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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
УКАЗ № 47

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националния
осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса
за социално осигуряване във връзка с Решение
на Народното събрание за освобождаване на
управителя на Националния осигурителен институт, прието на 25 февруари 2010 г.,
РЕШИ:
Избира Христина Велчева Митрева за управител на Националния осигурителен институт
с мандат до 21 май 2013 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 5 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2079

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 46
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам За хари Каменов Пет ров
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 4 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2039

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Стоимен Иванов Стоилов с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 4 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2040

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ДОГОВОР

между Република България и Руската федерация за социална сигурност
(Ратифициран със закон, прието от 40-ото
Народно събрание на 10 април 2009 г. – ДВ,
бр. 31 от 2009 г. В сила от 20 март 2010 г.)
Република България и Руската федерация,
наричани по-долу договарящи страни,
водени от желанието да регулират взаимоотношенията си в областта на социалната сигурност и задължителното (държавно) обществено
осигуряване, се споразумяха за следното:
Ч а с т

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
1. За целите на този договор следните термини означават:
1.1. „законодателство“:
закони и други нормативни актове на всяка
договаряща страна, които регулират отношенията в областите на социалната сигурност и
задължителното (държавното) обществено осигуряване, посочени в член 2 на този договор;
1.2. „компетентен орган“:
за Република България – министърът на
труда и социалната политика;
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за Руската федерация – Министерството на
здравеопазването и социалното развитие на
Руската федерация;
1.3. „компетентна институция“:
институциите на договарящите страни, на
които е възложено изпълнението на законодателството в областите на социалната сигурност
и задължителното (държавното) обществено
осигуряване, посочени в член 2 на този договор;
1.4. „местожителство (местоживеене)“:
за Република България – дългосрочно пребиваване в Република България по смисъла на
българското законодателство;
за Руската федерация – мястото на постоянно или временно местоживеене на законно
основание на територията на Руската федерация,
което може да бъде определено или признато
за такова съгласно законодателството на Руската федерация;
1.5. „осигурено лице“:
лице, признато като такова съгласно законодателството на всяка договаряща страна;
1.6. „член на семейството“:
лице, признато като такова съгласно законодателството на всяка договаряща страна;
1.7. „осигурителен (трудов) стаж“:
период, зачитан като такъв съгласно законодателството на всяка договаряща страна при
определяне на правото на пенсия и обезщетение
от социалната сигурност и задължителното
(държавното) обществено осигуряване и техните размери, а също така и трудовия стаж при
превръщане на пенсионни права в съответствие
със законодателството на Руската федерация;
1.8. „пенсии и обезщетения“:
парични плащания, посочени в член 2 на
този договор, включително всичките им съставни части, увеличения и добавки към тях,
предвидени в законодателството на договарящите страни, с изключение на натрупващата
се част на трудовата пенсия, предвидена от
законодателството на Руската федерация.
2. Другите термини, използвани в този договор, имат значението, което е определено от
законодателството на всяка договаряща страна.
Член 2
1. Този договор се отнася до:
за Република България относно:
1) обезщетения за временна неработоспособност;
2) обезщетения за майчинство;
3) семейни помощи за деца;
4) пенсии за инвалидност поради трудова
злополука или професионална болест;
5) пенсии за осигурителен стаж и възраст и
за инвалидност поради общо заболяване;
6) наследствени пенсии;
7) пенсии, несвързани с трудова дейност
(пенсия за военна инвалидност, пенсия за
гражданска инвалидност, социална пенсия за
старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонални пенсии);
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8) помощ при смърт;
за Руската федерация относно:
1) обезщетения за временна нетрудоспособност;
2) обезщетения за майчинство и обезщетение
за семейства с деца;
3) обезщетения за погребение;
4) трудови пенсии за старост (в т. ч. пред
срочни трудови пенсии), за инвалидност и
наследствени пенсии;
5) социална пенсия;
6) плащания на осигуреното лице вследствие
на трудова злополука или професионална болест
или на член на семейството в случай на смърт
на осигуреното лице по тези причини.
2. Този договор се прилага и за отношенията,
регулирани от законодателството за социалната сигурност и задължителното (държавното)
обществено осигуряване, което изменя или
допълва разпоредбите, посочени в алинея 1
на този член.
Член 3
Този договор регулира социалната сигурност и
задължителното (държавното) обществено осигуряване на лицата с местоживеене на територията
на договарящите страни и които са техни граждани, а също и на членовете на семействата на
посочените лица, които са се подчинявали или се
подчиняват на действието на законодателството
на една от договарящите страни.
За Руската федерация този договор не се
прилага към военнослужещите от въоръжените
сили на договарящите страни и другите военни
формирования, създадени по законодателството
на договарящите страни, лица от ръководния
и редовия състав на органите на вътрешните
работи, членовете на техните семейства, други
лица приравнени към посочените военнослужещи, по отношение на пенсионното осигуряване
по специалното законодателство на Руската
федерация, а така също и към държавните
граждански служители.
Член 4
Гражданите на едната договаряща страна и
членовете на техните семейства с местоживеене
на територията на другата договаряща страна
са равнопоставени по права и задължения на
гражданите на тази договаряща страна при
прилагане разпоредбите на член 2 от този
договор.
Член 5
При промяна на местоживеенето на лице,
на което е отпусната пенсия (с изключение
на социалната пенсия за старост в Република
България и на социалната пенсия в Руската
федерация) и плащания за трудова злополука
и професионална болест, от територията на
едната договаряща страна на територията на
другата договаряща страна изплащането им
продължава да извършва тази договаряща
страна, която ги е отпуснала.
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І І

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 6
1. Осигурените лица, спрямо които се прилага
този договор, се подчиняват изключително на
законодателството на тази договаряща страна, на
територията на която извършват трудова дейност.
2. От разпоредбите на алинея 1 на този член
се правят следните изключения:
2.1. към осигурените лица, които осъществяват трудова дейност на територията на двете
договарящи страни, се разпростира законодателството на тази договаряща страна, на територията на която се намира местоживеенето
на лицето;
2.2. към осигурените лица, които попадат
под действието на законодателството на едната
договаряща страна и са изпратени на работа
за определен период на територията на другата
договаряща страна, се прилага законодателството на първата договаряща страна при условие,
че срокът на командировката не надвишава
две години; при съгласие на компетентните
органи или посочен от тях орган (институция)
за всеки индивидуален случай срокът за прилагане на законодателството на изпращащата
договаряща страна може да бъде продължен,
но за не повече от една година;
2.3. по отношение на сътрудниците на дипломатическите представителства и работещите
в консулските служби на договарящите страни,
а също и за частните домашни работници се
прилагат съответните разпоредби на Виенската
конвенция за дипломатическите отношения
от 18 април 1961 г. и Виенската конвенция за
консулските отношения от 24 април 1963 г.;
2.4. към членовете на екипажа на плавателни
съдове се прилага законодателството на тази договаряща страна, под флага на която се извършва
плаването; за лица, наети на работа за товароразтоварителни дейности и ремонт на съдовете
или за охрана на пристанището, се прилага
законодателството на тази договаряща страна,
на чиято територия се намира пристанището;
2.5. за персонала на транспортни предприятия, осъществяващи международни превози на
територията на двете договарящи страни, се
прилага законодателството на тази договаряща
страна, на чиято територия е регистрирано
съответното предприятие.
Член 7
1. Членовете на семейството, придружаващи
осигуреното лице, се подчиняват на законодателството на същата договаряща страна, на
което и осигуреното лице съгласно алинея 1
на член 6 на този договор.
2. Алинея 1 от този член не се прилага, ако
членовете на семейството на основание на
собствената си трудова дейност се подчиняват на
законодателството на другата договаряща страна.
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Ч а с т

І І І

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И МАЙЧИНСТВО
Член 8
При определяне на правото на обезщетение
за временна неработоспособност и майчинство,
а също и на размера им се отчита целият осигурителен (трудов) стаж, придобит на територията
на двете договарящи страни, освен в случаите,
когато периодите на този стаж съвпадат по
време на тяхното придобиване.
Член 9
Обезщетения за временна неработоспособност и майчинство се отпускат и изплащат
съгласно законодателството и за сметка на тази
договаряща страна, на чието законодателство
е подчинено осигуреното лице.
Ч а с т

I V

ПЕНСИИ
Член 10
1. При определяне правото на пенсия в
съответствие със законодателството на договарящите страни и при превръщане на пенсионни
права в съответствие със законодателството на
Руската федерация се отчита осигурителният
(трудовият) стаж, придобит на територията на
двете договарящи страни, освен в случаите,
когато периодите на този стаж съвпадат по
време на тяхното придобиване.
2. В случаите, когато съгласно законодателството на една от договарящите страни
правото на пенсия възниква и без зачитането
на осигурителния (трудовия) стаж, придобит на
територията на другата договаряща страна, то
първата договаряща страна отпуска пенсия на
основание на своя осигурителен (трудов) стаж
(придобит на нейна територия).
Това правило се прилага и в случаите, когато
при отпускането на пенсия в Руската федерация съгласно този договор осигурителният
(трудовият) стаж, придобит на територията на
Руската федерация, зачетен при превръщането
на пенсионни права, представлява не по-малко
от 25 години за мъжете и 20 години за жените.
При това изчислението и потвърждаването
на осигурителен (трудов) стаж става съгласно
законодателството на тази договаряща страна,
която отпуска пенсия.
3. Ако продължителността на осигурителния (трудовия) стаж, придобит в съответствие
със законодателството на едната договаряща
страна, е по-малко от една година и този период не дава право на пенсия, той се зачита
от компетентната институция на другата договаряща страна при условие, че със зачитането
на осигурителния (трудовия) стаж, придобит
на територията на първата договаряща страна,
възниква право на пенсия.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

4. При определяне правото на пенсия за
осигурителен стаж и възраст за работещите
при особени условия на труд в Република България и предсрочна трудова пенсия в Руската
федерация се взема предвид осигурителният
(трудовият) стаж, придобит на територията и
в съответствие със законодателствата на двете
договарящи страни за аналогични работи и
производства, професии, длъжности, специалности, учреждения (организации), освен
в случаите, когато периодите на този стаж
съвпадат по време на придобиване.
Член 11
1. Всяка договаряща страна изчислява размера на пенсиите, съответстващ на нейния
осигурителен (трудов) стаж, а за Република
България и на осигурителния доход, при условията на законодателството на тази договаряща
страна. Изчисляването и потвърждаването на
осигурителния (трудовия) стаж за определянето
на размера на пенсията се извършва съгласно
законодателството на договарящата страна,
отпускаща пенсията.
1.1 В този случай, ако при отпускането на
пенсия в Руската федерация съгласно този
договор осигурителният (трудовият) стаж, придобит на територията на Руската федерация,
пресметнат при превръщане на пенсионни
права, представлява по-малко от 25 години
за мъжете и 20 години за жените, изчислението на размера на пенсията, съответстващ на
осигурителния (трудовия) стаж, придобит на
територията на Руската федерация, става по
следния начин: размерът на пенсията, определен в съответствие със законодателството
на Руската федерация, се дели на 300 месеца
за мъжете и на 240 месеца за жените и после
се умножава по броя на месеците фактически
осигурителен (трудов) стаж, придобит на територията на Руската федерация (в този стаж
период над 15 дни се закръглява до пълен
месец, а период до 15 дни включително не
се отчита).
1.2. При това в съответствие с алинея 1 на
член 10 от този договор към осигурителния
(трудовия) стаж, изчислен при превръщане на
пенсионни права, се зачита осигурителният (трудовият) стаж, придобит в Република България,
но не повече от изискващите се 25 години за
мъжете и 20 години за жените.
2. Разпоредбите на алинея 1 от този член
не се прилагат при определянето на осигурителната и натрупващата се част на трудовата
пенсия в съответствие със законодателството
на Руската федерация, образувани от сумата на
осигурителни вноски за задължително пенсионно осигуряване, считано от 1 януари 2002 г.
В този случай размерът на осигурителната и
натрупващата се част на трудовата пенсия се
изчисляват по нормите на законодателството
на Руската федерация.
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Член 12
Пенсиите, несвързани с трудова дейност, за
Република България и социалната пенсия за Руската федерация се определят в съответствие със
законодателството на договарящата страна, на
територията на която лицето има местоживеене.
Ч а с т

V

ПОМОЩИ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ И ПОМОЩИ
ПРИ СМЪРТ
Член 13
При възникване на право на обезщетение за
погребение или на помощ при смърт съгласно
законодателствата на двете договарящи страни
помощта се отпуска и изплаща от тази договаряща страна, законодателството на която се
прилага към лицето към момента на смъртта му.
Ч а с т

V І

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА
Член 14
1. Обезщетенията за семейства с деца с
изключение на еднократното обезщетение при
раждане на дете се изплащат съгласно законодателството на тази договаряща страна, на
територията на която пребивава детето.
2. Еднократните обезщетения при раждане
на дете се изплащат от тази договаряща страна,
законодателството на която се прилага към
майката към момента на раждане на детето
или към осиновителя към момента на осиновяването.
Ч а с т

V І І

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА ТРУДОВА
ЗЛОПОЛУКА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА
БОЛЕСТ
Член 15
1. Обезщетенията в случай на трудова
злополука, професионална болест или смърт
по тези причини отпуска и изплаща тази
договаряща страна, законодателството на
която се е прилагало към осигуреното лице
в момента на настъпване на злополуката,
друго увреждане на здравето, смърт било
по време на трудовата му дейност, довела
до професионалната болест, а също така и в
случаите, когато професионалната болест за
първи път се е проявила на територията на
другата договаряща страна.
2. В случаите, когато осигуреното лице,
получило професионална болест, е работило
на територията на двете договарящи страни в
условия и области на дейност, които могат да
предизвикат професионална болест, обезщетение
отпуска и изплаща договарящата страна, на
територията на която последно е била изпълнявана тази работа.
3. В случай на изменение на степента на
загубена работоспособност, загуба на професионална трудоспособност на осигуреното лице
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преизчислението на размера на обезщетението
се извършва в съответствие със законодателството на тази договарящата страна, по което
е било отпуснато обезщетението.
Ч а с т

V І І І

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДОГОВАРЯЩИТЕ
СТРАНИ
Член 16
С цел реализация на този договор компетентните органи сключват споразумение за
неговото прилагане.
Член 17
1. С цел реализация на този договор компетентните органи определят компетентни
институции.
2. Компетентните органи си сътрудничат
непосредствено по всички въпроси на социалната сигурност и задължителното (държавното)
обществено осигуряване, които регулира този
договор.
3. Компетентните органи взаимно си предоставят необходимата информация за измененията
в законодателството.
Член 18
1. Решенията за степента на загубена работоспособност, загуба на професионална
трудоспособност, степента на ограничаване
на способността за трудова дейност, групата и
причината за инвалидността се вземат от органите на медицинската експертиза на тази от
договарящите страни, по законодателството на
която се извършва отпускането и изплащането
на съответната пенсия и обезщетение.
2. Медицинското освидетелстване, а също
така и преосвидетелстването на лицата с
цел установяване степента на загубена работоспособност, загуба на професионална
трудоспособност, степента на ограничаване
на способността за трудова дейност, групата
и причината за инвалидността се извършват
по местоживеенето им.
Член 19
1. Всяко заявление за отпускане или преразглеждане на пенсия или обезщетение, подадено
съгласно законодателството на едната договаряща страна, също така се счита за заявление,
подадено съгласно законодателството и на
другата договаряща страна.
2. Всички заявления или искания, които съгласно законодателството на едната договаряща
страна са били подадени в определения срок
в компетентната институция на тази договаряща страна, се считат подадени в установения
срок в компетентната институция на другата
договаряща страна.
Член 20
1. Компетентните институции на договарящите страни си предоставят необходимите
сведения за обстоятелствата, имащи значение
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за прилагането на този договор, а също така
вземат мерки за установяване на тези обстоятелства.
2. Необходимите за социалната сигурност и
задължителното (държавното) обществено осигуряване документи, издадени на територията
на която и да е от договарящите страни, се
приемат без легализация.
3. Редът и начинът за предоставяне на необходимите сведения и документи и за удостоверяване на превода на документите, издадени на
държавните езици на договарящите страни, се
определят със споразумението по прилагането
на този договор.
Член 21
Всяка информация за лицата, която се изпраща от едната договаряща страна на другата
договаряща страна, е конфиденциална и може
да бъде използвана само за прилагането на
този договор.
Член 22
Договарящите страни решават всички спорни
въпроси, които могат да възникнат между тях
във връзка с тълкуването и прилагането на
договора, чрез преговори между компетентните
органи на договарящите страни.
Ч а с т

І Х

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Пенсиите, отпуснати до влизането в сила на
този договор, могат да бъдат преразглеждани
съгласно разпоредбите на договора на основание
заявление на лицата от първо число на месеца,
следващ месеца на подаване на съответното
заявление, но не по-рано от деня на влизане в
сила на този договор. Такова преразглеждане,
към датата на подаване на заявлението не
може да доведе до намаляване на размера на
пенсията.
Член 24
При определяне на право на обезщетение
и пенсия според този договор се взема предвид осигурителен (трудов) стаж, придобит на
територията на една от договарящите страни,
преди влизането в сила на този договор.
Член 25
1. Този договор подлежи на ратификация и
влиза в сила на 30-ия ден, следващ датата на
размяната на ратификационните грамоти.
2. Внасянето на изменения и допълнения
в договора се извършва чрез подписване на
съответните протоколи от договарящите страни.
3. В случай че в една от договарящите
страни се промени компетентният орган или
компетентната институция или тяхното наименование, договарящите страни се уведомяват
за това по дипломатически път.
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Член 26
1. Този договор се сключва за неопределен
срок.
2. Всяка договаряща страна има правото да
денонсира този договор, като уведоми писмено
за това другата договаряща страна по дипломатически път. Действието на този договор се
прекратява след изтичане на 6 месеца от датата
на получаване на това известие.
3. Правата, придобити в съответствие с
разпоредбите на този договор, се запазват в
случай на неговото денонсиране.
Съставен в Москва на 27 февруари 2009 г.
в два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български и руски език, като и двата текста
имат еднаква сила.
За Република България:
Емилия Масларова,
министър на труда и
социалната политика

