681
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17506/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лозно“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Люботрън 96, вх. Б, ет. 2, ап. 16, с
предмет на дейност: разработване на софтуер; уебдизайн; организиране и провеждане на обучения,
осъществяване на услуги и консултации в областта
на новите технологии; сделки с интелектуална
собственост; инвестиции в недвижима собственост,
производствена дейност и търговия; извършване на
услуги в сферата на комуникациите, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Елена Иванова Анастасова и Мария
Димитрова Димитрова и се управлява и представлява от Елена Иванова Анастасова.
49661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17766/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВАЗ – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, кв. Горубляне, ул. Георги Зоев 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба със или без преработка, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, строителна и ремонтна дейност, складова, спедиционна,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга дейност в областта на услугите,
транспортна и автосервизна дейност, кафетерия,
ресторантьорство, хотелиерство, всякаква дейност
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Чавдар
Кирилов Василев, Антон Кирилов Петров и Захари
Михайлов Захариев и се управлява и представлява
от Чавдар Кирилов Василев.
49662
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 17884/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „ГАМ Алкилер
България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис І
№ 99, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба,
наем, ремонт и експлоатация на подемни кранове,
повдигащи платформи, камиони, както и всякакви
превозни средства и машини; експлоатация, внос и
износ на всякакви превозни средства и машини; наем
на гаражи и помещения за автомобили, камиони,
подемни кранове и др. подобни; сервизна дейност;
складиране и охрана на стоки и материали, както
и всякаква логистична дейност;всякакви дейности и
услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик
на капитала „Групо интернасионал де инверсионес
ен макинария ГАМ С.А.“, със съвет на директорите
в състав: „Групо интернасионал де инверсионес ен
макинария ГАМ С.А.“ – изпълнителен директор,
„ГАМ Ренове С.А“, „ГАМ Нороесте С.Л.“, и се управлява и представлява от Антонио Трейес Суарес
в качеството му на пълномощник и представляващ
дружеството изпълнителен директор „Групо интернасионал де инверсионес ен макинария ГАМ С.А.“.
49663
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 1371/2006 вписва промени за „Ния
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991“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Аксиния Йорданова Аксентиева на Василка
Спасова Георгиева; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Аксиния Йорданова
Аксентиева; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Василка Спасова Георгиева;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Надежда“, ул. Митрополит Велешки
83; вписва промяна в предмета на дейност: всякаква
търговска дейност, вътрешна и външна търговия,
представителство (без процесуално), посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон; дружеството ще се управлява и представлява от управителя
Василка Спасова Георгиева; вписва промени в
учредителния акт.
49664
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 8439/2006 вписва промени за „Клас
холидейс“ – ООД: променя наименованието на
„Топкол“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
49665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 8582/2006 вписва промени
за „Топаз строй“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
500 дружествени дяла от „Ферина инвест“ Лимитед
на „Сис индустрийс“ – ООД; заличава като едноличен собственик на капитала „Ферина инвест“
Лимитед; вписва като едноличен собственик на
капитала „Сис индустрийс“ – ООД; вписва нов
учредителен акт.
49666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
14.XI.2007 г. по ф.д. № 4861/97 вписва промени
за „Джифраб“ – ЕООД: заличава като управител
Джакомо Греко; вписва като управител Радослав
Иванов Петров; заличава като прокурист Стоян
Иванов Петров.
49908
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17444/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Семани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Бистрица 1, с предмет
на дейност: производство и покупко-продажба на
стоки, внос, износ и реекспорт на стоки в страната
и в чужбина, откриване на магазини и кафетерии,
търговско представителство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви други,
допустими със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евгени Стефанов Манчев,
който го управлява и представлява.
49909
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17892/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей Ен
Ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 919, вх. Б,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, консултантска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
транспортна и спедиторска дейност и всякакви
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други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Тинка Николаева Захариева, която го управлява
и представлява.