За Руската федерация:
Татяна Голикова,
министър на
здравеопазването и
социалното развитие

1858

Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на Националния
институт по помирение и арбитраж (обн., ДВ,
бр. 35 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2, т. 9 след думата „разписание“ се добавя „след съгласуване с министъра
на труда и социалната политика“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2 изразът „е 20 щатни бройки“
се заменя със „се определя с постановление
на Министерския съвет по предложение на
министъра на труда и социалната политика“.
Министър: Т. Младенов
2011

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Република Корея
за обмен и защита на класифицирана военна
информация
(Утвърдено с Решение № 58 от 5 февруари
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 11
февруари 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Корея, наричани
по-нататък „страни“,
разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на класифицирана военна информация между страните,
желаейки да регулират взаимната защита на
класифицирана военна информация с приложение спрямо споразуменията за сътрудничество,
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които предстоят да се подпишат, и класифицираните договори, които ще се изпълняват
между страните, съдържащи или включващи
класифицирана военна информация,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
(а) „Класифицирана военна информация“ е
информация, независимо от формата, естеството
или начина є на пренасяне, създадена, обработена или съхранена за целите на сътрудничеството в областта на отбраната, отбранителната
индустрия или доставки, създадена или в процес
на създаване, на която е определено ниво на
класификация за сигурност и която в интерес
на националната сигурност и в съответствие
с националните закони и подзаконови актове
на страните изисква защита.
(б) „Нерегламентиран достъп до класифицирана военна информация“ означава всяка
форма на разкриване на класифицирана военна информация или злоупотреба, увреждане,
предоставяне, унищожаване или неправилно
класифициране, както и всякакви други действия или бездействия, водещи до нарушаване на
защитата или до загуба на такава информация,
както и всяко действие или бездействие, довело
до узнаване на информацията от неоправомощено лице.
(в) „Ниво на класификация за сигурност“
е категория, която според националните закони и подзаконови актове на всяка страна
характеризира значимостта на класифицирана
военна информация, нивото на ограничаване
на достъпа до нея и нивото на защитата є от
страните, а също така и категория, въз основа
на която се маркира такава информация.
(г) „Гриф за сигурност“ е маркировка върху
какъвто и да е класифициран материал, която
показва нивото на класификация за сигурност.
(д) „Разрешение за достъп“/„Удостоверение за сигурност“ е положително решение,
произтичащо от процедура по проучване,
което установява лоялността и надеждността
на физическо или юридическо лице, както и
други аспекти на сигурността в съответствие
с националните закони и подзаконови актове
на всяка страна. Това решение дава право на
достъп на физическото или юридическото лице
до класифицирана военна информация на определено ниво без риск за сигурността.
(е) „Страна източник“ е страната, която
предоставя класифицирана военна информация.
(ж) „Страна получател“ е страната, на
която се предоставя класифицирана военна
информация.
(з) „Компетентен орган“ означава органът,
който в съответствие с националните закони
и подзаконови актове на съответната страна
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провежда държавната политика за защита на
класифицираната военна информация и упражнява общ контрол в тази сфера, както и провежда
изпълнението на споразумението. Компетентните
органи са посочени в чл. 5 на споразумението.
(и) „Контрагент“ е физическо или юридическо лице, което има правоспособност да
сключва договори, и/или страна по класифициран договор, попадащ под разпоредбите на
споразумението.
(й) „Класифициран договор“ означава споразумение между двама или повече контрагенти, което съдържа или предполага достъп до
класифицирана военна информация.
(к) „Принципът „необходимост да се знае“
е необходимостта да се даде достъп до класифицирана военна информация във връзка със
служебни задължения и/или за изпълнението
на конкретна служебна задача.
(л) „Трета страна“ е държава или международна организация, която не е страна по споразумението, или физическо или юридическо лице,
което не отговаря на съответните национални
изисквания за достъп до класифицирана военна информация, включително и на принципа
„Необходимост да се знае“.
(м) „Нарушаване на мерките за сигурност“
е действие или бездействие, противоречащо
на националните закони и подзаконови актове, водещо до или даващо възможност за
нерегламентиран достъп до класифицирана
военна информация.
Член 2
Предмет
Предметът на споразумението е защитата на
класифицирана военна информация, създавана
съвместно или обменяна пряко или непряко
между страните.
Член 3
Нива на класификация за сигурност
ЗА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
CEKPETHO

ЕКВИВАЛЕНТ ЗА РЕПУБНА АНГЛИЙ- ЛИКА
СКИ
КОРЕЯ
군사Ⅱ급비밀
SECRET

ПOBEPИTEЛHO

CONFIDENTIAL

3A CЛУЖEБHO RESTRICTED
ПOЛЗBAHE

군사Ⅲ급비밀
군사대외비

Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност са еквивалентни
и съответстват на нивата на класификация за
сигурност, определени в националните закони
и подзаконови актове на съответната страна.
Член 4
Национални мерки за защита
(1) В съответствие с националните си закони
и подзаконови актове страната получател предприема всички съответни мерки за защита на
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класифицираната военна информация, създавана
съвместно или обменяна пряко или непряко
съгласно споразумението. Страната получател
защитава тази информация по същия начин,
по който защитава своята класифицирана военна информация със съответстващо ниво на
класификация за сигурност.
(2) Страните незабавно се информират
взаимно за настъпили промени в националните закони и подзаконови актове, които ще
повлияят върху защитата на класифицираната
военна информация. В тези случаи страните
се информират в съответствие с чл. 5, ал. 3
и 4, за да обсъдят възможните изменения в
споразумението. Междувременно класифицираната военна информация се опазва според
клаузите на споразумението с изключение на
случаите, когато има други договорености в
писмена форма.
(3) Достъпът до класифицирана военна
информация се дава само на тези физически лица, които имат разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност в съответствие с
националните закони и подзаконови актове на
съответната страна и в съответствие с принципа
„Необходимост да се знае“.
(4) Страната получател се задължава:
а) да не предоставя класифицирана военна
информация на трета страна без предварително
писмено съгласие на компетентния орган на
страната източник;
б) да осигури ниво на класификация на
класифицираната военна информация, съответстващо на нивото, дадено от страната източник;
в) да не използва класифицирана военна
информация за други цели освен за тези, за
която е предоставена.
(5) Ако между страните има сключено друго
споразумение, съдържащо по-строги правила,
засягащи обмена или защитата на класифицирана военна информация, трябва да се прилагат
тези правила.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на страните са:
За Република България:
Държавната комисия по сигурността на
информацията.
За Република Корея:
Агенцията за разузнаване в областта на отбраната, Министерство на националната отбрана.
(2) Компетентните органи взаимно се информират за действащите национални закони и
подзаконови актове, регламентиращи защитата
на класифицираната военна информация.
(3) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на споразумението по молба на единия компетентен орган
компетентните органи могат да провеждат
консултации.
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(4) С цел постигане и поддържане на сходни
стандарти за сигурност компетентните органи
при молба ще си предоставят взаимно информация относно стандартите за сигурност,
процедурите и практиката за защита на класифицираната военна информация, използвани в
съответната страна.
(5) Компетентните органи могат да предприемат отделни мерки, за да подпомогнат
изпълнението на това споразумение.
Член 6
Предаване на класифицирана военна информация
(1) По правило класифицираната военна
информация трябва да се предава чрез използването на дипломатически или военни куриери
или чрез други средства, отговарящи на изискванията на национални закони и подзаконови
актове на страните. Страната получател трябва
писмено да потвърди, че е получила класифицираната военна информация.
(2) Класифицираната военна информация
може да се предава чрез защитени телекомуникационни системи, мрежи или електронни
средства, одобрени от компетентните органи и
разполагащи със сертификат, издаден съгласно
националните закони и подзаконови актове на
всяка страна.
(3) Други одобрени средства за предаване
на класифицирана военна информация могат
да се използват само ако са договорени между
компетентните органи.
(4) В случай че трябва да се предаде голямо
количество класифицирана военна информация,
компетентните органи взаимно се договорят
и определят средствата за транспортирането,
маршрута и мерките за сигурност.
Член 7
Превод, размножаване, унищожаване
(1) Всички преводи на класифицирана военна информация трябва да се извършват от
физически лица, на които е издадено съответно разрешение за достъп. Тези преводи носят
равностоен гриф за сигурност.
(2) При размножаване на класифицирана
военна информация грифът за сигурност на
оригинала също трябва да бъде размножен или
отбелязан на всяко копие. Тази размножена
информация трябва да бъде поставена под същата защита като оригиналната информация.
Броят на копията трябва да бъде в рамките на
необходимия брой за служебни цели.
(3) Когато вече не е необходима, класифицираната военна информация се унищожава
или видоизменя така, че да не може да бъде
възстановена изцяло или отчасти.
(4) Страната източник може изрично да
забрани размножаването, видоизменянето или
унищожаването на класифицирана военна информация, като я маркира или като изпрати
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последващо писмено уведомление. Ако унищожаването на класифицирана военна информация
е забранено, тя трябва да се върне на страната
източник.
(5) В случай на извънредна ситуация, при
която е невъзможно да се защити и/или
върне класифицирана военна информация,
създадена или предоставена в съответствие
с това споразумение, класифицираната военна информация се унищожава незабавно.
Страната получател уведомява компетентния
орган на страната източник за унищожаването
на класифицираната военна информация във
възможно най-кратък срок.
Член 8
Класифицирани договори
(1) Класифициран договор се сключва и
изпълнява в съответствие с националните закони и подзаконови актове на всяка страна.
При поискване компетентният орган на всяка
страна предоставя информация за това, дали
предложеният контрагент има национално
разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, съответстващо на изискваното ниво на
класификация за сигурност. Ако предложеният
контрагент не притежава разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, компетентният
орган на всяка страна може да поиска контрагентът да бъде проучен.
(2) Неразделна част от всеки класифициран договор или договор с подизпълнител е
анекс по сигурността. В този анекс страната
източник уточнява коя класифицирана военна
информация ще бъде предоставена на страната
получател и кое съответно ниво на класификация за сигурност е било определено на тази
информация.
(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната военна информация във
всички случаи се отнася най-малко до следното:
а) задължение контрагентът да разкрива
класифицирана военна информация само на
лица, които предварително са били проучени във
връзка със съответните действия по договора,
които имат „Необходимост да се знае“ и които
са наети или ангажирани при изпълнението
на договора;
б) начините, които ще бъдат използвани
за пренасяне на класифицираната военна информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да възникнат във връзка с класифицираната военна
информация поради изменение на нивото на
класификация за сигурност или отпадане на
необходимостта от по-нататъшната є защита;
г) процедурата за одобрение на посещенията, достъпа или инспекциите от служители на
една от страните до съоръженията на другата
страна, свързани с договора;
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д) задължение да бъде незабавно уведомен
компетентният орган на контрагента за осъществен нерегламентиран достъп, за опит или
подозрение за такъв достъп до класифицирана
военна информация, свързана с договора;
е) използване на класифицирана военна информация, свързана с договора само за целите
на предмета на договора;
ж) предоставяне на класифицирана военна
информация по договора на трета страна само
с писменото съгласие на компетентния орган
на страната източник.
(4) Необходимите мерки за защита на
класифицирана военна информация, както и
процедурата за оценка и обезщетение на възможни загуби, причинени на контрагентите
от нерегламентиран достъп до класифицирана
военна информация, трябва да се регламентират
детайлно в съответния класифициран договор.
(5) Договори, сключени с контрагенти, съдържащи класифицирана военна информация с ниво
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED/군
사대외비, трябва да съдържат подходяща клауза,
определяща минималните мерки, които трябва
да се приложат за защитата на такава класифицирана военна информация. Разрешение за
достъп/удостоверение за сигурност за такива
договори не е необходимо.

сроковете на определените посещения се уговарят
директно със съответните органи на организациите, които ще бъдат посетени от тези лица, в
съответствие с договорените срокове и условия.
(5) Всяка страна гарантира защитата на
личните данни на посетителите в съответствие с
националните си закони и подзаконови актове.

Член 9
Посещения
(1) Посетителите получават предварително
разрешение от компетентния орган на страната
домакин само при условие, че са получили
достъп до класифицирана военна информация
в съответствие с техните национални закони и
подзаконови актове и ако имат необходимост
от достъп до класифицирана военна информация или до помещения, където класифицирана
военна информация се създава, обработва или
съхранява.
(2) Процедурите за осъществяване на посещения се договарят между компетентните органи.
(3) Искането за посещение съдържа следната
информация:
а) име на посетителя, място и дата на раждане, номер на паспорт (лична карта);
б) националност на посетителя;
в) длъжност на посетителя и наименование
на организацията, която той/тя представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя до
съответно ниво на класификация;
д) цел, предложена работна програма и
планирана дата на посещението; и
е) наименование на организациите и обектите, за които е поискано да бъдат посетени.
(4) Компетентните органи на страните могат
да се договорят да създадат списъци на лица,
одобрени да осъществяват многократни посещения. Тези списъци са валидни за първоначален
период от 12 месеца. След като тези списъци са
одобрени от компетентните органи на страните,

Член 11
Разходи
Всяка страна поема разходите, възникнали
при изпълнението на нейните задължения по
споразумението.

Член 10
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за
сигурност компетентният орган на държавата,
в която се е получило нарушаване на мерките
за сигурност, трябва да информира незабавно
компетентния орган на другата страна и да
инициира необходимото разследване. При необходимост другата страна оказва съдействие
при разследването.
(2) В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета държава,
компетентният орган на страната източник
трябва да предприеме действията по ал. 1 на
този член, при условие че това е възможно.
(3) Във всички случаи другата страна трябва
да бъде информирана за резултатите от разследването и да получи окончателното становище
за причините и размера на нанесените щети.

Член 12
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение влиза в сила от датата
на получаване на последното писмено уведомление, с което страните се уведомяват взаимно,
че са били изпълнени всички вътрешноправни
изисквания за неговото влизане в сила. То се
сключва за неопределен срок.
(2) Това споразумение може да бъде изменяно
при взаимно писмено съгласие на двете страни.
Такива изменения влизат в сила съгласно реда
по ал. 1 на този член.
(3) Всяка страна може да прекрати споразумението с писмено уведомление, отправено
до другата страна. Прекратяването влиза в
сила 6 месеца след датата на получаване на
уведомлението. Независимо от прекратяването
на споразумението всяка класифицирана военна
информация, предоставена по това споразумение, трябва да продължи да бъде защитавана
съгласно посочените разпоредби до момента,
в който страната източник освободи страната
получател от това задължение.
(4) Спорните въпроси, възникнали във връзка
с тълкуването или изпълнението на споразумението, се решават приятелски чрез консултации
между страните без намеса на трети страни.
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В потвърждение на изложеното долуподписаните, надлежно упълномощени от своите
правителства, подписаха това споразумение.
Подписано в Сеул на 27 октомври 2009 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, корейски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия при тълкуването меродавен е текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
1859

За правителството на
Република Корея:
Ю Мюн-хуан,
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 25 февруари 2010 г.

за търговия на овощен посадъчен материал
и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския
съюз
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. търговията на овощен посадъчен материал
и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;
2. категориите овощен посадъчен материал
и овощни растения;
3. контролът на овощния посадъчен материал
и овощните растения от официалните органи с
цел сертификация и контролът на САС (стандартния) материал;
4. изискванията за пространствена изолация, автентичност, сортова чистота, качество
и здравно състояние на овощния материал;
5. изискванията към производителите и
търговците на овощен посадъчен материал и
овощни растения;
6. условията, при които овощният материал
се предлага на пазара;
7. вносът на овощен материал от трети страни;
8. контролът на предлагания на пазара овощен материал.
(2) Наредбата се прилага за овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от сортове
на овощните родове и видове, посочени в
приложението, включително и хибриди.
(3) Подложките и другите части на овощните
растения от други родове или видове или техни
хибриди, извън посочените в приложението,
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също са обект на тази наредба, ако материалът
от един или повече родове или видове или
техни хибриди, посочени в приложението, е
присаден или се предвижда да бъде присаден
върху тях.
(4) Наредбата се прилага, като е съобразена
с фитосанитарните изисквания, установени с
Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 1998 г.; изм., бр. 91 от
1999 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 28 от 2003 г., бр. 7 и
75 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г., бр. 82 от 2008 г.,
бр. 8, 30 и 98 от 2009 г.), въвеждаща Директива
2000/29/ЕО (ОВ L 169, 10.07.2000 г.).
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за овощен
материал – посадъчен материал или овощни
растения, предназначени за производство на
плодове, предназначен за износ в трети страни,
при условие че материалът е идентифициран и
обозначен като такъв и се съхранява отделно.
(2) Условията за прилагане на ал. 1 относно
идентифицирането и съхранението на материала отделно се приемат с акт на Европейската
комисия (ЕК).
Г л а в а

в т о р а

КАТЕГОРИИ ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ
Чл. 3. (1) Овощен материал за размножаване
с цел производство на посадъчен материал са:
цели растения като размножителен материал,
резници, подложки, калеми и семена.
(2) Овощният материал по ал. 1 включва и
овощните растения, предназначени за производство на плодове.
(3) Овощните растения по ал. 2, предлагани
на пазара, са предназначени за засаждане или
презасаждане на постоянно място.
Чл. 4.(1) Овощният посадъчен материал и
овощните растения се произвеждат съответно
от категориите по ал. 2 – 5.
(2) Предбазов овощен посадъчен материал
е посадъчният материал:
1. произведен в съответствие с общоприети
методи и схеми за поддържане автентичността
(идентичността) на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична
стойност, и за предотвратяване на заболяванията;
2. предназначен за производство на базов
материал или сертифициран материал, различен от овощните растения, предназначени за
производство на плодове;
3. който съответства на изискванията за
предбазов материал, установени в чл. 7, ал. 1,
т. 2 и ал. 2;
4. за който след проведени официални инспекции от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС)
е установено, че съответства на изискванията
по т. 1 – 3.
(3) Базов овощен посадъчен материал е
посадъчният материал:
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1. произведен директно или по установените
схеми за поддържане на сорта (от определен
брой етапи или фази) от предбазов материал
по вегетативен начин в съответствие с общоприетите методи и схеми за поддържане автентичността (идентичността) на сорта, включително съответните характеристики на неговата
помологична стойност, и за предотвратяване
на заболяванията;
2. предназначен за производството на сертифициран материал;
3. който съответства на изискванията за базов
материал, установени в чл. 7, ал.1, т. 2 и ал. 2;
4. за който след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответства
на изискванията по т. 1 – 3.
(4) Сертифициран овощен материал е:
1. посадъчен материал:
а) произведен директно от базов материал
или предбазов материал по вегетативен начин
или ако е предназначен да се използва за производството на подложки, и от сертифицирани
семена от базов или сертифициран материал
от подложки;
б) предназначен за производство на овощни
растения;
в) който съответства на изискванията за
сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 (с изключение на
буква „б“) и ал. 2;
г) за който след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответства
на изискванията по т. 1 – 2;
2. овощни растения:
а) произведени директно от сертифициран,
базов или предбазов посадъчен материал;
б) предназначени за производство на плодове;
в) които съответстват на изискванията за
сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 (с изключение на
буква „б“) и ал. 2;
г) за които след проведени официални инспекции от ИАСАС е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 – 3.
(5) САС (стандартен) овощен материал е
посадъчен материал, включително овощни
растения, предназначени за производство на
плодове, който:
1. притежава сортова идентичност (автентичност) и подходяща сортова чистота;
2. е предназначен за:
а) производство на посадъчен материал,
включително овощни растения; и/или
б) производство на овощни растения, предназначени за производство на плодове;
3. съответства на изискванията за CAC (стандартен) материал, установени в съответствие с
чл. 7, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 4.

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Г л а в а

т р е т а

КОНТРОЛ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ
ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ. КОНТРОЛ НА САС МАТЕРИАЛА
Чл. 5. (1) Контролът на овощния посадъчен
материал и овощните растения в Република
България се извършва чрез прилагане на
официални инспекции (контрол) от ИАСАС
и Националната служба за растителна защита
(НСРЗ) съгласно чл. 3, 4 и 5 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ).
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на предбазовия, базовия и
сертифицирания овощен посадъчен материал
и овощните растения, предназначени за производство на плодове, чрез официални инспекции
(контрол), включващи:
1. провеждането на полски инспекции за
установяване на неговата автентичност, сортова
чистота и здравно състояние, както и спазването
на пространствена изолация в зависимост от
категориите овощен материал;
2. извършването на лабораторни анализи
за установяване здравното му състояние (в
случаите, когато това се прилага);
3. окачествяването с цел определяне на
външния вид, размери, коренова система и
други изисквания за използването му като
посадъчен материал.
(3) Националната служба за растителна
защита (НСРЗ) извършва фитосанитарен контрол на овощния материал в съответствие с
разпоредбите на Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол.
Чл. 6. (1) САС (стандартният) материал се
произвежда под отговорността на производителя при спазване изискванията на чл. 7 и 8
от тази наредба.
(2) Контрол върху произведения САС (стандартен) материал се осъществява от ИАСАС
и/или НСРЗ в съответствие с разпоредбите на
чл. 48 ЗППМ и в съответствие с изискванията
на тази наредба.
Г л а в а
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ЗДРАВНО
СЪСТОЯНИЕ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ
Чл. 7. (1) Изискванията за овощния посадъчен материал и овощните растения от всеки
род или вид съгласно приложението са в зависимост от категорията овощен материал и
могат да бъдат конкретизирани или изменяни
в съответствие с процедурата, определена с
актове на ЕК. Основните изисквания са тези,
на които:
1. САС (стандартният) материал трябва да
отговаря по отношение на прилаганите схеми
на размножаване, сортовата чистота на отглеж-
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даната култура, здравното състояние и сортовите признаци (с изключение на подложките в
случаите, когато те не принадлежат към сорт);
2. „предбазовият (ПБ)“, „базовият (Б)“ и
„сертифицираният (С)“ материал трябва да
отговарят по отношение на:
а) качеството;
б) за „предбазовия“ и „базовия“ материал,
включително и по отношение на методите за
сортоподдържане във връзка с идентичността на
сорта и където е приложимо, на клона, както
и на съответните характеристики на неговата
помологична стойност;
в) здравното състояние;
г) методите за тестване и прилаганите
процедури;
д) прилаганите схеми на размножаване; и
е) сортовите признаци (с изключение на
подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт);
3. трябва да отговарят подложки и други
части на растенията от родове и видове, различни от посочените в приложението, или техни
хибриди в случаите, когато посадъчен материал
от съвместими родове и видове, посочени в
приложението, е присаден върху тях.
(2) Изискванията за здравно състояние
на овощния посадъчен материал и овощните
растения относно специфичните вредители
са посочени в приложение № 1 на Наредба
№ 81 от 2006 г. за определяне на условията и
въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от
овощни видове, който се предлага на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.;
изм., бр. 102 от 2006 г.).
(3) Семената на овощните видове (като
размножителен материал) трябва да притежават необходимата жизненост, определена при
лабораторни анализи, извършени от ИАСАС.
(4) За САС (стандартния) материал от цитрусови видове се спазват и следните изисквания:
1. материалът е получен от изходен материал, който да е:
а) проверен (визуално) и не са открити
никакви симптоми на съответните вируси,
вирусоподобни организми или болести по
приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г.;
б) тестиран лабораторно чрез използване
на подходящи методи за откриване на вируси,
вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. и е
установено, че е свободен от такива;
2. проверен (визуално) и е установено, че е
свободен в значителна степен от вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение
№ 1 на Наредба № 81 от 2006 г. по време на
последния цикъл на вегетация;
3. материалът да е присаден върху вкоренени
подложки, устойчиви на вируси.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
И ТЪРГОВЦИТЕ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН
МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ
Чл. 8. (1) Производството и търговията на
овощен посадъчен материал и овощни растения се извършва от лицата по чл. 28 ЗППМ,
които са официално одобрени и регистрирани
в ИАСАС за дейностите, които извършват
съгласно тази наредба.
(2) Лицата по ал.1 носят отговорност за
производството/размножаването на посадъчен
материал и овощни растения от категориите
предбазов, базов, сертифициран и САС (стандартен) материал.
(3) Производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения
прилагат необходимите мерки за гарантиране
съответствието на овощния материал с изиск
ванията на тази наредба във всички етапи на
неговото производство и търговия.
(4) За целите на ал. 3 производителите и
търговците:
1. идентифицират (установяват) и наблюдават
критичните точки в своя производствен процес;
2. съхраняват информацията относно наблюдението на критичните точки и я предоставят
за проверка при поискване от официалните
отговорни органи – ИАСАС/НСРЗ;
3. поддържат дневник, който съдържа дан
ните по т. 1 – 2, записани по начин, който не
позволява тяхното заличаване, както и данни
за производството и търговията на овощния
посадъчен материал и овощните растения,
предназначени за производство на плодове;
дневникът се предоставя при поискване от
ИАСАС, съответно от НСРЗ, за проверка и се
съхранява най-малко три години;
4. вземат проби за лабораторен анализ, когато е необходимо, с цел проверка на здравното
състояние;
5. осигуряват условия и гарантират, че по
време на производството, партидите посадъчен
материал остават ясно разграничими (отделени
една от друга).
(5) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол взема проби от
предбазовия, базовия и сертифициран овощен
материал за целите на сертификация.
(6) Ако в резултат от собствени проверки или
от информация, предоставена от ИАСАС или
НСРЗ, се установи наличие на един или повече
вредители съгласно Наредба № 1 от 1998 г. за
фитосанитарен контрол или ако вредителите
са над допустими изисквания, производителите
незабавно информират ИАСАС и/или НСРЗ за
предприетите от тях мерки съгласно нормативната уредба и предписанията на контролните
органи. Допустимо е прилагане на всякакви
други мерки, водещи до намаляване на риска
от разпространение на вредни организми.
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(7) Производителите поддържат дневник за
епидемиите и случаите на вредители в техните
производствени обекти и помещения, както и
за предприетите мерки.
Г л а в а
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УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОВОЩНИЯТ МАТЕРИАЛ СЕ ПРЕДЛАГА НА ПАЗАРА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9. (1) Овощният посадъчен материал и
овощните растения могат да се предлагат на
пазара само ако:
1. посадъчният материал е официално сертифициран като „предбазов материал“, „базов
материал“ или „сертифициран материал“ или
съответства на изискванията за САС (стандартен) материал;
2. овощните растения са официално сертифицирани като „сертифициран материал“ или
съответстват на изискванията за САС (стандартен) материал.
(2) Овощният посадъчен материал и овощните растения, които са генетично модифицирани
по смисъла на чл. 2, т. 1 и 2 от Директива
2001/18/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното
освобождаване на генетично модифицирани
организми в околната среда и за отмяна на
Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ, L 106,
17.04.2001 г.), въведена в Закона за генетично
модифицираните организми, се предлагат на
пазара само ако генетично модифицираният
материал е разрешен съгласно посочената директива или съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно
генетично модифицираните храни и фуражи
(ОВ, L 268, 18.10.2003 г.).
(3) Когато продукти, получени от овощни
растения или овощен посадъчен материал, са
предназначени да бъдат използвани като храна
или в храна – генетично модифицирани в съответствие с чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1829/2003,
или като фураж или във фураж – генетично
модифицирани в съответствие с чл. 15 на същия
регламент, посадъчният материал и овощните
растения се предлагат на пазара само ако храната
или фуражът, получени от тях, са разрешени в
съответствие с посочения регламент и Закона
за генетично модифицираните организми.
(4) Предбазовият, базовият и сертифицираният материал се сертифицира и предлага
на пазара, ако принадлежи към сорт съгласно
чл. 10 и отговаря на изискванията за съответната категория съгласно чл. 4, ал. 2 – 4 и
чл. 7. Категорията трябва да бъде обозначена
на етикета по чл. 13, ал. 1, т. 2.
(5) САС (стандартният) овощен посадъчен
материал и овощните растения се предлагат
на пазара, ако съответстват на изискванията
по чл. 4, ал. 5 и чл. 7.
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(6) С разрешение на изпълнителния директор
на ИАСАС производителите и търговците могат
да предлагат на пазара определени количества
овощен посадъчен материал или овощни растения, предназначени за:
1. опити или научни цели; или
2. селекция; или
3. запазване на генетическото разнообразие.
(7) Условията за издаване на разрешение по
ал. 6 се определят от Европейската комисия (ЕК).
Чл. 10. (1) Посадъчният материал и овощните растения се предлагат на пазара с означение
за сорта, към който принадлежат.
(2) Сортовете в съответствие с ал. 1 трябва
да са:
1. или защитени съгласно Закона за защита на
новите сортове растения и породи животни; или
2. вписани в Официалната сортова листа на
Република България (ОСЛ), в съответствие с
изискванията на ал. 10; или
3. общоизвестни.
(3) Един сорт се счита за общоизвестен:
1. ако е бил официално регистриран в друга
държава членка;
2. ако e предмет на заявление за официална
регистрация в страната или в друга държава
членка или на заявление за право върху сортовете в съответствие с ал. 2, т. 1 (или на заявление
за право върху сортовете по законодателството
на съответната държава – членка на ЕС); или
3. ако е предлаган на пазара преди 30 септември 2012 г. на територията на страната или
на друга държава членка, при условие че има
официално признато сортоописание.
(4) Допуска се производство и търговия на
територията на страната на овощен посадъчен
материал и овощни растения от сортове, които нямат висока икономическа стойност, при
условие че сортът има официално описание,
а посадъчният материал и овощните растения
се предлагат на пазара като САС (стандартен)
материал. Върху етикета и/или придружаващия
материала документ се поставят съответните
обозначения за разрешаване търговията на овощен материал от определения сорт (посочват
се номера на настоящия член и алинея като
основание за търговия на овощен материал
от такъв сорт).
(5) Сортът трябва да носи едно и също наименование както на територията на страната, така
и на територията на другите държави – членки
на ЕС, в съответствие с конкретни правила,
приети с акт на ЕК, или ако няма такива,
в съответствие с общоприети международни
правила.
(6) Сортовете на овощните видове могат
да бъдат официално вписани (регистрирани) в
официалната сортова листа на Република България, ако за тях е установено чрез официално
сортоизпитване, че изпълняват определени
условия съгласно методики на ИАСАС и имат
официално сортоописание.
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(7) Сортовете по ал. 6 могат също така да
бъдат официално вписани, ако посадъчен материал и/или овощни растения от тези сортове са
били предлагани на пазара преди 30 септември
2012 г. на територията на страната, при условие
че имат официално сортоописание.
(8) Генетично модифицираните сортове
могат да бъдат официално вписани (регистрирани) само ако генетично модифицираните
организми са разрешени съгласно Директива
2001/18/ЕО или съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1829/2003, съответно съгласно изискванията на Закона за генетично
модифицираните организми.
(9) Когато продукти, получени от овощни
растения или овощен посадъчен материал, са
предназначени да бъдат използвани като храна
или в храна – генетично модифицирани в съответствие с чл. 3 на Регламент (ЕО) № 1829/2003,
или като фураж или във фураж – генетично
модифицирани в съответствие с чл. 15 на
същия регламент, съответният сорт се вписва
(регистрира) официално само ако храната или
фуражът, получени от овощния материал от този
сорт, са разрешени в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1829/2003, съответно със Закона за
генетично модифицираните организми.
(10) Изискванията за официална регистрация
на сортовете в официалната сортова листа на
Република България съгласно ал. 6 и 7 включват:
1. условия за официално сортоизпитване за
различимост, хомогенност и стабилност (РХС),
които могат да бъдат допълвани или актуализирани, в съответствие с актове на ЕК;
2. минимален брой характеристики, които
се наблюдават при различните видове по време
на изпитванията;
3. минимални изисквания за извършване
на изпитванията;
4. срок за валидност на официално приетия
сорт.
Чл. 11. Когато на пазара се предлага (търгува) овощен посадъчен материал – подложки,
които не принадлежат към даден сорт, те се
отнасят към съвместим вид и/или вътревидов
хибрид.
Раздел II
Опаковане и етикетиране
Чл. 12. (1) Овощният посадъчен материал и
овощните растения при отглеждане, прибиране
(изваждане) или производство на резници (отделяне на части от растенията) и при заготовка
се съхраняват в отделни партиди.
(2) Допуска се изключение от изискванията
по ал. 1, отнасящо се до смесване на партиди
овощен посадъчен материал или овощни растения с различен произход по време на пакетирането, съхранението, транспортирането и
доставката им, при условие че производителят
или търговецът е описал състава и произхода
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на различните партиди в книгите по чл. 62,
ал. 1 ЗППМ, както и в другите документи,
придружаващи доставката.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява
контрол по отношение спазването на разпоредбите по ал. 1 и 2.
Чл. 13. (1) Овощният посадъчен материал
и овощните растения се предлагат на пазара
само в достатъчно хомогенни партиди:
1. одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ или етикет на
производителя или търговеца, съответстващ на
изискванията по приложение № 2 на Наредба
№ 81 от 2006 г. за определяне на условията и
въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от
овощни видове, който се предлага на пазара на
Европейския съюз; всяка друга информация на
производителя или търговеца върху документа
или етикета се поставя по такъв начин, че да
се отличава от реквизитите на документа или
етикета; или
2. сертифицирани като предбазов, базов или
сертифициран материал от ИАСАС в съответствие с изискванията по чл. 7 и изискванията
по отношение на опаковането, етикетирането
и/или пломбирането, посочени в чл. 9 от Наредба № 81 от 2006 г.
(2) При продажба на овощен посадъчен
материал и овощни дръвчета на краен потребител етикетът трябва да съдържа информация
най-малко за вида, сорта и категорията на
материала.
(3) Изискванията относно етикетирането
и/или запечатването и опаковането на посадъчния материал и/или овощните растения могат
да бъдат конкретно определени с акт на ЕК.
(4) При посадъчен материал или овощни
растения от генетично модифициран сорт върху етикетите/официалните и придружаващите
документи се посочва, че сортът е генетично
модифициран, посочват се и генетично модифицираните организми.
Чл. 14. (1) Разпоредбите на чл. 13, ал. 1 по
отношение на опаковането и етикетирането не
се прилагат за „дребни“ производители и/или
търговци, чието производство и търговия на
овощен посадъчен материал и овощни растения
са предназначени само за крайни потребители
на местния (локалния) пазар, които използват
посадъчния материал за собствени нужди за
производство на плодове и които не са професионално ангажирани с производство и/
или търговия на овощен посадъчен материал.
(2) За производителите и/или търговците по
ал. 1 не се прилагат и изискванията по чл. 16.
(3) Други изисквания, свързани с неприлагането на ал. 1 и 2, както и дефинициите
за „малък производител“ и „местен пазар“, се
приемат от ЕК.
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Г л а в а

с е д м а

ВНОС НА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Чл. 15. (1) В страната може да се внася
овощен посадъчен материал и овощни растения,
предназначени за производство на плодове, от
трети страни, ако:
1. Европейската комисия е взела решение,
че материалът, произведен в съответната трета
страна и предоставящ гаранции по отношение
на автентичността (идентичността), качеството
(характеристиките), здравното състояние, условията за отглеждане, опаковането и етикетирането, както и задълженията на производителите/
търговците, е еквивалентен на произвеждания
в Общността овощен материал;
2. са спазени изискванията на Закона за
посевния и посадъчния материал за внос на
посадъчен материал от трети страни.
(2) До влизане в сила на решение на ЕК
по ал. 1, т. 1 вносът на овощен посадъчен
материал и овощни растения от трети страни
на територията на страната в периода до 31
декември 2010 г. се извършва:
1. при спазване изискванията на Закона за
посевния и посадъчния материал;
2. при спазване изискванията на Наредба
№ 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол; и
3. ако посадъчният материал и овощните
растения, произведени в трети страни, съответстват на изисквания, най-малко равностойни
на определените (временно или постоянно) в
чл. 7, и на всички останали изисквания, които
се прилагат по отношение на производството
в страната.
(3) В съответствие с процедура на ЕК срокът
по ал. 2 може да бъде удължен за различните
трети страни до вземане на решение от ЕК
съгласно ал. 1.
(4) Овощен посадъчен материал и овощни
растения от трети страни, внасяни в други
държави членки с решение, взето от ЕК, при
условията на ал. 1, т. 1, не са предмет на пазарни ограничения на територията на страната.
Г л а в а