49910
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17561/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Фиеста – 91“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ул. Рачка 10, вх. Б, ет. 3, ап. 28, с предмет на дейност:
строителство на сгради и строителни съоръжения,
строителство на инсталации, довършителни строителни дейности, строително-ремонтни дейности,
изработка и монтаж на метални конструкции,
вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламна дейност, финансово-брокерска, транспортна, лизингова дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валери Златков Найденов, който го управлява и
представлява.
49911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17534/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Екстрийм инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бул. Александър Малинов 30, офис 12
на партерен етаж в Търговски център „Лилиян“,
с предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени стоки и стоки за потребление, вътрешна и външна търговия, строителна дейност,
покупка на недвижими имоти с цел продажба,
рекламни, информационни, консултантски, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост,
маркетинг, ноу-хау, счетоводни услуги, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Митков Бечев, който
го управлява и представлява.
49912
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17667/2007 вписа в търговския регистър
д ру ж е с т в о с ог р а н и ч ен а о т г о в о р н о с т „ К а р го – Екс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Иван
Вазов, бл. 72, вх. В, ет. 3, ап. 43, с предмет на
дейност: вътрешен и международен транспорт и
спедиция, превозни сделки, вътрешна и външна
търговия, строеж и обзавеждане на недвижими
имо т и с цел п рода жба, д иза й н, маркет и н г и
инженеринг, производство и сервиз на стоки и
съоръжения на леката и тежката промишленост,
културата и спорта, бартерни, консигнационни,
комисионни сделки, производство, изкупуване,
преработка и търговия със селскостопански и
хранителни стоки, млечни и консервни продукти,
търговско представителство и посредничество,
както и всякакви други незабранени със закон
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Петров
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Василев, Костадин Русинов Донев, Константин
Асенов Иванов и Максим Красимиров Гойнов;
дружеството се управлява и представлява от управителя Константин Асенов Иванов.
49899
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17086/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „С.Т.Б. девелопмент“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Одрин 158 – 160,
с предмет на дейност: строителство на обекти
с различно предназначение (стопанско, жилищно, рекреативно и др.); търговия с недвижими
имоти; консултантски услуги; изграждане и стопанисване на сгради; инженеринг; вътрешно- и
външнотърговска дейност; транспорт и спедиция;
представителство (без процесуално) и посредничество, лизингова и инвестиционна дейност (вкл.
разработване и реализиране на проекти), както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петер Ирганг
и Йозеф Хьолер и се управлява и представлява
от Петер Ирганг.
47971
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17452/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кодковър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж. к. Дружба 2, бл. 205,
вх. Б, ет. 2, ап. 39, с предмет на дейност: интернет
услуги; програмиране; електронна търговия; информационни услуги; реклама; дизайн; търговско
представителство и посредничество; всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Веселин Станиславов
Дрангажов, който го управлява и представлява.
47972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 15378/2007 вписва промени
за „Шамони – ММ“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала чрез непарична вноска от 5000 лв. на
169 000 лв. съгласно съдебно-техническа експертиза, приета определение на СГС от 30.Х.2007 г.
по дело № 558/2007.
47973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 17558/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Яванна“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Проф. Ив.
Шишманов 11, бл. 40, вх. А, ет. 9, ап. 33, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос
и износ, комисионна и консигнационна дейност,
търговско посредничество и представителство,
консултантска дейност, покупко-продажба и други
сделки с недвижими имоти, строителство и пред
приемачество, ремонт и обзавеждане, маркетинг,
издателска, преводаческа дейност, легализация на
документи, реклама и дизайн, спедиция и транспорт
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Антония Василева Николова, която го
управлява и представлява.
47974
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1154/2006 вписва промени за „Експерт
вижън“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Светлин Георгиев Грънчаров на
Бенджамин Нийл Гидингс; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Андрей Йорданов Йорданов
на Бенджамин Нийл Гидингс; вписва като съдружник Бенджамин Нийл Гидингс; вписва промени в
дружествения договор.