о с м а

КОНТРОЛ НА ПРЕДЛАГАНИЯ НА ПАЗАРА
ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ
Чл. 16. (1) Официален контрол върху производството и предлагането на пазара на овощен
материал и овощни растения се извършва от
ИАСАС с цел спазване изискванията на наредбата. Производителите и търговците осигуряват достъп на контролните органи до всички
документи и помещения на предприятията и
търговските обекти по време на проверките.
(2) Ако по време на официалния контрол по
ал. 1 или по време на провеждане на изпитванията и опитите по чл. 17 и 18 се установи, че
овощният посадъчен материал или овощните
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растения не съответстват на изискванията на
наредбата, ИАСАС трябва да предприеме необходимите действия за гарантиране спазване
на изискванията или ако несъответствията
не могат да бъдат отстранени, материалът се
спира от търговия на територията на страната
и на Общността.
(3) Ако се установи, че даден производител или търговец предлага на пазара овощен
посадъчен материал или овощни растения,
които не съответстват на изискванията на
тази наредба и приложимото право, и не е
осигурил необходими условия за това, ИАСАС
предприема съответните мерки по отношение
на производителя или търговеца. В случай на
забрана за предлагане на пазара на овощния
материал ИАСАС уведомява ЕК и компетентните национални органи на държавите членки.
(4) Всяка приложена мярка съгласно ал. 3 се
отменя от момента, в който ИАСАС установи,
че производителят или търговецът е създал
условия бъдещото производство на посадъчен
материал или овощни растения, предназначени
за търговия, да е в съответствие с изискванията
на наредбата и приложимото право.
Чл. 17. (1) В страната могат да бъдат проведени сравнителни тестове и опити, които ЕК
организира на територията на Общността с цел
проверка съответствието на овощния посадъчен
материал и овощните растения с изискванията
на Директива 2008/90/ЕО, включително и по
отношение здравното състояние на материала.
(2) Сравнителни тестове и опити в рамките
на Общността могат да бъдат провеждани на
взети проби за последващ контрол от овощен
посадъчен материал или овощни растения,
предлагани на пазара, в съответствие с изискванията на директивата по ал. 1, включително
и по отношение здравното състояние на материала. Сравнителните тестове и опити могат
да включват посадъчен материал или овощни
растения:
1. произведени в трети страни;
2. подходящи за биологично земеделие;
3. търгувани във връзка с мерките за запазване на генетичното разнообразие.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да участва
с представители в провежданите по ал. 1 и 2
опити и тестове на територията на Общността
с решение на ЕК.
(4) Сравнителните тестове и опити на територията на страната могат да се финансират
от ЕК в съответствие с прилаганата за целта
процедура.
Чл. 18. При необходимост експерти на
EК могат да извършват проверки на място
в страната в сътрудничество с официалния
контролен орган – ИАСАС, с цел осигуряване
еднаквото прилагане на Директива 2008/90/
ЕО в държавите членки и спазване на въведените с нея изисквания от производителите
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и/или търговците. Резултатите от извършените
проверки се съобщават от ЕК на държавите
членки в съответствие с разпоредбите на
Директива 2008/90/ЕО.
Чл. 19. В случаи на временни затруднения
поради недостиг на овощен посадъчен материал
и овощни растения на пазара с цел тяхното
преодоляване министърът на земеделието и
храните може да разреши в съответствие с акт
на ЕК за определен период от време определени количества овощен посадъчен материал
и овощни растения да се предлагат на пазара
с по-занижени изисквания с изключение на
изискванията за здравно състояние.
Чл. 20. (1) Забранява се въвеждането на
допълнителни търговски ограничения по отношение на здравното състояние на овощния
посадъчен материал и овощните растения,
условията (средата), при които се отглеждат,
организирането на инспекциите, както и по
отношение изискванията, на които трябва да
отговарят производителите и търговците, освен
предвидените в разпоредбите на Директива
2008/90/ЕО.
(2) Забранява се въвеждането на по-строги
условия или ограничения за предлагане на
пазара на посадъчния материал и овощните
растения от родовете и видовете, посочени в
приложението, различни от предвидените в
тази наредба, включително по отношение на
специалните изисквания, установени в чл. 7.
Чл. 21. При нарушаване изискванията на
наредбата се носи административнонаказателна
отговорност и се налагат санкции в съответствие с разпоредбите на глави осма и девета
на ЗППМ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Клон“ е генетично еднороден (един и
същ) вегетативен потомък (потомство) на
единично растение.
2. „Резници“ са части от овощни растения,
предназначени за използването им като размножителен материал.
3. „Подложки“ са части от узрели или зелени
резници, които са предназначени да образуват
подземната част на облагородения овощен
материал.
4. „Калеми“ са части от узрели или зелени
овощни резници, които трябва да образуват
надземната част на облагородените овощни
дръвчета или които се използват за присаждане на място.
5. „Официална инспекция“ е инспекцията,
осъществена от официалния отговорен орган
или за осъществяването на която официалният
отговорен орган носи отговорност.
6. „Помологична стойност“ означава морфологичните, биологичните и стопанските
особености (качества) на всеки сорт овощни
растения.
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7. „САС (стандартен) материал“ означава
овощен посадъчен материал, еквивалентен на
категория стандартен овощен материал за страната, който „САС материал“ се произвежда и
търгува в Общността под това наименование,
определено от абревиатурата САС (Conformitas
Agraria Communitatis).
8. „Производител и/или търговец на овощен
посадъчен материал“ е всяко юридическо или
физическо лице, професионално занимаващо
се най-малко с една от следните дейности,
свързани с овощния посадъчен материал или
овощните растения, предназначени за производство на плодове: размножаване, производство,
съхраняване и/или третиране, внос и търговия.
9. „Търговия (предлагане на пазара)“ е
продажбата, държането (съхраняването) в
наличност с цел продажба, предлагането за
продажба и всяко разпореждане, доставка или
прехвърляне с цел търговска експлоатация
на посадъчен материал или овощни растения
на трети лица срещу или без възнаграждение
(възмездно или безвъзмездно).
10. „Локално (местно) разпространение“ на
овощен посадъчен материал и овощни растения означава предлагане на овощен материал
на вътрешния пазар на населеното място от
производители и/или търговци по условията
на чл. 14.
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г.
относно предлагането на пазара на посадъчен
материал от овощни растения и на овощни
растения, предназначени за производство на
плодове (ОВ, L 267/8 от 08.10.2008 г.), както
следва:
1. Член 1, параграфи 1 и 4; чл. 4; чл. 7,
параграфи 1 и 5; чл. 8; чл. 9, параграфи 1 и
2; чл. 10; чл. 11; чл. 12, параграф 2; чл. 13,
параграф 2; чл. 14; чл. 15; чл. 17; чл. 18;
чл. 19; чл. 20 и Приложение 1 – считано от
31 март 2010 г.
2. Член 1, параграфи 2 и 3; чл. 2; чл. 3; чл. 5;
чл. 6; чл. 7, параграфи 2 – 4; чл. 9, параграф
3; чл. 12, параграф 1; чл. 13, параграфи 1 и 3;
чл. 16 и чл. 21 – считано от 30 септември 2012 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. До 31 декември 2018 г. в страната могат
да се предлагат на пазара овощен посадъчен
материал и овощни растения, получени от
майчини растения, съществуващи преди 30
септември 2012 г. и които официално се сертифицират или изпълняват изискванията за САС
материал в периода до 31 декември 2018 г. Тези
овощен посадъчен материал и овощни растения при предлагането им на пазара трябва да
бъдат идентифицирани чрез позоваване на този
параграф, посочен (отпечатан) върху етикета
и/или в документа, придружаващ материала.
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След 31 декември 2018 г. овощен посадъчен
материал и овощните растения могат да бъдат
предлагани на пазара само ако са изпълнени
изискванията на тази наредба.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 97
от 2006 г. за търговия на овощен посадъчен
материал и овощни растения, предназначени
за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.;
изм., бр. 2 от 2007 г.) съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 4; чл. 5; чл. 7;
чл. 11, ал. 1; чл. 12; чл. 13; чл. 14, чл. 15;
чл. 16, ал. 2 и 3; чл. 20; чл. 21 и приложение
към чл. 1, ал. 2 – считано от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 и 3; чл. 3; чл. 4; чл. 6;
чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл. 11, ал. 2 – 5; чл. 16,
ал. 1; чл. 17; чл. 18; чл. 19 и § 1 – считано от
30 септември 2012 г.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал.
§ 6. Наредбата влиза в сила съответно:
1. Член 1, ал. 1; чл. 2; чл. 5; чл. 7; чл. 10,
ал. 1; чл. 11; чл. 12; чл. 13, ал. 1 – 3; чл. 14;
чл. 15, ал. 2 – 4; чл. 17; чл. 18; чл. 19; чл. 20;
§2, т. 1 и приложение към чл. 1, ал. 2 – считано
от 31 март 2010 г.
2. Член 1, ал. 2 – 4; чл. 3; чл. 4; чл. 6; чл. 8;
чл. 9; чл. 10, ал. 2 – 9; чл. 13, ал. 4; чл. 15, ал. 1;
чл. 16; чл. 21; § 1; § 2, т. 2 и § 3 – считано от
30 септември 2012 г.
Министър: М. Найденов
Приложение
към чл. 1, ал. 2
Списък на родовете и видовете овощни растения
1. Castanea sativa Mill. – кестен
2. Citrus (L.) – цитрусови
3. Corylus avellana L. – лешник, леска
4. Cydonia oblonga Mill. – дюля
5. Ficus carica – смокиня
6. Forrtunella Swingle – кумкат
7. Fragaria L. – ягода
8. Juglans regia L. – орех
9. Malus Mill. – ябълка
10. Olea europaea L. – маслина
11. Pistacia vera L. – шамфъстък (фисташка)
12. Poncirus Raf. – див лимон и неговите хибриди
13. Prunus amygdalus Batsch – бадем
14. Prunus armeniaca L. – кайсия
15. Prunus avium L. – череша
16. Prunus cerasus L. – вишна
17. Prunus domestica L. – слива
18. Prunus persica (L.) Batsch – праскова
19. Prunus salicina Lindley – китайска върбообразна слива
20. Pyrus L. – круша
21. Ribes L. – френско грозде (касис)
22. Rubus L. – къпина, малина
23. Vaccinium L. – боровинка
1770
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 10

от 5 февруари 2010 г.
за придобиване на квалификация по професията „Еколог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 851010 „Еколог“ от област на образование
„Опазване на околната среда“ и професионално
направление 851 „Технологии за опазване на
околната среда“ 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 851010 „Еколог“ съгласно приложението
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалност 8510101 „Екология и опазване
на околната среда“.
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 851010 „Еколог“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Еколог“ 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.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, резултатите
от ученето, изискванията към материалната
база и изискванията към обучаващите.
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 придобиване на квалификация по професията
„Еколог“
Професионално направление:
851

Технологии за опазване на околната
среда
Наименование на професията:
851010

Еколог

Специалност:
8510101

Степен на професионална квалификация:
Екология и опазване на околната
среда

трета

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Еколог“ 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-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 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 „Еколог“
входящото минимално образователно равнище
за лица, навършили 16 г., е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Еколог“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да притежават
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по-ниска степен на професионална квалификация
по професии от професионално направление
„Технологии за опазване на околната среда“ или
професионален опит.
Ако за обучение по професията „Еколог“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация кандидатстват лица, завършили
обучение по други професии от професионални
направления „Технология и опазване на околната
среда“ или „Химични продукти и технологии“,
обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение
се определя след сравнение на компетенциите и
резултатите от обучението, описани в държавните
образователни изисквания (ДОИ) за придобиване
на квалификация по професии.
За лица с професионален опит се организира
обучение по професията „Еколог“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация,
което включва усвояване на компетенциите, опи
сани в т. 4 на ДОИ, които кандидатът за обучение
не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Еколог“ могат да
изпълняват следните основни трудови дейности:
· установяване степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и почви;
· анализиране на антропогенното въздействие
върху околната среда и осъществяване на контрол
на факторите, които я увреждат;
· екологичен мониторинг на околната среда – осъществяване на контрол върху състоянието
на околната среда и на източниците на замърсяване;
· екологичен контрол – контрол върху качеството на компонентите на околната среда и
факторите, които увреждат околната среда.
Установяване степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите (повърхностни
и подземни) и почвите е една от основните дейности на еколога, свързана с професионалните му
задължения да съдейства за опазване чистотата
на природата за предотвратяване и ограничаване
на замърсяването на околната среда и нейното
съхранение.
Екологът в своята професионална дейност
анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултат
от стопанската дейност на човека.
Екологичният мониторинг е друга ключова
дейност на еколога. Тя включва освен проследяване състоянието и ползването на компонентите
на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане, така и контрол, оценка и
анализ на качеството є. В зависимост от заеманата
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от еколога длъжност и съответните правомощия
той може да взема управленско решение с цел
корекция и подобряване състоянието на околната
среда.
Дейността екологичен контрол включва:
· анализ и оценка на факторите, които замърсяват или увреждат околната среда;
· вземане на проби от компонентите на околната среда;
· извършване на анализи на взетите проби;
• изготвяне на анализ и изводи от получените
резултати според екологичните норми и стандарти
в националното законодателство.
Важна част от дейността на еколога е участието
в прилагането и спазването на основни принципи
при опазването на околната среда, залегнали в
екологичното законодателство:
• устойчиво развитие;
• предотвратяване и намаляване на риска за
човешкото здраве;
• предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите,
причинени от него;
• прозрачност в процеса на вземане на решения
в областта на околната среда;
• информираност на гражданите за състоянието
на околната среда;
• източникът на замърсяване заплаща за причинените вреди;
• възстановяване и подобряване на качеството
на околната среда в замърсените райони;
• предотвратяване на замърсяването и увреждането на чистите райони;
• достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи
се до околната среда.
Екологът поема отговорност за работата на
малък екип, изпълняващ конкретни дейности по
екологичен одит, мониторинг и контрол; за изготвянето на анализи, изводи и предложения за
отстраняване или намаляване вредното въздействие
на човешка дейност върху околната среда. В своята
дейност екологът подготвя анализи и информации
и се консултира с по-висшестоящи лица, отговорни за съответното производство – съхранение и
транспорт на суровини и материали, отпадъчни
води, газове и твърди вещества.
За успешно упражняване на професията екологът трябва да бъде прецизен и отговорен за качеството на своята работа и тази на екипа. С чувство
на отговорност да изпълнява задълженията си за
анализ и контрол на факторите, влияещи върху
замърсяването на околната среда, последователно
и професионално да прилага екологичното законодателство с цел предотвратяване замърсяването
на въздуха, водите и почвите.
Екологът осъществява своята дейност в условията на конкретни производства, в пречиствателни станции или в организации в областта на
екологията.
Той работи с машини, уреди и апарати в производствени условия, подготвя проби за химични
и микробиологични анализи. По време на своята

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

работа екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадните вещества с оглед
недопускане замърсяването на околната среда.
Използването на компютри, съвременни програмни пакети и модерно лабораторно или производствено оборудване са ключови компетентности, необходими за успешното упражняване на
професията.
Умението за работа в екип е важно изискване
за успешната дейност на еколога в условията на работна среда, свързана с рискови фактори – високи
температури, токсични вещества, високо налягане
и др. Като част от работния екип той трябва да
създава добри работни взаимоотношения, да бъде
коректен и лоялен.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Еколог“,
могат да продължат обучението си за надграждане
на професионалните компетентности в конкретни
ключови области от професионално направление
„Технологии за опазване на околната среда“.
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 трета степен на професионална
квалификация по професията „Еколог“, могат да
заемат длъжността 3211-3008 Техник, екология,
както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
• спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
• използва информационни и комуникационни
технологии;
• работи в екип и да поема отговорност за
неговата работа;
• реализира предприемачески идеи, подходи
и умения;
• притежава общи икономически знания;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• владее един или два чужди езика на ниво,
позволяващо му да ползва техническа и технологична документация, свързана с упражняваната
професия;
• разбира своята роля в дейността на фирмата/
предприятието;
• притежава необходимите личностни качества
за успешна професионална реализация;
• притежава необходимите знания от областта на
професионалната етика и да има етично поведение.
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3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Технологии за опазване на околната среда“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
• познава и прилага ефективна организация на
труда на работното място в химичните производства и пречиствателните станции;
• идентифицира основните закономерности в
екологията и опазването на околната среда;
• познава физикохимичната природа на технологичните процеси и свързаните с тях опасности
от замърсяване на околната среда;
• участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда;
• познава оборудването за реализацията на
технологичните процеси и потенциалните опасности от замърсяване на въздуха, водите и почвата;
• анализира и обобщава резултатите от проведените анализи;
• познава същността на етапите на технологичния контрол;
• използва стандарти, техническа и технологична информация, свързана с работата на еколога;
• участва в решаване на екологични проблеми;
• познава и прилага в своята работа действащото екологично законодателство.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Еколог“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението, обучаваният
трябва да:
• описва състава и свойствата на екологичните
системи;
• познава и прилага съвременни методи за извършване на физични, химични и микробиологични
анализи на замърсителите на водата, почвата и
атмосферния въздух;
• описва естествената регенерация на околната
среда;
• разбира същността на основните понятия – качество на вода, въздух и почва;
• изследва и анализира компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат;
• обобщава резултати от анализи на замърсителите на околната среда и да предлага решения
за подобряване на нейното качество;
• познава методите на работа с лабораторното
оборудване, да работи с необходимата точност с
оборудването и го поддържа съобразно изискванията;
• подготвя и систематизира информация от
лабораторните изследвания и анализи и да изготвя отчети;
• участва в мониторинговия контрол на състоянието на околната среда;
• разпознава опасни ситуации, които могат
да възникнат в процеса на работа, и да спазва
предписанията за своевременна реакция;
• осъществява самоконтрол на дейността си и
да поема отговорност за работата на екипа;
• избира и използва правилно лични предпазни
средства;
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• работи самостоятелно, точно и прецизно
при изпълнение на конкретна задача, спазвайки
технологичната последователност на отделните
операции;
• осъществява комуникация с преките си
ръководители, с колеги от екипа при спазване
принципите на лоялност към фирмата.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2
Общи за професията „Еколог“

I. Опазва околната среда, спазвайки правилата за
здравословен и безопасен труд
1. Прилага превантивни и коригиращи мерки за
безопасна работа.

1.1. обяснява и спазва правилата
за безопасност в случай на пожар;
1.2. оказва долекарска помощ при
нужда;
1.3. обяснява и спазва санитарнохигиенните стандарти в работата;
1.4. инициира прилагането на коригиращи и превантивни действия за
осигуряване на безопасна работа;
1.5. обяснява и дава инструкции на
членовете на екипа за безопасна
работа с уредите и апаратурата, използвани при екологичната дейност.

2. Организира и
координира работата на група или
екип.

2.1. използва различни методи за
осъществяване на комуникация с
членовете на екипа;
2.2. поема отговорност за работата
на групата или екипа;
2.3. поддържа коректни междуличностни отношения;
2.4. прилага съвременни ИКТ за
улесняване на комуникацията и
организацията на работа;
2.5. изготвя отчети за изпълнението
на възложените задачи на екипа,
като използва компютърни конфигурации, база данни, програми, електронни таблици, схеми и диаграми.

3. Изпълнява
задълженията
на еколога, регламентирани в
длъжностната характеристика.

3.1. описва основните задължения и
отговорности на еколога;
3.2. прави самооценка на своята
работа и оценява работата на членовете на екипа;
3.3. работи със съвременни методи
за статистическа обработка и обобщаване на резултатите от анализите;
3.4. обяснява международните стандарти от серията ISO 14000 за управ
ление на околната среда;
3.5. участва в обучение за повишаване на квалификацията, за усвояване
на нови техники и технологии;
3.6. осъществява комуникация и да
разчита информация на чужд език
за нова техника и технологии.

ІІ. Идентифицира основите на екологията и защитата
на околната среда
4. Съдейства за
реализиране на
политиката за защита на околната
среда.

4.1. описва естественото възстановяване на околната среда и начините за
осигуряване на екологични условия
на живот;
4.2. идентифицира дейности на човека, които са източник на замърсяване
на околната среда;
4.3. проучва и предлага добри практики за осъществяване на производствена дейност без замърсяване на
въздух, води и почви.
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5. Изпълнява преките си задължения при спазване
на действащото
екологично законодателство.

5.1. познава нормативната уредба,
свързана с опазване на околната
среда;
5.2. познава правните основи за
защита от замърсяване на води,
почви и въздух;
5.3. се позовава на нормативната
уредба при решаване на конкретен
екологичен проблем;
5.4. познава основните елементи
на националното и европейското
законодателство, като отчита различните сектори на екологията и
околната среда (биоразнообразие,
Рио, Natura 2000, международни
конвенции и др.);
5.5. спазва международните стандарти от серията ISO 14000 за управление
на околната среда.

ВЕСТНИК
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7. Участва в дейности за защитата на почвите
чрез прилагане
на коригиращи
или превантивни
мерки.

6.1. описва водните ресурси – видове
води, състав на водата, физични,
химични, бактериологични и биологични свойства на водата;
6.2. описва водните ресурси – състояние, чистота на водата и на водните
източници;
6.3. прави категоризация на водата и
да описва нормите за водоползване;
6.4. контролира спазването на санитарните изисквания към качеството
на водата;
6.5. описва методи за екологичен
контрол на питейни и природни води;
6.6. описва методи за екологичен
контрол на отпадъчни води;
6.7. определя основните замърсители – азотни съединения, феноли,
фенолни съединения, повърхностно
активни вещества (ПАВ);
6.8. участва в провеждането на
дейности за запазване чистотата
на водите;
6.9. обяснява законодателството,
което се прилага в областта на
защита на водите;
6.10. информира отговорните лица
и да предлага решения, свързани
с предотвратяване замърсяването
на водите.
7.1. описва основните физични свойства на почвата – цвят, температура,
относителна плътност, влажност, воден и солен извлек, активна реакция;
7.2. описва различните компоненти на почвите и взаимовръзката
между тях;
7.3. характеризира различните типове почви;
7.4. описва видовете замърсявания
на почвата – с отпадъчни води, с
отпадъци, пренасяни по въздуха,
от транспорта, от селското стопанство, с битови и градски отпадъци,
микроелементи и тежки метали,
радиоактивни елементи, химични
средства за растителна защита;
7.5. описва основните физични и
химични показатели на почвите,
които характеризират чистотата им;
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7.6. прави оценка на санитарнохигиенното състояние на почвите;
7.7. инициира прилагането на превантивни и коригиращи действия за
защита на почвите;
7.8. обяснява и прилага законодателството за защита на почвите;
7.9. констатира нарушения на законодателството и да предлага съответни
действия.

8. Участва в дейности за опазване
чистотата на въздуха чрез прилагане на коригиращи
или превантивни
мерки.

8.1. прави обща физикохимична
оценка на атмосферния въздух;
8.2. характеризира основните източници на замърсяване на атмосферата – производство на енергия,
транспорт, промишленост, производство на горива, нефтопреработване,
производство на киселини, торове
и метали;
8.3. описва състоянието на атмосферния въздух – проследява изменението на газовия състав;
8.4. описва методи за изчисляване
концентрацията на вредни вещества
във въздуха;
8.5. определя съдържанието на серни
и азотни съединения във въздуха;
8.6. инициира прилагането на превантивни и коригиращи действия за
защита на атмосферата;
8.7. обяснява и прилага законодателството за защита на атмосферата;
8.8. констатира нарушения на законодателството и предлага съответни
действия.

9. Участва в дейности за управление на отпадъците.

9.1. описва различните видове отпадъци – твърди промишлени и битови
отпадъци, опасни отпадъци;
9.2. описва начините за събиране
и разделяне на различните видове
отпадъци;
9.3. характеризира отпадъците по
състав, химични и биологични свойства;
9.4. прави анализ на отпадъци – определяне съдържанието на органични и минерални вещества, общ фосфор, сулфати, хлориди, киселинност;
9.5. описва начини за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците,
рециклиране, компостиране и др.;
9.6. инициира превантивни и коригиращи действия за управлението
на отпадъците;
9.7. обяснява и прилага законодателството за управлението на
отпадъците;
9.8. констатира нарушения на законодателството и предлага съответни
действия.

ІІІ. Прилага технологии и техники на управление на
околната среда
6. Участва в дейности за защита
на водните ресурси чрез прилагане
на коригиращи
или превантивни
мерки.

БРОЙ 20

ІV. Изследва и анализира компонентите на околната
среда и факторите, които я увреждат
10. Взема проби от основните
компоненти на
околната среда
и ги подготвя за
анализ.

10.1. описва същността на основните понятия за качеството на вода,
въздух и почва;
10.2. прилага основни техники за
регистриране на факторите на замърсяване на околната среда;
10.3. взема проби от компонентите
на околната среда и установява
факторите, които я замърсяват и
увреждат;
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10.4. осъществява контрол за спазване изискванията при вземане на
проби за анализи;
10.5. поема отговорност за консервиране, съхранение и транспортиране
на пробите до лабораторията.

11. Анализира
пробите от компонентите на
околната среда и
факторите, които
я замърсяват или
увреждат, води
отчет на резултатите.

11.1. характеризира съвременните
методи за анализ и контрол на води,
почви и въздух;
11.2. прави/възлага извършването на
количествен и качествен анализ на
компонентите на околната среда и
факторите, които я замърсяват или
увреждат;
11.3. обобщава и прави изводи на
база на резултатите от проведените
анализи;
11.4. изготвя отчет за проведените
анализи с предложения за действия;
11.5. предлага мерки за предотвратяване замърсяването на околната
среда;
11.6. работи с нови лабораторни
програми, техники и технологии за
извършване на различните видове
анализи;
11.7. съхранява резултатите от направените анализи, отчети и предложения за действия.

12. Използва по
предназначение
специфично лабораторно оборудване и го прилага
според предназначението му.

12.1. спазва изискванията за безопасна работа със специфичното
лабораторно оборудване;
12.2. контролира поддържането на
ред и чистота в лабораторията;
12.3. съхранява реактивите, с които
работи, в предназначените за целта
помещения/шкафове и съобразно
изискванията за безопасност;
12.4. контролира работата на екипа,
осъществяващ лабораторни анализи;
12.5. осъществява контрол на технологичните процеси, използването на
суровините и съхранението на крайните продукти с цел предотвратяване
замърсяването на околната среда.

13. Обслужва машини, апарати
и съоръжения в
пречиствателни
станции.

13.1. разчита технологичните схеми
на съоръженията в пречиствателните
станции;
13.2. обяснява принципа на действие
на машини, апарати и съоръжения
за пречистване на води;
13.3. контролира работата на екипа,
поддържащ машините, апаратите и
съоръженията в пречиствателните
станции;
13.4. анализира и контролира нормите на пределно допустими концентрации (ПДК) на замърсителите;
13.5. реагира адекватно при отклонения от нормалния режим на работа
на съоръженията в пречиствателните
станции.

1 4 . Ус т а н о в я в а
причинно-след ствените връзки
между опазването на въздуха,
водите, почвите и
въздействието на
антропогенните

14.1. описва антропогенните източници, въздействащи върху околната
среда – веществата и процесите,
продукт от стопанската дейност на
човека;
14.2. описва антропогенните изменения и основните форми на тяхната
проява;
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източници върху 14.3. идентифицира етапите на възоколната среда. действие на антропогенните фактори
върху въздуха, водите и почвите и
пораженията от това въздействие;
14.4. анализира възможностите за
намаляване въздействието от стопанската дейност на човека върху
околната среда и предлага решения.
V. Участва в оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)
1 5 . Уч а с т в а в
мониторинга на
производствените процеси с цел
опазване на околната среда.

15.1. описва основни видове производствени процеси от гледна точка
на въздействието им върху околната
среда;
15.2. описва характеристиките на
параметрите на производствените
процеси с цел ООС;
15.3. участва в избор на подходящи
суровини и параметри за оптимално протичане на технологичните
процеси с оглед намаляване на
замърсяванията на околната среда;
15.4. систематизира информация
за източниците на замърсяване
на околната среда и я представя в
табличен и графичен вид;
15.5. прави анализи и изводи от обработената информация за отделните
компоненти на околната среда;
15.6. изработва отчети за ситуацията
на производствените процеси, предложения и препоръки за мониторинг
с цел ООС;
15.7. информира отговорните лица,
предлага решения и провежда консултации преди предприемането на
действия.

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се
осъществява в учебни кабинети, осигуряващи
места за обучение, а по учебна и лабораторна
практика – в лаборатории по химия, аналитична
химия с инструментални методи, микробиология,
биохимия, в лаборатории в предприятия, фирми,
пречиствателни станции и др.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва
работно място на обучаващия (работна маса и
стол), работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на табла, екран за прожектиране,
дъска за писане и други средства за обучение и
дидактическа техника.
Учебните кабинети трябва да отговарят на
необходимите педагогически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания,
като създават предпоставки за успешно усвояване
на знанията, уменията и формиране на професионално-личностни качества на обучаваните. Кабинетите се оборудват със съответните дидактически
средства, осигуряващи условия за самостоятелна
учебна дейност на всеки учащ.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории е
провеждане на обучение по практика за формиране
на знания, умения и професионални компетенции
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у обучаваните. Планирането, разположението и
оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната работа, с
целите и задачите на обучението по професията,
със санитарно-хигиенните изисквания.
Обзавеждането на лабораториите включва
работни места за обучаваните и за обучаващия,
водна и електрическа инсталация и инсталация за
обратните води. Работните места е целесъобразно
да бъдат разположени успоредно или шахматно
на общ плот в единия край на помещението,
облицовани с подходящ материал. Под плота се
монтират шкафове за съхранение на приборите и
съдовете, необходими за лабораторни упражнения.
Върху плота на стелажи се подреждат необходимите съдове и реактиви. В лабораториите следва
да има технически и инсталационни съоръжения с
общо предназначение – автоматично включване и
изключване на вентилационната и електрическата
инсталация, на осветлението, на завесите, на екрана и др. В лабораториите трябва да има аптечка,
средства за гасене на пожар, лични предпазни
средства, вентилационни устройства.
Към лабораториите трябва да има следните
помещения – тегловно, апаратно, подготвително и
хранилище за реактиви. В непосредствена близост
до лабораториите трябва да има стая за материали,
стая за апаратурата, стая за подготовка и склад за
реактивите. Съхранението на реактивите следва да
бъде под контрола на преподавателя, а условията
и редът за достъп до тях се регламентират със
заповед на директора.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Предназначена е за провеждане на упражнения
по неорганична химия и по органична химия. Оборудването включва компютри, демонстрационна
маса, периодична система, дестилатор, сушилни,
електрически котлони, предпазни мрежи, пещи
за накаляване, камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани, филтри, центрофуги, технически и
аналитични везни, pH-метри, статив с комплект
от реактиви, лабораторни съдове, макети, модели и схеми, прибори и пособия и др. съобразно
действащите нормативи.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия
и инструментални методи
Предназначена е за провеждане на упражнения
по аналитична химия и инструментални методи.
Оборудването включва компютри, демонстрационна маса, дестилатор, сушилни, пещи, камина, водни,
пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически
и аналитични везни, pH-метри, полярограф, уред
за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на
Орса, статив с комплект от реактиви за качествен
анализ, лабораторни съдове, прибори и пособия и
др. съобразно действащите нормативи.
5.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
Предназначена е за провеждане на упражнения
по микробиология. Оборудването включва стерилен бокс с бактерицидни лампи, манипулационна
(подготвително помещение с мивка с топла вода,
дестилатор, автоклави, термостати, апарати за
стерилизация и пастьоризация, сушилни), хладил-
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ник за съхраняване на колекция микроорганизми,
микроскопи, везни, клатачен апарат, лабораторни
съдове, прибори, пособия, материали и реактиви.
5.2.4. Учебна лаборатория по екологичен
контрол
Предназначена е за провеждане на упражнения по екологичен контрол. Оборудването следва
да осигурява провеждането на учебния процес,
свързан със съвременните методи за анализ и
контрол на води, почви и въздух; оптични методи
на анализ; електрохимични методи на анализ;
газова хроматография и газометричен анализ.
Освен необходимата апаратура за осъществяване
на посочените анализи оборудването включва
компютри, демонстрационна маса, дестилатор,
сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH-метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри,
рефрактометри, хроматограф, дебеломер, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни съдове, прибори и пособия и др.,
съобразно действащите нормативи.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Право да преподават теория и практика по професията „Еколог“ – трета степен на професионална
квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
по специалности от професионални направления
„Химични технологии“ и „Биотехнологии“ от областта на висше образование „Технически науки“
от „Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“ (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните си знания и умения.
1427

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
(обн., ДВ, бр. 86 от 2001 г.; доп., бр. 62 от
2006 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният чл. 1 става чл. 1, ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Правата и задълженията на пътниците
и редът за тяхното упражняване или изпълнение на територията на Република България са
определени в Регламент (ЕО) № 1371/2007 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията
на пътниците, използващи железопътен транспорт (обн., ОВ L 315, 03/12/2007, стр.14 – 41)
при условията на тази наредба.“
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§ 2. В чл. 65 думата „превозвача“ се заменя
с „железопътните предприятия“, а след думите
„Закона за железопътния транспорт“ се добавя „и условията на чл. 11 на Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи
железопътен транспорт.“
§ 3. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Превозвачът отговаря“
се заменят с „Железопътните предприятия
отговарят“.
2. В ал. 2 думите „Превозвачът отговаря“
се заменят с „Железопътните предприятия
отговарят“, а след думите „животни“ се добавя
„при условията на чл. 11 на Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи
железопътен транспорт“.
§ 4. В чл. 69 думите „Превозвачът носи“ се
заменят с „Железопътните предприятия носят“.
§ 5. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. Застраховката по чл. 9а от Наредба
№ 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни
предприятия за превоз на пътници и/или товари
и на лицата, издаващи сертификат за безопасност (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм., бр. 14
от 2003 г., бр. 97 от 2005 г. и бр. 95 от 2006 г.)
в частта є за отговорността на превозвача към
пътниците се разбира като изискване към превозвача да бъде подходящо застрахован или да
осигури равностоен механизъм за покриване на
отговорностите си по тази наредба във връзка
с Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно правата и задълженията на пътниците,
използващи железопътен транспорт.“
§ 6. Създава се раздел Х „Контрол“ с чл. 74:
„Раздел Х „Контрол“
Чл. 74. (1) Контролът по спазването на
приложимите разпоредби от Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата
и задълженията на пътниците, използващи
железопътен транспорт се осъществява от
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
(2) Всеки пътник, чиито права по приложимите разпоредби от Регламент (ЕО) № 1371/2007
на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен
транспорт са нарушени, има право да подаде
жалба пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
освен по въпроси, свързани с наличието и размера на задължение за обезщетение по раздел
VІІІ, и рекламации по раздел ІХ.
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(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
разглежда жалбата и ако я намери за основателна, издава разпореждане за поправяне на
нарушението от железопътното предприятие.
(4) Разпореждането и отказът да се издаде
разпореждане подлежат на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При неизпълнение на разпореждането
от железопътното предприятие изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ налага наказание по
чл. 138 от Закона за железопътния транспорт.
(6) Спорове, свързани с наличието и размера
на задължение на железопътно предприятие за
обезщетения по раздел VІІІ и рекламации по
раздел ІХ, се решават от компетентния съд
по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
§ 7. В § 1 в допълнителната разпоредба се
създават т. 9 – 12:
„9. „Вътрешна услуга за железопътен превоз
на пътници“ е услуга за железопътен превоз
на пътници, при която не се пресича граница
на Република България.
10. „Железопътен превозвач“ е железопътно
предприятие според определението на член
2 от Директива 2001/14/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г.
за разпределяне капацитета на железопътната
инфраструктура и събиране на такси за ползване
на железопътна инфраструктура, както и всяко
друго държавно или частно предприятие, чиято
дейност се състои в осигуряване на железопътен
превоз на товари и/или пътници, като предприятието е длъжно да осигури теглителната сила;
това включва и предприятия, които осигуряват
само теглителна сила.
11. „Крайградски и вътрешноградски превози“ са превозите за удовлетворяване потребностите на градския транспорт или на обширните
градски зони, както и на потребностите между
тези зони.
12. „Регионални превози“ са:
а) превозите по второстепенни железопътни
линии;
б) превозите за обслужване на малки населени места и на части от главните железопътни
линии извън крайградските зони.“
§ 8. (1) Членове 9, 11, 12, 19, член 20, параграф 1 и член 26 от Регламент (ЕО) № 1371/2007
на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен
транспорт се прилагат от 3 декември 2009 г.
(2) С изключение на разпоредбите, посочени в ал. 1, разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата
и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт не се прилагат за всички
градски, крайградски или регионални услуги
за железопътен превоз на пътници.
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(3) С изключение на разпоредбите, посочени в ал. 1, разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата
и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт не се прилагат за непосочените в ал. 2 вътрешни услуги за железопътен
превоз на пътници до 3 декември 2014 г., като
този срок може да бъде подновен два пъти за
не повече от 5 години всеки път.
(4) До 3 декември 2014 г. разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт не се
прилагат за вътрешни услуги за железопътен
превоз на пътници за определени услуги или
пътувания, при които значителна част от
услугата за железопътен превоз на пътници,
включително най-малко една спирка на предвидена в разписанието гара, се извършва извън
Общността, и по-специално – превозите от и
до Сърбия, Македония, Турция, Украйна, Русия,
Беларус и Молдова или докато тези страни не
са членове на Европейския съюз.
Министър: Ал. Цветков
1780