49981
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 3221/2006 вписва промени за „Вапцаров
бизнес център“ – ЕООД: заличава като управител
Ставрула Александрос Хорину; вписва като управител Моше Хаим Лифшиц; дружеството се управлява
и представлява от управителите Диян Манолов
Кавръков и Моше Хаим Лифшиц заедно и поотделно, като при сключване на договори и извършване
на плащания в размер над 6000 лв. управителите
представляват дружеството заедно; вписва промяна
на наименованието на едноличния собственик на
капитала от „Мартита“ – ООД, на „БХ България
І“ – ООД; вписва промени в учредителния акт.
49982
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 2835/2007 вписва промени за „И. Р.
строй“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от „Ес Пи транс“ – ООД, на Илонка
Живкова Каратодорова; вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от „Ес Пи транс“ – ООД, на Татяна
Атанасова Стоилова; заличава като съдружник „Ес
Пи транс“ – ООД; вписва като съдружник Илонка
Живкова Каратодорова; дружеството се управлява
и представлява от Калин Димитров Калъпчийски;
вписва нов дружествен договор.
49983
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 16032/93 вписва промени за „Рая – Томов“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Явор Крумов Томов на Петър Славчев
Дамянов; заличава като едноличен собственик и
управител Явор Крумов Томов; вписва като едноличен собственик и управител Петър Славчев
Дамянов; вписва промяна на наименованието от
„Рая – Томов“ – ЕООД, на „Дамянов 2007“ – ЕООД;
вписва промяна в седалището и адреса на управление – София, район „Сердика“, ул. Заводска 3; вписва
нов учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от Петър Славчев Дамянов.
49984
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 16210/94 вписва промени за „София мел“ – АД:
заличава като член на надзорния съвет – независим
член и заместник-председател Панайотис Висарион Папаспиру; заличава като член на надзорния
съвет Стефанос Константинос Кромидас; вписва
като членове на надзорния съвет Константинос
Лулис и Отто Лангер; вписва като председател
на надзорния съвет Константинос Лулис; вписва
като заместник-председател на надзорния съвет и
независим член Отто Лангер; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 8.ХІ.2007 г.
49985
Софийският градски съд на основание чл. 491,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХІ.2007 допуска прилагането в търгов-
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ския регистър по ф. д. № 16210/94 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „София
мел“ – АД.
49986
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 14453/95 вписва промени за „Боу уейв
инвестмънс“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Стефен Чарлс Синклер на Йомер Мерсан; заличава като съдружник и управител
Стефен Чарлс Синклер; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Боу уейв инвестмънс“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Йомер Мерсан,
който го управлява и представлява, вписва нов
учредителен акт.
49987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 20730/95 вписва промени
за „Дагатекс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 000 дружествени дяла от „Ес енд Ди кемикълс
България холдинг“ – ЕООД, на „Ес енд Ди груп
лимитид“; заличава като едноличен собственик
„Ес енд Ди кемикълс България холдинг“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик „Ес енд Ди груп
лимитид“; вписва промяна на наименованието
от „Дагатекс“ – ЕООД, на „Ес енд Ди кемикълс
БГ“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
49988
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 11194/96 вписва промени за „Булко
трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Никола Борисов Вапцаров на Борис
Николов Вапцаров; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Никола Борисов
Вапцаров; вписва като едноличен собственик на
капитала Борис Николов Вапцаров, който го управлява и представлява; вписва нов учредителен акт.
49989
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1866/96 вписва промени за „Тола“ – ООД:
вписва прехвърляне на 252 дружествени дяла от
Мариета Цветанова Василева на Ива Георгиева Кайтазова; заличава като съдружник Мариета Цветанова
Василева; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тола“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала Ива Георгиева Кайтазова; вписва нов
учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя Ива Георгиева Кайтазова.
49990
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 11745/2000 вписва прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ „Мегатрон – Светлин Тасев“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Светлин Николаев Тасев на Маргарита Венчова Илиева и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Мегатрон – Маргарита Илиева“
със седалище и адрес на управление – София, район
„Искър“, ж. к. Дружба 1, бл. 261, вх. А, ет. 3, ап. 9.