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност
на кредитните институции (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 62 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 38 от 2008 г. и бр. 21 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) До решението на общото събрание на
акционерите печалбата от предходната година,
намалена с дължимите данъци и потвърдена
от специализираното одиторско предприятие на
банката, може да се включи в капитала след
приспадане на очакваните суми за изплащане
на дивиденти и други отчисления.“
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „общото събрание на акционерите е определило“ се заменят с „определен е“;
б) точка 2 се изменя така:
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„2. печалбите и дължимите данъци са пот
върдени от специализираното одиторско предприятие на банката по ред, определен от БНБ;”.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато текущата печалба към края на
отчетния период е по-ниска от стойността на
признатата печалба по реда на ал. 4, в капитала
се включва по-ниската стойност.“
§ 2. В чл. 38 числото „100“ се заменя със „75“.
§ 3. В чл. 39 числото „50“ се заменя с „35“.
§ 4. В чл. 318 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Използването на подхода по ал. 6, т. 3
се допуска след разрешение от БНБ въз основа
на писмено заявление, придружено със съответните документи, като срокът за произнасяне
е една година.“
2. В ал. 8 изречение първо се изменя така:
„Когато банка използва някой от подходите
по ал. 6, т. 2 или 3, тя не може да прилага
отново по-опростен подход без изрично одоб
рение от БНБ.“
§ 5. В чл. 320 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Банката може да използва стандартизиран подход за изчисляване на капиталовите
си изисквания за операционен риск, след като
е уведомила БНБ.“
2. В ал. 2 думите „Българската народна банка
дава разрешение по ал. 1, когато“ се заменят
със „За да може да използва подхода по ал. 1,
банката следва да удостовери, че:“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна
банка и чл. 40, 49, 50 и 70 във връзка с § 13 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за кредитните институции и е приета с
Решение № 18 от 25.02.2010 г. на Управителния
съвет на БНБ.
§ 7. Първият отчет по Наредба № 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции съгласно тези изменения следва да бъде
представен в БНБ с данни към 31 март 2010 г.
1998

Управител: Ив. Искров
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

Приложение по т. 2
Списък на координатите на граничните точки
на площ „Кюстендилско краище“ в координатна
система „1970 г.“

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА
И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 67
4 февруари 2010 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Кюстендилско
краище“, разположена в землището на община
Трекляно, област Кюстендил
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 във
връзка с § 86 ПЗРЗИДЗПБ и протоколно решение на Министерския съвет от 20 януари 2010 г.
разрешавам:
1. „Енемона“ – АД, Козлодуй, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
020955078, със седалище и адрес на управление
Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А, да извършва
за своя сметка дейности по търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кюстендилско краище“, разположена в землището на община Трекляно, област Кюстендил.
2. Обект на разрешението е площ „Кюстендилско краище“ с размер от 49,98 кв. км, индивидуализирана с граници, определени с координатите
на точки с номера от 1 до 12 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението към
това разрешение.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Енемона“ – АД, Козлодуй, за срок от 3 години.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимостта
на цялостния работен проект с предмета и целите
на опазване на защитена зона „Кървав камък“,
официален код BG0001017 по реда на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценката
за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на геологопроучвателните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

№

X

Y

1

4594590

8427485

2

4589350

8433730

3

4582330

8443195

4

4581180

8438665

5

4585280

8437052

6

4584610

8433525

7

4586730

8431010

8

4588770

8431890

9

4588826

8430780

10

4590045

8429835

11

4590930

8427690

12

4591310

8426760

1771

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-138
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3
ЗПБ нареждам да се проведе неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, както следва:
1. Обектът на разрешението е площ „Косталево – 2“ с размер 0,82 кв. км, разположена
в землището на с. Косталево, община Враца,
област Враца.
2. Срокът на разрешението е до една година.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава
с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до
конкурса, се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 5000 лв., преведени по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387
01, BIC код BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация, лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник, подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават заявление за участие в конкурса в сектор
„Обслужване на едно гише“ на МОСВ на адрес
бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното
решение за регистрация на фирмата като търговец и удостоверение за актуално състояние
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ДЪРЖАВЕН

на фирмата от съда или търговския регистър на
Агенцията по вписванията – оригинал, освен при
представяне на ЕИК;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години, с изключение на
новорегистрираните търговци, което включва
копие от балансов отчет и отчет за приходите и
разходите, заверени от управителя и счетоводителя
на фирмата, че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (екземпляр от платежното нареждане);
г) документ за платена административна такса
в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна
власт, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата или към община по смисъла
чл. 162, ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или
осигурителната система, за престъпления по
служба или за подкуп, както и за престъпления,
свързани с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна власт, с данните за банката, BIC код на банката
и IBAN на дружеството кандидат, необходими за
връщане на депозита за участието в конкурса;
к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по
IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01,
BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата
по т. 5.1, буква „д“ по IBAN на МОСВ – BG70
BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код BNBGBGSD
при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация,
се подават в сектор „Обслужване на едно гише“
на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок
до 53 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса
за резултатите от него.
Министър: Н. Караджова
1948
РАЗРЕШЕНИЕ № 704
от 17 февруари 2010 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства в площ „Горска пътека“,
разположена в землището на с. Пелишат, община
Плевен, област Плевен
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 ЗПБ и
протоколно решение на Министерския съвет
№ 5 от 3 февруари 2010 г. разрешавам на „Водно
строителство 2000” – АД, Плевен, като титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под
ЕИК 114511753, със седалище и адрес на упра-
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вление – Плевен, ул. Дойран 136, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ,
в площ „Горска пътека“, разположена в землището
на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен,
както следва:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,36 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система „1970 г.“ – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
1949

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 20
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение считано от 22 април
2010 г. сребърна възпоменателна монета „Белоградчишки скали“ със следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро с проба 925/1000;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2010;
тираж – 4000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
годината на емисия „2010“ и номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА“.
На обратната страна на монетата е изображение на Белоградчишките скали и надписи около
връст: отгоре – „БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“,
а отдолу – „ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН“.
Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.
Управител: Ив. Искров
1995

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-78
от 19 февруари 2010 г.
На основание чл. 9, т. 1 и 9 във връзка с чл. 10,
ал. 3 от Закона за статистиката утвърждавам
Списъка на стандартните статистически показатели по НСП – 2010 г., съгласно приложението.
Контрола по изпълнението възлагам на Инспекторат.
Председател: М. Коцева

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН
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Приложение

СПИСЪК НА СТАНДАРТНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НСП – 2010
Забележка. Данните за статистическите показатели по отделни групировки са налични за отделните териториални нива, но трябва да се има предвид, че не за всички групировки са налични всички посочени
териториални нива.
№ на
изследването в
НСП –
2010
1

Код на
показателя

Наименование на показателя

Отчетен
период

Групировка/физически измерител

Териториално ниво

Отговорник

3

4

5

6

7

2

ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
1

1.1.1

РАЖДАЕМОСТ

1.1.1.1

Раждания

Година

по пол; живородени и мъртвородени; общо за страната, статистиче- Йордан
брачни и извънбрачни; по местожи- ски райони и области

1.1.1.2

Живородени деца

Година

1.1.1.3

Коефициент на раждаемост

Година

възраст на майката; по местоживеене ски райони, области и общини Калчев
общо за страната, статисти- Йордан

1.1.1.4

Средна възраст на майката при Година

Калчев
чески райони, области
при раждане на първо дете; при раж- общо за страната, статистиче- Йордан

1.1.1.5

раждане
Тотален коефициент на плодо-

Година

дане на дете; по местоживеене
по местоживеене

3

4

Калчев
ски райони и области
общо за страната, статистиче- Йордан
ски райони и области

витост
2

Калчев

веене
по пол; брачни и извънбрачни; по общо за страната, статистиче- Йордан

Калчев

1.1.2

СМЪРТНОСТ

1.1.2.1

Умирания

Година

по пол и възраст на умрелите лица; по общо за страната, области Йордан

1.1.2.2

Умрели деца на възраст до 1 година Година

Калчев
местоживеене
и общини
по пол и възраст; по навършени дни общо за страната, статистиче- Йордан

1.1.2.3

Коефициенти на обща и детска Година

и месеци
по пол, по местоживеене

1.1.3

смъртност
ТАБЛИЦИ ЗА СМЪРТНОСТ

1.1.3.1

Смъртност и средна продължи- Година

по пол, по възраст, по местоживеене; общо за страната и области

Йордан

телност на предстоящия живот на

с отчитане на причини за смъртта;

Калчев

по местоживеене; по поредност на общо за страната и области

Йордан

брака; семейно положение преди брака;

Калчев

по възраст на съпрузите
по местоживеене; възраст на разве- общо за страната и области

Йордан

дените съпрузи; семейно положение

Калчев

ски райони и области

1.1.4

населението
БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ

1.1.4.1

Сключени бракове

1.1.4.2

Бракоразводи

Калчев
ски райони и области
общо за страната, статистиче- Йордан

Година

Година

Калчев

на съпрузите до брака; поредност на
5

бракоразвода

1.1.5

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ

1.1.5.1

Заселени лица

Година

по пол; местоживеене; възрастови общо за страната, области Йордан

1.1.5.2

Изселени лица

Година

Калчев
групи; по причини
и общини
по пол; местоживеене; възрастови общо за страната, области Йордан

1.1.5.3

Механичен прираст

Година

групи; по причини
по пол; местоживеене  

1.1.5.4

Потоци на вътрешната миграция

Година

Калчев
и общини
по пол; между статистическите райо- общо за страната, статистиче- Йордан

Калчев
и общини
общо за страната, области Йордан

ни; между градовете и селата; между ски райони и области
6

Калчев

областите

1.1.6

ВЪНШНА МИГРАЦИЯ

1.1.6.1

Излизащи български граждани от Година

по пол; възраст;

общо за страната

Йордан

1.1.6.2

страната
Влизащи български граждани във Година

по пол; възраст;

общо за страната

Калчев
Йордан

1.1.6.3

страната
Постоянно пребиваващи чужди Година

гражданство

общо за страната

Калчев
Йордан

граждани в страната  

Калчев

С Т Р.
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1.1.7

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ

1.1.7.1

Население

1.1.7.2

Средногодишен брой на населе- Година
нието

по местоживеене; пол;

общо за страната, статистиче- Йордан
ски райони, области и общини Калчев

1.1.7.3

Естествено движение на населе- Година
нието

по пол; местоживеене

общо за страната, статистиче- Йордан
ски райони, области и общини Калчев

1.1.7.4

Полово съотношение (жени на 1000 Година
мъже)

общо за страната, статистиче- Йордан
ски райони и области
Калчев

1.1.7.5

Структура по местоживеене

Година

общо за страната, статистиче- Йордан
ски райони и области
Калчев

1.1.7.6

Коефициент на възрастова зави- Година
симост

общо за страната, статистиче- Йордан
ски райони и области
Калчев

1.1.7.7

Прогнози на населението

1.2.1

ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА
ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД

1.2.1.1

Наети лица

1.2.1.2

Средна работна заплата на наетите Година
лица

1.2.1.3

Структура на разходите за труд за Година
сметка на работодателите

1.2.1.4

Структурен индикатор „Данъчна Година
тежест върху разходите за труд“

1.2.1.5

Структурен индикатор „Капан на Година
безработицата“

1.2.1.6

Структурен индикатор „Капан на Година
ниското възнаграждение за труд“

1.2.1.7

Структурен индикатор „Нетни за- Година
плати“

1.2.1.8

Структурен индикатор „Различие Година
в заплащането по пол“

по сектори на Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) за
предприятия с 10 и повече наети лица

1.2.1.9

Разходи на работодателите за труд Година
на 1 отработен час на наетите лица
по трудово или служебно правоотношение
Разходи на работодателите за труд Година
на един нает по трудово или служебно правоотношение

по елементи на разходите; по сектори
на Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008)

1.2.1.11

Брой приети по трудово или слу- Година
жебно правоотношение

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008)

1.2.1.12

Брой напуснали по трудово или Година
служебно правоотношение

по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008)

1.2.2

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

1.2.2.1

Работна сила

9

1.2.1.10

10

1.2.2.2

ДЪРЖАВЕН
Година

Година

Година

Тримесечие,
година
Коефициент на икономическа ак- Триметивност
сечие,
година
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по местоживеене; пол; възрастови общо за страната, статистиче- Йордан
групи; години; градове
ски райони, области и общини Калчев

по пол; възраст

по класове професии; пол; режим на
работно време; форма на собственост;
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008)
по класове професии; пол; режим на
работно време; форма на собственост;
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008)
по eлементи на разходите; по сектори
на Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008)

по елементи на разходите; по сектори
на Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008)

общо за страната

Йордан
Калчев

общо за страната, статистиче- Тодор
ски райони и области
Давидков,
Румяна
Донева
общо за страната, статистиче- Тодор
ски райони и области
Давидков,
Румяна
Донева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Румяна
Донева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Емилия
Милошева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Емилия
Милошева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Емилия
Милошева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Емилия
Милошева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Румяна
Донева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Йорданка
Влаева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Йорданка
Влаева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Йорданка
Влаева
общо за страната
Тодор
Давидков,
Йорданка
Влаева

по пол; местоживеене; възрастови общо за страната, статистиче- Тодор
групи; степени на образование
ски райони и области
Давидков,
Жана Герон
по пол; местоживеене; възрастови общо за страната, статистиче- Тодор
групи; степени на образование
ски райони и области
Давидков,
Жана Герон

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

1.2.2.3

Заети лица

1.2.2.4

Коефициент на заетост

1.2.2.5

Тримесечие,
година

Тримесечие,
година
Вариация на коефициентите за Година
заетост по статистически райони

1.2.2.6

Среден брой отработени часове от Тримеедно заето лице за седмица
сечие,
година

1.2.2.7

Заети лица, имащи втора работа

1.2.2.8

Наети лица

1.2.2.9

Безработни лица

Тримесечие,
година

1.2.2.10

Коефициент на безработица

Тримесечие,
година

1.2.2.11

Коефициент на продължителна Тримебезработица
сечие,
година

1.2.2.12

Вариация на коефициентите за без- Година
работица по статистически райони

1.2.2.13

Лица извън работната сила

1.2.2.14
1.2.2.15

Тримесечие,
година
Тримесечие,
година

Тримесечие,
година
Обезкуражени лица
Тримесечие,
година
Коефициент на заетост на жените Година
(15 – 64 навършени години) с наймалко едно дете под 7 години

1.2.2.16

Относителен дял на лицата (0 – 17; Година
18 – 59 навършени години), живеещи в домакинства без заети лица

1.2.2.17

Рано напуснали образователната Година
система

1.2.2.18

Относителен дял на младежите Година
на 20 – 24 навършени години, със
завършено най-малко средно образование
Население на 25 – 64 навършени Година
години по степени на завършено
образование
Относителен дял на населението на Година
25 – 64 навършени години, участващо в образование и обучение

1.2.2.19

1.2.2.20

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

по пол; местоживеене; възрастови
групи; степени на образование; статус
в заетостта; по класове професии;
по сектори на Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008)
по пол; местоживеене; възрастови
групи; степени на образование

общо за страната, статистиче- Тодор Даски райони и области
видков, Диана Тотева

по пол; местоживеене; възрастови групи; степени на образование; наличие на
предишна работа; причини за напускането є; начин на търсене на работа;
продължителност на безработицата
по пол; местоживеене; възрастови
групи; степени на образование

общо за страната, статистиче- Тодор
ски райони и области
Давидков,
Цвета Костова

общо за страната, статистиче- Тодор Даски райони и области
видков, Диана Тотева
общо за страната
Тодор Давидков, Диана Тотева
по пол; обществен/частен сектор
общо за страната
Тодор
Давидков,
Цвета Костова
по пол; обществен/частен сектор
общо за страната
Тодор Давидков, Диана Тотева
по пол; местоживеене; пълно/непълно общо за страната
Тодор
работно време; постоянна/временна
Давидков,
работа; вид на сключения договор;
Жана Герон
форма на собственост

общо за страната, статистиче- Тодор
ски райони и области
Давидков,
Цвета Костова
по пол
общо за страната
Тодор
Давидков,
Цвета Костова
общо за страната
Тодор
Давидков,
Цвета Костова
по пол; местоживеене; възрастови гру- общо за страната, статистиче- Тодор
пи; степени на образование; причини ски райони и области
Давидков,
за неактивност
Жана Герон
по пол; местоживеене, възрастови общо за страната
Тодор
групи; степени на образование
Давидков,
Жана Герон
общо за страната
Тодор
Давидков,
Жана Герон
общо за страната

Тодор
Давидков,
Жана Герон

по пол

общо за страната

по пол

общо за страната

Тодор Давидков, Диана Тотева
Тодор Давидков, Диана Тотева

по пол; възрастови групи

общо за страната

по пол

общо за страната

Тодор Давидков, Диана Тотева
Тодор Давидков, Диана Тотева

ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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1.3.1.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ)

1.3.1.1.