49991
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 29279/93 вписва промени за „Балкан Инвест“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
Милан Комненич; вписва като съдружници Невенка
Комненич, Марина Комненич, Душан Комненич,
Наташа Кахлерт-Комненич, Катарина Петрич-
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Комненич, Милица Комненич и Милан Комненич,
наследници на Милан Комненич; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Балкан инвест“ – ООД; заличава като
управители Слободан Комненич и Душан Комненич;
вписва като управител Душан Комненич, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
изменения и допълнения в устава.
49992
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17971/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БС
експорт импорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Мърфи
16, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност на едро и дребно;
вът решен и меж д у народен т у ризъм; рек лама;
маркетинг, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговски обекти;
ресторантьорство и хотелиерство; производство на
всякакъв вид стоки с цел продажба; строителство,
проектиране и изграждане на сгради; извършване
на транспортни услуги и таксиметрова дейност;
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Станислав Георгиев Станков
който го управлява и представлява.
49993
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17322/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Блиц – М“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж. к. Дианабад, бл. 39 – 40, вх. 8, ап. 142, с
предмет на дейност: рекламно-импресарска дейност,
фотографски услуги, търговия на едро и дребно, внос,
износ, ресторантьорство, хотелиерство, транспорт,
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, която не е забрана
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Иванов
Стоянов и Георги Иванов Стоянов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
49994
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 6140/2007 вписва промени за „Морад
България“ – ООД: заличава като управител Людмил
Христов Григоров; вписва като управител Рафал
Тадеуш Адамчик, който го управлява и представлява; вписва нов дружествен договор.
49995
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17504/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Трейдинг финанс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 342, вх. 1
(единствен), ет. 8, ап. 37, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната, външнотърговска
дейност, внос и износ на стоки и услуги, транспортна
и строителна дейност, шивашки услуги, хлебарство,
сладкарство, посредничество, търговия и ремонт на
всички видове електроуреди, търговия и ремонт на
телевизори, аудио- и видеотехника и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитал и управител Радослав Костадинов Господинов, който го управлява и представлява.
49996
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г. по
ф. д. № 4881/93 вписва промени за „Пангеа“ – АД:
вписва промяна на предмета на дейност: инвестиции в недвижими имоти посредством придобиване
на право на собственост и всякакви други вещни
права върху недвижими имоти, строежи и всякакви подобрения, вкл. преустройства и обзавеждане
с цел предоставянето им за управление, отдаване
под наем, лизинг или аренда и продажбата им,
придобиване, оценка и продажба на участия в
български и чуждестранни дружества, търговия със
стоки в страната и чужбина, превозна, хотелиерска,
туристическа и рекламна дейност, комисионна,
спедиционна, складова дейност и други услуги,
търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, големи инвестиционни проекти
чрез създаване на повече от 100 нови работни места
и всякакви други сделки и дейности в страната и
чужбина, незабранени от закона.
49997
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 27979/92 вписва промени за „Севън
тайм“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Севън тайм“ – ЕООД, на „Таймс – 77 риал
истейт“ – ЕООД; вписва промяна на предмета на
дейност: инвестиране в недвижими имоти, посредническа дейност при покупко-продажба и наемане
на недвижими имоти, сделки с интелектуална
собственост, комисионна и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, внос и
износ, рекламна дейност, производство и търговия
със земеделска продукция и всички други дейности,
незабранени от закона; дружеството се управлява
и представлява от Надежда Александрова Янева.
49998
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 5339/92 вписва п ромени за „Поввик – ООС“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 5016 на 6080 лв., вписва промени в дружествения
договор.
49999
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1382/2006 вписва промени за „Планет
развитие“ – ООД: вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла от „Бателекс Ентърпрайсис Лимитид“
на Елик Де Кало; вписва като съдружник Елик Де
Кало; вписва нов дружествен договор.
51783
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 14534/2005 вписва промени за „Дарсина“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от
„Дарсина“ – ЕООД, на „Екопро“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
51784
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 12840/2005 вписва промени за „Ситикорп
мениджмънт“ – ООД: заличава като управител
Искра Николова Хараланова; вписва като управител Николай Трифонов Колев.
51785
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 10577/2005 вписва промени за „МСЕ
Гебойдетехник България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 98 дружествени дяла от „Стангл“ – ООД,
на Александър Тричков; заличава като едноличен
собственик на капитал „Стангл“ – ООД, Германия;
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заличава като управители Угур Саралди и Улрих
Гайер; вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Александър Тричков; дружеството се
управлява и представлява от Александър Тричков;
вписва промяна на наименованието от „МСЕ Гебойдетехник България“ – ЕООД, на „Деан Гебойдетехник
България“ – ЕООД; вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Триадица“, ул.
Костенски водопад 55; вписва нов учредителен акт.
51786
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 4829/2005 вписва промени за „Никола Мушанов ПНС“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 14 383 830 на 16 339 660 лв.;
вписва изменение на учредителния акт.
51787
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 5393/2005 вписва промени за „Милано
моторос“ – ЕООД: заличава като управител Калина
Любомирова Халачева; вписва като управител Константин Бориславов Грънчаров, който го управлява
и представлява.
51788
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 3049/2005 вписва промени за „Европринта“ – ООД: вписва промени в дружествения договор.
51789
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 7324/2005 вписва промени за „България – консулт“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Средец“, ул. Хан Омуртаг 6; вписва промяна в
устава съгласно протоколно решение на едноличния
собственик от 7.ХІ.2007 г.
51790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18163/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БВ
нетком“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Братя
Миладинови 1, с предмет на дейност: консултантска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговия с недвижими имоти, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, производство и реализация на
всякакви стоки, вътрешен и международен туризъм,
рекламна и импресарска дейност, издателска и
преводаческа дейност, лизингова и инженерингова
дейност, информационно обслужване, всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Валентин Петков Божков,
който го управлява и представлява.
51791
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17779/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Ейч
Кю солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, бул.
Възкресение 33Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
проектиране и строителство, сделки с недвижимо
имущество – покупко-продажби и наеми, сключване
на международни договори в областта на строителството и износ на работна ръка, производство
на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни услуги, вкл. и международни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
турагентски, информационни и рекламни сделки
и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, външнотърговски сделки – внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, всякакви сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Делян Йосифов Йосифов,
който го управлява и представлява.
51792
Софийският градски съд на основание чл. 19 ЗПП
регистрира промени по ф. д. № 1969/90 за политическа
партия с наименование „Българска социалистическа партия“, както следва: вписва председател на
Националния съвет – Сергей Дмитриевич Станишев; вписва Изпълнително бюро на Националния
съвет в състав от 21 членове, както следва: Сергей
Дмитриевич Станишев, Антон Константинов Кутев,
Деница Златкова Златева, Евгений Василев Узунов,
Катя Николова Димитрова, Корнелия Петрова
Нинова, Ангел Петров Найденов, Бойко Стефанов
Великов, Борислав Гуцанов Гуцанов, Ваня Чавдарова Добрева, Владимир Владимиров Топенчаров,
Георги Георгиев Пирински, Георги Стоянов Кадиев,
Димитър Ангелов Горов, Дора Илиева Янкова, Илия
Атанасов Баташки, Кристиан Иванов Вигенин, Михаил Райков Миков, Николай Симеонов Малинов,
Явор Илиев Гечев, Янаки Боянов Стоилов; партията
се представлява от председателя на Националния
съвет Сергей Дмитриевич Станишев.
1816
Софийският градски съд допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в собственото име на
втория секретар, вписан по партидата на политическа
партия „Движение за социален хуманизъм“, като
вместо „Снежана Атанасова Стойкова – секретар“ се
впише „Снежинка Атанасова Стойкова – секретар“;
заличава като членове на ръководството и заместник-председатели вписаните съгласно решение от
заседание от 12.ІV.2008 г. на Оперативното бюро на
Националния изпълнителен съвет на политическа
партия „Движение за социален хуманизъм“ Ивайло Илиев Зартов и Христо Стоянов Костадинов;
вписва като нов член на ръководството и заместник-председател на политическа партия „Движение
за социален хуманизъм“ Юрий Георгиев Дудев по
ф. д. № 5006/2003.
1817
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