Деца в детските градини

Година

вид на детската градина – общо за стра- общо за страната, статистичената – градове и села; форма на соб- ски райони, oбласти и общини
ственост на детската градина – общо за
страната; възраст – общо за страната;
пол на децата – общо за страната, статистически райони, области и общини;

Анита Димитрова,
Вера Стефанова

С Т Р.

32
1.3.1.2.
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1.3.3.
1.3.3.1.

Студенти

Година

1.3.3.2.

Мобилност на студентите

Година

1.3.3.3.

Нетен коефициент на записване на Година
населението на възраст 19 – 23 г.

1.3.3.4.

Преподаватели

Година

1.3.3.5.

Висши училища

Година

1.3.3.6

Завършили висше образование

Година

1.3.1.4.

1.3.2.
1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

1.3.2.5.

1.3.2.6.

1.3.2.7.

1.3.2.8.

15

ВЕСТНИК

общо за страната, статисти- Анита Дически райони, области
митрова,
Вера Стефанова
Педагогически персонал
Година пол – общо за страната, статисти- общо за ст раната, статис- Анита Дически райони, области и общини; тически райони, oбласти и митрова,
възраст – общо за страната;
общини
Вера Стефанова
Места и групи в детските градини Година общо за страната, статистически райо- общо за страната, статистиче- Анита Дини, области и общини; вид на детската ски райони, oбласти и общини митрова,
градина – общо за страната
Вера Стефанова
ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (НАЧАЛНО, ПРОГИМНАЗИАЛНО И ГИМНАЗИАЛНО)
Учащи
Година вид на училището, групи класове и общо за страната, статистиче- Анита Дипол – общо за страната, статистически ски райони, oбласти и общини митрова,
райони, области и общини; форма на
Вера Стесобственост* на училището – общо
фанова
за страната; степен на професионална
квалификация и области на образованието – общо за страната;
Напуснали обучението
Година степени на образованието, причина о б щ о з а с т р а н а т а , 1 – 8 Анита Диза напускане – общо за страната; 1 – 8 клас – общини
митрова,
клас – общини;
Вера Стефанова
Второгодници в общообразовател- Година групи класове – общо за страната;
общо за страната
Анита Дините и специалните училища
митрова,
Вера Стефанова
Нетен коефициент на записване на Година степени на образование – общо за общо за страната
Анита Динаселението
страната
митрова,
Вера Стефанова
Преподавателски персонал
Година степен на преподаване; образование; общо за страната
Анита Дивъзраст; пол; вид на училището – общо
митрова,
за страната;
Вера Стефанова
Училища
Година вид на училището ( общообразовател- общо за страната, статистиче- Анита Дини, специални, по изкуствата, профе- ски райони, области и общини митрова,
сионални гимназии, училища и колеВера Стежи) – общо за страната, статистически
фанова
райони, области и общини;
Пара лелки в общообра зовател- Година вид на училището ( общообразовател- общо за страната, статистиче- Анита Дини, специални и професионални
ни, специални, по изкуствата, профе- ски райони, области и общини митрова,
училища
сионални гимназии и училища) – общо
Вера Стеза страната, статистически райони,
фанова
области и общини; професионални
училища и колежи – общо за страната;
Завършили
Година вид на училището, област на обра- общо за страната, статисти- Анита Дизование и степен на професионална чески райони, области
митрова,
квалификация – общо за страната;
Вера Стестепен на образование – общо за страфанова
ната, статистически райони и области;
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТЕПЕНИ „БАКАЛАВЪР“, „МАГИСТЪР“, „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“)

1.3.1.3.

14

ДЪРЖАВЕН
Нетен коефициент на записване на Година
децата в детските градини

образователно-квалификационна сте- общо за страната, статистипен, гражданство, форми на обучение, чески райони, области
пол, форма на собственост на ВУ*,
област на образованието – общо за
страната; вид на висшето училище,
пол – общо за страната, статистически
райони, области
обра зоват ел но -к ва л ифи ка ц ион на общо за страната
степен, страна на предходно образование – общо за страната
общо за страната
ви д н а висше т о у ч и л и ще, ф о р м а н а с о б с т в е но с т н а ВУ*, н а учно звание, пол, вид на заетостт а , в ъ з р а с т – о бщо з а с т р а нат а ;
вид на висшето училище, пол, вид на
заетостта – общо за страната, статистически райони, области
вид на ВУ – общо за страната, статистически райони, области

Елена Цанкова

Елена Цанкова
Анита Димитрова

общо за страната, статисти- Елена Цанчески райони, области
кова

общо за страната, статисти- Елена Цанчески райони, области
кова

о б р а з о в а т е л н о - к в а л и ф и к а ц и - общо за страната, статисти- Елена Цанонна степен, пол, област на обра- чески райони, области
кова
зованието – общо за ст раната;
вид на висшето училище, пол – общо
за страната, статистически райони,
области

БРОЙ 20
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17

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

1.3.4

ДОКТОРАНТИ

1.3.4.1

Докторанти

Година

1.3.4.2

Завършили

Година

1.3.5

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) И В ПРОФЕСИОНАЛНИ
ГИМНАЗИИ И КОЛЕЖИ

1.3.5.1

Придобили степен на професионал- Година
на квалификация

г ражданство, форма на обучение, общо за страната
пол, форма на собственост на ВУ /
образователната институция*, област
на образованието – общо за страната
пол, област на образованието – общо общо за страната
за страната;

Елена Цанкова
Елена Цанкова

степен на професионална квалифи- общо за страната
кация, пол, форма на собственост на
образователната институция – общо
за страната
НЕФИНАНСОВИ И ФИНАНСОВИ ТАБЛИЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Свилен Кателиев

1.3.6.1.

Публични и частни разходи за об- Година
разованието

Анита Димитрова

1.4.1

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ – КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ

1.4.1.1

Издадени книги и брошури (поот- Година
делно книгите и брошурите)

1.4.1.2

Издадени книги и брошури (общо) Година

1.4.1.3

Дигитални издания

Година

1.4.1.4

Вестници

Година

1.4.1.5

Списания и бюлетини

Година

1.4.1.6

Периодични сборници

1.3.6

степен на образование – общо за стра- общо за страната
ната

ТЕМА 1.4. КУЛТУРА
19

20

21

22

23

24

25

десетична класификация; поредност
на издаване; литературна група; предназначение; заглавия; тираж
произход (оригинална и преводна);
език на издаване; издателства по вид,
обем и продажни цени; заглавия; тираж
десетична класификация; местоиздаване; заглавия

общо за страната, статистиче- Юлия
ски райони и области
Петрова
общо за страната

Юлия
Петрова

общо за страната

Юлия
Петрова

тип; десетична класификация; перио- общо за страната, статистичедичност; заглавия; излизания; тираж ски райони и области
(еднократен и годишен)
литературна група; периодичност; общо за страната
заглавия; тираж

Юлия
Петрова

Година

десетична класификация; заглавия; общо за страната
излизания; тираж

Юлия
Петрова

1.4.1.7

Други продължаващи издания (в Година
т.ч. доклади, отчети, справочници)

литературна група; предназначение; общо за страната
заглавия

Юлия
Петрова

1.4.2

БИБЛИОТЕКИ

1.4.2.1

Библиотеки с библиотечен фонд над Година
200 хиляди броя

вид; библиотечен фонд ( в т. ч. книги), общо за страната и статисти- Юлия
читатели, посещения
чески райони
Петрова

1.4.2.2

Персонал в библиотеките

образование

общо за страната, статистиче- Юлия
ски райони и области
Петрова

1.4.2.3

Продължаващи издания (вестници, Година
списания и бюлетини)

вид библиотека

общо за страната

Юлия
Петрова

1.4.2.4

Други библиотечни документи

Година

вид библиотека

общо за страната

Юлия
Петрова

1.4.2.5

Приходи и разходи

Година

вид библиотека

общо за страната и статисти- Юлия
чески райони
Петрова

1.4.3

КИНА

1.4.3.1

Кина

Година

вид; места, екрани, прожекции, посе- общо за страната и статисти- Юлия
шения, приходи от билети
чески райони
Петрова

1.4.4

ФИЛМОВО ПРОИЗВОДСТВО

1.4.4.1

Произведени филми

Година

вид; предназначение на филмите (за общо за страната
киномрежата, за телевизията)

1.4.5

РАДИОПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

1.4.5.1

Радиооператори

Година

брой;

общо за страната и статисти- Юлия
чески райони
Петрова

1.4.5.2

Радиопредавания

Година

вид – часове

общо за страната и статисти- Юлия
чески райони
Петрова

1.4.5.3

Приходи и разходи

Година

хил. лв

общо за страната

1.4.6

ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ

1.4.6.1

Телевизионни оператори

Година

брой;

общо за страната и статисти- Юлия
чески райони
Петрова

1.4.6.2

Телевизионни програми

Година

вид – часове

общо за страната и статисти- Юлия
чески райони
Петрова

1.4.6.3

Приходи и разходи

Година

хил. лв

общо за страната

1.4.7

ТЕАТРИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА КУЛТУРАТА

1.4.7.1

Театри

Година

Година

Юлия
Петрова

Юлия
Петрова

Юлия
Петрова

Юлия
Петрова

вид; сцени, места, представления, общо за страната и статисти- Юлия
посещения, постановки
чески райони
Петрова

С Т Р.

26

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

1.4.7.2

Музикални колективи

Година

представления, посетители

общо за страната

1.4.7.3

Рецитали и концерти

Година

посетители

общо за страната

1.4.8

МУЗЕИ

1.4.8.1

Музеи

Година

вид; посещения, експонати

общо за страната, статистически райони и области
1.4.8.2
Персонал
Година вид на музея, категория персонал
общо за страната, статистически райони и области
1.4.8.3
Полезна площ
Година предназначение
общо за страната, статистически райони и области
1.4.8.4
Организирани прояви
Година изнесени беседи, уредени изложби, общо за страната
изнесени концерти, обсъждания на
книги
1.4.8.5
Приходи и разходи
Година вид на музея
общо за страната и статистически райони
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
27

28

Юлия
Петрова

СИСТЕМА НА ЗДРАВНИ СМЕТКИ

1.5.1.1

Система на здравни сметки

Година

Финка Денкова

1.5.2

разходи за здравеопазване по функции; общо за страната
изпълнители и източник на финансиране; класифицирани по Международната класификация на здравните сметки
на Евростат, СЗО и ОИСР
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

1.5.2.1

Медицински персонал

Година

лекари; лекари по дентална медицина общо за страната, статистичеи медицински специалисти по здравни ски райони и области
грижи
Лечебни и здравни заведения
Година по видове лечебни и здравни заведения общо за страната, статистически райони и области
Легла в лечебните и здравни за- Година по видове лечебни и здравни заведения общо за страната, статистичеведения
ски райони и области
Лекари по специалности на основен Година лекари по специалности в съответ- общо за страната, статистичетрудов договор
ствие с националната номенклатура ски райони и области
на специалностите на Министерство
на здравеопазването
Медицински специалисти по здрав- Година медицински специалисти по здравни общо за страната, статистичени грижи
грижи по категории персонал
ски райони и области
Население на един лекар
Година брой
общо за страната, статистически райони и области
Население на един лекар по дентална Година брой
общо за страната, статистичемедицина
ски райони и области
Легла в лечебните заведения за Година по видове легла в съответствие със ста- общо за страната и статистиболнична помощ
тистическата групировка на Евростат чески райони
ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Финка Денкова

1.5.3.1

Постъпили деца в домовете за меди- Година
ко-социални грижи за деца

по възраст

общо за страната

1.5.3.2

Деца в домовете за медико-социални Година
грижи за деца към края на годината

по възраст и пол

общо за страната

1.5.3.3

Домове за медико-социални грижи Година
за деца

брой

общо за страната

1.5.3.4

Места в домовете за медико-соци- Година
ални грижи за деца

брой

общо за страната

1.5.4

ДЕТСКИ ЯСЛИ

Финка
Денкова,
Лариса
Петкова
Финка
Денкова,
Лариса
Петкова
Финка
Денкова,
Лариса
Петкова
Финка
Денкова,
Лариса
Петкова

1.5.4.1

Постъпили деца в детските ясли

Година

брой; възраст

1.5.4.2

Деца в детските ясли към края на Година
годината

брой; възраст

1.5.4.3

Детски ясли

Година

брой; самостоятелни детски ясли и
яслени групи в състава на обединени
детски заведения

1.5.4.4

Места в детските ясли

Година

брой; самостоятелни детски ясли и
яслени групи в състава на обединени
детски заведения

общо за страната, статистиче- Финка
ски райони и области
Денкова,
Лариса
Петкова
общо за страната, статистиче- Финка
ски райони и области
Денкова,
Лариса
Петкова
общо за страната, статистиче- Финка
ски райони и области
Денкова,
Лариса
Петкова
общо за страната, статистиче- Финка
ски райони и области
Денкова,
Лариса
Петкова

1.5.2.3
1.5.2.4

1.5.2.5
1.5.2.6
1.5.2.7
1.5.2.8

30

Юлия
Петрова
Юлия
Петрова
Юлия
Петрова
Юлия
Петрова

1.5.1

1.5.2.2

29

Юлия
Петрова
Юлия
Петрова

1.5.3

Евелин
Йорданова
Евелин
Йорданова
Финка Денкова
Финка Денкова
Финка Денкова
Финка Денкова
Евелин
Йорданова

БРОЙ 20
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1.5.5
1.5.5.1

1.5.5.2
1.5.5.3
1.5.5.4

33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ И СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ
Умирания по причини за смъртта Година по класове болести по Международната класификация на болестите (10-а
ревизия); пол; възраст; тип на населеното място
Смъртност по причини
Година Европейски хармонизиран списък на
причините; пол
Мъртвораждания
Година Международна класификация на болестите (10-а ревизия)
Мъртвораждания на 1000 живо- Година Международна класификация на бородени
лестите (10-а ревизия)
ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

1.6.1.

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

1.6.1.1.

Общ доход

1.6.1.2.

Паричен доход

1.6.1.3.

Общ разход

1.6.1.4.

1.6.1.5.

Паричен разход

Потребление

Тримесечно

С Т Р. 3 5
общо за страната, статистиче- Евелин
ски райони и области
Йорданова
общо за страната, статистиче- Финка Денски райони и области
кова
общо за страната
Евелин
Йорданова
общо за страната
Евелин
Йорданова

източници на доход (Класификация общо за страната
на доходите, хармонизирана със SILC)

Годишно източници на доход (Класификация общо за страната; Статистина доходите, хармонизирана със SILC) чески райони
Триме- източници на доход (Класификация общо за страната
Богдан
сечно
на доходите, хармонизирана със SILC)
Богданов,
Росица Балъкова
Годишно източници на доход (Класификация общо за страната; Статистина доходите, хармонизирана със SILC) чески райони
Тримесечно

г рупи ра зходи (К ласификаци я на общо за страната
индивидуалното потребление по цели
(COICOP)

Годишно г рупи ра зходи (К ласификаци я на
индивидуалното потребление по цели
(COICOP)
Триме- групи разходи в групировки по: мессечно,
тоживеене; размер на домакинството;
годишно брой на децата; брой на заетите; наличие на пенсионери; професионален
и социално-икономически статус на
главата на домакинството; подоходни
и децилни групи
Триме- г рупи ра зходи (К ласификаци я на
сечно
индивидуалното потребление по цели
(COICOP)

общо за страната; Статистически райони

Годиш- г рупи ра зходи (К ласификаци я на
но
индивидуалното потребление по цели
(COICOP)
Триме- групи разходи в групировки по: мессечно,
тоживеене; размер на домакинството;
годишно брой на децата; брой на заетите; наличие на пенсионери; професионален
и социално-икономически статус на
главата на домакинството; подоходни
и децилни групи.
Триме- основни групи хранителни продукти
сечно
и напитки

общо за страната; Статистически райони

1.6.1.7.

1.6.1.8.

1.6.1.9.

Богдан
Богданов,
Росица Балъкова

общо за страната

общо за страната

Богдан
Богданов,
Росица Балъкова

общо за страната

общо за страната

Годишно основни групи хранителни продукти общо за страната; Статистии напитки
чески райони
1.6.1.6.

Богдан
Богданов,
Росица Балъкова

Богдан
Богданов,
Росица Балъкова

Жилищни условия на домакин- Годишно тип на жилището, брой стаи, полезна общо за страната
ствата
площ, местоживеене по: наличие на
водопровод, канализация, електричество, баня и тоалетна в жилището
Снабденост на домакинствата със Годишно тип на жилището, местоживеене подо- общо за страната
стоки за дълготрайна употреба
ходни и децилни групи по: автомобили,
телевизори, автоматични перални,
хладилници и фризери, телефони, компютри, климатици и др. в жилището
Средните цени и количествата ку- Годишно Средните цени на купените стоки са из- общо за страната
пени от домакинствата основни
числени въз основа на регистрираните
хранителни продукти и нехраниот домакинството покупки независимо
телни стоки
от това, къде са реализирани. Купените
количества хранителни продукти са
представени средно на домакинство,
а количествата нехранителни стоки средно на 100 домакинства.

Росица Балъкова

Покупателна способност

Ирина Тошева

Годишно Покупателната способност се изчисля- общо за страната
ва с годишния паричен или общ доход
на домакинството.

Росица Балъкова

Ирина Тошева

С Т Р.

36

34

1.6.2.

КРАТКОСРОЧНА СТАТИСТИКА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

1.6.2.1.

Новопостроени жилища

1.6.3.
1.6.3.1.

Тримесечие,
година
Новопостроени жилищни сгради Тримесечие,
година
Полезна площ на новопостроените Тримежилища
сечие,
година
Съборени жилища
Тримесечие,
година
Полезна площ на съборените жи- Тримелища
сечие,
година
Съборени жилищни сгради
Тримесечие,
година
ЖИЛИЩЕН ФОНД
Жилища
Година

1.6.3.2.

Полезна площ

1.6.4
1.6.4.1

ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩА
Средни пазарни цени

1.6.2.2.
1.6.2.3.
1.6.2.4.
1.6.2.5.
1.6.2.6.
35

36

1.6.4.2
37

1.6.5.
1.6.5.1.

1.6.5.2.

40

БРОЙ 20

по броя на стаите

общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева

по конструкция на сградите

общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева

жилищна, спомагателна и площ на общо за страната, статистиче- Лидия Санкухни
ски райони и области
дева
брой

общо за страната

Лидия Сандева

жилищна, спомагателна и площ на общо за страната
кухни

Лидия Сандева

брой

Лидия Сандева

общо за страната

брой на стаите; тип на населеното общо за страната, статис- Л. Сандева
място
тически райони, области и
общини
тип на населеното място
общо за страната, статистиче- Л. Сандева
ски райони, области и общини

Триме- по градове – областни центрове; лева/
сечие,
кв.м
година
Индекс на средните пазарни цени Триме- по градове – областни центрове; просечие,
цент на изменение
година
СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ
Монетарна бедност
Година равнище на бедност за страната; по пол;
възрастови групи; тип на домакинството; по образование; по икономически
статус; преди социалните трансфери
Материална депривация
Година финансови възможности; проблеми с
жилището; притежание на предмети
с дълготрайна употреба
ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

общо за ст раната, г радо - Албена
ве – областни центрове
Данчева
общо за ст раната, г радо - Албена
ве – областни центрове
Данчева
общо за страната

Десислава
Димитрова

общо за страната

Десислава
Димитрова

ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИКА НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА (ESSPROS) – основен модул и модул за получателите на пенсии

1.7.1.1

Приходи за социална защита

1.7.1.3

Година

общо за страната, по източници; раз- общо за страната
пределение по схеми
Разходи за социална защита
Година общо за страната, разходи по функции, общо за страната
разпределение по схеми
Изплатени обезщетения
Година общо за страната; изплатени обез- общо за страната
щетения по функции; разпределение
по схеми
ТЕМА 1.9. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Десислава
Димитрова
Десислава
Димитрова
Десислава
Димитрова

1.9.1

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА

1.9.1.1

Престъпления по изход на делата

Година

по видове престъпления

1.9.1.2

Престъпления, завършили с
осъждане

Година

по видове престъпления; години на
извършване; пол; възраст; брой извършители

1.9.1.3

Осъдени лица

Година

1.9.1.4

Обвиняеми лица

Година

1.9.1.5

по видове престъпления; пол; възраст;
наложени наказания; икономическа
активност; гражданство; образование;
брой извършени престъпления.
по видове престъпления; изход на общо за страната, статистиче- Финка Денделата
ски райони и области
кова, Ани
Бъчварова
по видове престъпления; пол; възраст общо за страната, статистиче- Ани Бъчваски райони и области
рова

Осъдени лица на 100 хил. души от Година
наказателно отговорното население
(14 и повече години)
Осъдени непълнолетни лица на
Година пол; възраст
общо за страната, статистиче- Ани Бъч100 хил. души от населението
ски райони и области
варвоа
на възраст 14 – 17 години
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

1.9.1.6
43

Година

ВЕСТНИК

1.7.1.

1.7.1.2

42

ДЪРЖАВЕН

1.9.2

общо за страната, статистиче- Ани Бъчски райони и области
варова,
Адриана
Тетевенска
общо за страната, статистиче- Ани Бъчски райони и области
варова,
Адриана
Тетевенска
общо за страната, статистиче- Финка Денски райони и области
кова, Ани
Бъчварова

1.9.2.1

Малолетни и непълнолетни лица, Година
водени на отчет в детските педагогически стаи

пол и възраст

общо за страната, статистиче- Ани Бъчски райони и области
варова,
Адриана
Тетевенска

1.9.2.2

Малолетни и непълнолетни лица, Година
преминали през детските педагогически стаи

пол и възраст

общо за страната, статистиче- Ани Бъчски райони и области
варова,
Адриана
Тетевенска

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

1.9.2.3

Извършени престъпления от мало- Година
летни и непълнолетни лица

1.9.2.4

Малолетни и непълнолетни лица Година
с наложени възпитателни мерки

1.9.2.5

Малолетни и непълнолетни лица, Година
пострадали от престъпления

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

по видове престъпления

общо за страната, статистиче- Финка Денски райони и области
кова, Ани
Бъчварова
по видове престъпления и противо- общо за страната, статистиче- Ани Бъчобществени прояви; пол и възраст и ски райони и области
варова,
образование
Адриана
Тетевенска
по видове престъпления, пол и възраст общо за страната, статистиче- Финка Денски райони и области
кова, Ани
Бъчварвоа

ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
45 и 57

2.1.1

ТЕМА 2.1 ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП) - национално ниво

2.1.1.1

Брутен вътрешен продукт (БВП)

2.1.1.2

Индивидуално потребление

2.1.1.3

Крайни потребителски разходи на
домакинствата

2.1.1.4

Крайните потребителски разходи на
НТО, обслужващи домакинствата

2.1.1.5

Крайните потребителски разходи
на правителството

2.1.1.6

Колективно потребление

2.1.1.7

Бруто капиталообразуване

2.1.1.8

Брутообразуване на основен капитал

2.1.1.9

Изменение на запасите

2.1.1.10

Износ на стоки и услуги

2.1.1.11

Износ на стоки

2.1.1.12

Износ на услуги

2.1.1.13

Внос на стоки и услуги

2.1.1.14

Внос на стоки

2.1.1.15

Внос на услуги

2.1.1.16

Брутен вътрешен продукт на човек
от населението

2.1.1.17

Индекси на физическия обем на БВП

2.1.1.18

Индекси на физическия обем на
индивидуално потребление

2.1.1.19

Индекси на физическия обем на
колективно потребление

2.1.1.20

Индекси на физическия обем на брутообразуване на основен капитал

2.1.1.21

Индекси на физическия обем на
износ на стоки и услуги

Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година

по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи и съпоставими цени (по
цени на предходната година, по цени
на 2001г.)
по текущи цени

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

предходната година=100 %; съответно тримесечие на предходната
година=100 %
предходната година=100 %; съответно тримесечие на предходната
година=100 %
предходната година=100 %; съответно тримесечие на предходната
година=100 %
предходната година=100 %; съответно тримесечие на предходната
година=100 %
предходната година=100 %; съответно тримесечие на предходната
година=100 %

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

С Т Р.

38
2.1.1.22
2.1.1.23
2.1.1.24

2.1.1.25

2.1.1.26
2.1.1.27
2.1.1.28
2.1.1.29
2.1.1.30
2.1.1.31
2.1.1.32
2.1.1.33
2.1.1.34
2.1.1.35

ДЪРЖАВЕН
Индекси на физическия обем на внос Тримена стоки и услуги
сечие,
година
Темпове на изменение на брутния Тримевътрешен продукт
сечие,
година
Темпове на изменение на индиви- Тримедуално потребление
сечие,
година
Темпове на изменение на колективно Тримепотребление
сечие,
година
Темпове на изменение на брутообра- Тримезуване на основен капитал
сечие,
година
Темпове на изменение на износ на Триместоки и услуги
сечие,
година
Темпове на изменение на внос на Триместоки и услуги
сечие,
година
Дефлатор на брутния вътрешен Тримепродукт
сечие,
година
Дефлатор на индивидуа лно по- Триметребление
сечие,
година
Дефлатор на колективно потреб- Тримеление
сечие,
година
Дефлатор на брутообразуване на Тримеосновен капитал
сечие,
година
Дефлатор на износ на стоки и услуги Тримесечие,
година
Дефлатор на внос на стоки и услуги Тримесечие,
година
Брутна добавена стойност
Тримесечие,
година

2.1.1.36

Данъци минус субсидии върху про- Тримедуктите
сечие,
година

2.1.1.37

Брутна продукция

Тримесечие,
година

2.1.1.38

Междинно потребление

Тримесечие,
година

2.1.1.39

Индекси на физическия обем на Тримебрутната добавена стойност
сечие,
година

2.1.1.40

Индекси на физическия обем на Тримебрутната продукция
сечие,
година

2.1.1.41

Индекси на физическия обем на Тримемеждинното потребление
сечие,
година

2.1.1.42

Темпове на изменение на брутната Тримедобавена стойност
сечие,
година

2.1.1.43

Темпове на изменение на брутната Тримепродукция
сечие,
година

ВЕСТНИК

предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%
по текущи и съпоставими цени; Агрегирани номенклатури на икономически дейности А6, А17 (тримесечни и
годишни данни), А31 (годишни данни)
по текущи и съпоставими цени; Агрегирани номенклатури на икономически дейности А6, А17 (тримесечни и
годишни данни), А31 (годишни данни)
по текущи и съпоставими цени; Агрегирани номенклатури на икономически дейности А6, А17 (тримесечни и
годишни данни), А31 (годишни данни)
по текущи и съпоставими цени; Агрегирани номенклатури на икономически дейности А6, А17 (тримесечни и
годишни данни), А31 (годишни данни)
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%, Агрегирани номенклатури
на икономически дейности А6, А17
(тримесечни и годишни данни)
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%, Агрегирани номенклатури
на икономически дейности А6, А17
(тримесечни и годишни данни)
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%, Агрегирани номенклатури
на икономически дейности А6, А17
(тримесечни и годишни данни)
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година; Агрегирани номенклатури на икономически дейности
А6, А17 (тримесечни и годишни данни)
процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година; Агрегирани номенклатури на икономически дейности
А6, А17 (тримесечни и годишни данни)

БРОЙ 20
общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

БРОЙ 20
2.1.1.44

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

2.1.2
2.1.2.1

БВП

Година

по текущи цени

общо за страната, статистиче- Милен
ски райони и области
Колев

2.1.2.2

БВП на човек от населението

Година

по текущи цени

общо за страната, статистиче- Милен
ски райони и области
Колев

2.1.2.3

Брутна добавена стойност

Година

Агрегирана номенклатура на иконо- общо за страната, статистиче- Милен
мическите дейности А3
ски райони и области
Колев

2.1.3

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА

2.1.3.1

БДС на един зает

2.1.1.47

2.1.1.48

2.1.1.49

2.1.1.50

2.1.1.51

2.1.1.52

2.1.1.53

2.1.1.54

2.1.1.55

2.1.3.2

2.1.3.3
2.1.3.4

Темпове на изменение на междин- Трименото потребление
сечие,
година

С Т Р. 3 9
общо за страната

2.1.1.46

47

ВЕСТНИК

процентна промяна спрямо предходната година, съответно тримесечие на
предходната година; Агрегирани номенклатури на икономически дейности
А6, А17 (тримесечни и годишни данни)
Дефлатор на брутната добавена Триме- предходната година=100%; съответно
стойност
сечие,
т римесечие на предходната годигодина на=100%; Агрегирани номенклатури
на икономически дейности А6
Дефлатор на брутната продукция Триме- предходната година=100%; съответно
сечие,
т римесечие на предходната годигодина на=100%; Агрегирани номенклатури
на икономически дейности А6
Дефлатор на междинното потреб- Триме- предходната година=100%; съответно
ление
сечие,
т римесечие на предходната годигодина на=100%; Агрегирани номенклатури
на икономически дейности А6
Компенсация на наетите лица
Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Работна заплата
Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Социалноосигурителни вноски
Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Други данъци върху производството Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Други субсидии върху производ- Триме- по текущи цени; Агрегирани номенството
сечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Брутен опериращ излишък/брутен Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсмесен доход
сечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Потребление на основен капитал Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
Нетен опериращ излишък/нетен Триме- по текущи цени; Агрегирани номенсмесен доход
сечие,
клатури на икономически дейности
година А6, А17 (тримесечни и годишни данни),
А31 (годишни данни)
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП) – РЕГИОНАЛНО НИВО

2.1.1.45

46

ДЪРЖАВЕН

Тримесечие,
година
БДС на един зает – Индекс на фи- Тримезически обем на един зает
сечие,
година
БДС на един отработен човекочас Тримесечие,
година
БДС на един отработен човекочас - ТримеИндекс на физически обем на един сечие,
отработен човекочас
година

2.1.3.5

БВП на един зает

2.1.3.6

БВП на един зает – Индекс на физически обем на един зает

2.1.3.7

БВП на един отработен човекочас

2.1.3.8

БВП на един отработен човекочас Индекс на физически обем на един
отработен човекочас

Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година

по текущи цени и съпоставими цени;
Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А3
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%; Агрегирана номенклатура
на икономическите дейности А3
по текущи цени и съпоставими цени;
Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А3
предходната година=100%; съответно
т римесечие на предходната година=100%; Агрегирана номенклатура
на икономическите дейности А3
по текущи цени и съпоставими цени

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

общо за страната

Елка Атанасова

предходната година=100%; съответно общо за страната
т римесечие на предходната година=100%
по текущи цени и съпоставими цени общо за страната

Елка Атанасова

предходната година=100%; съответно общо за страната
т римесечие на предходната година=100%

Елка Атанасова

Елка Атанасова

С Т Р.

40

48 и 58

2.1.4
2.1.4.1

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

2.1.5

НЕФИНАНСОВИ СМЕТКИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
Брутна добавена стойност по ба- Триме- институционални сектори
зисни цени
сечие,
година
Нето данъци върху продуктите, Триме- институционални сектори
мита върху вноса, ДДС
сечие,
година
Брутен вътрешен продукт
Триме- институционални сектори
сечие,
година
Външнотърговско салдо на стоки Триме- институционални сектори
и услуги
сечие,
година
Опериращ излишък/смесен доход, Триме- институционални сектори
бруто
сечие,
година
Първични доходи – получени минус Триме- институционални сектори
платени
сечие,
година
Салдо на първичните доходи, бруто/ Триме- институционални сектори
брутен национален доход
сечие,
година
Текущи трансфери – получени ми- Триме- институционални сектори
нус платени
сечие,
година
Разполагаем доход, бруто
Триме- институционални сектори
сечие,
година
Разходи за крайно потребление
Триме- институционални сектори
сечие,
година
Фактическо крайно потребление Триме- институционални сектори
сечие,
година
Спестяване, бруто/текущо външно Триме- институционални сектори
салдо
сечие,
година
Капиталови трансфери – получени Триме- институционални сектори
минус платени
сечие,
година
Бруто образуване на основен ка- Триме- институционални сектори
питал
сечие,
година
Изменение на запасите
Триме- институционални сектори
сечие,
година
Нето предоставени (+)/нето полу- Триме- институционални сектори
чени (-) заеми
сечие,
година
Брутен национален доход
Тримесечие
ТАБЛИЦИ „РЕСУРС – ИЗПОЛЗВАНЕ“

2.1.5.1

Брутна продукция по базисни цени Година

по текущи цени, Агрегирани номен- общо за страната
клатури на: отрасли A60; продукти P60

Юлия Кирилова

2.1.5.2

Внос на стоки и услуги

Година

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.5.3

Данъци минус субсидии върху про- Година
дуктите

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.5.4

Търговски и транспортни надбавки Година

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.5.5

Междинно потребление

Година

по текущи цени, Агрегирани номен- общо за страната
клатури на: отрасли A60; продукти P60

Юлия Кирилова

2.1.5.6

Крайни потребителски разходи на Година
домакинствата

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.5.7

Крайни потребителски ра зходи Година
на нет ърговските организации,
обслужващи домакинствата

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.4.2

2.1.4.3

2.1.4.4

2.1.4.5

2.1.4.6

2.1.4.7

2.1.4.8

2.1.4.9

2.1.4.10

2.1.4.11

2.1.4.12

2.1.4.13

2.1.4.14

2.1.4.15

2.1.4.16

2.1.4.17
49
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общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

БРОЙ 20
2.1.5.8
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Крайни потребителски разходи на Година
държавното управление
Бруто образуване на основен ка- Година
питал

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60
по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова
Юлия Кирилова

2.1.5.10

Изменения на запасите

Година

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.5.11

Износ на стоки и услуги

Година

по текущи цени, Агрегирана номен- общо за страната
клатура на продуктите P60

Юлия Кирилова

2.1.6

ФИНАНСОВИ СМЕТКИ

2.1.6.1

Нето изменение на финансови ак- Година
тиви

институционални сектори; финансови общо за страната
инструменти

2.1.6.2

Нето изменение на финансови па- Година
сиви

институционални сектори; финансови общо за страната
инструменти

2.1.6.3

Нетна стойност на финансовите Година
операции

институционални сектори

2.1.6.4

Баланс (наличности) на финансови Година
активи

институционални сектори; финансови общо за страната
инструменти

2.1.6.5

Баланс (наличности) на финансови Година
пасиви

институционални сектори; финансови общо за страната
инструменти

2.1.6.6

Нетна стойност на наличностите от Година
финансови активи и пасиви

институционални сектори

общо за страната

2.1.7

НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Милена
Георгиева,
Петър Каменов
Милена
Георгиева,
Петър Каменов
Милена
Георгиева,
Петър Каменов
Милена
Георгиева,
Петър Каменов
Милена
Георгиева,
Петър Каменов
Милена
Георгиева,
Петър Каменов

2.1.7.1

Приходи на нетърговски организа- Година
ции (сдружения и фондации)

по текущи цени

общо за страната

Антония
Пачева

2.1.7.2

Разходи на нетърговски организа- Година
ции (сдружения и фондации)

по текущи цени

общо за страната

Антония
Пачева

2.1.7.3

Активи/пасиви на нетърговски ор- Година
ганизации (сдружения и фондации)

по текущи цени

общо за страната

Антония
Пачева

2.1.5.9
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общо за страната

ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ
59

2.2.1

ЗАЕТОСТ И ОТРАБОТЕНИ ЧОВЕКОЧАСОВЕ

2.2.1.1

Заети

2.2.1.2

60

Тримесечие

Агрегирани номенклатури на иконо- общо за страната
мически дейности А6, А17 (тримесечни
и годишни данни)
Отработени човекочасове
Триме- Агрегирани номенклатури на иконо- общо за страната
сечие
мически дейности А6, А17 (тримесечни
и годишни данни), А31 (годишни
данни)
ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

2.3.1

НЕФИНАНСОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“

2.3.1.1

Брутна продукция

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.2

Междинно потребление

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.3

Бруто капиталообразуване, придо- Тримебиване минус намаление на нефи- сечие
нансови непроизводствени активи

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.4

Бруто образуване на основен ка- Тримепитал
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.5

Компенсация на наетите

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.6

Други данъци върху производството Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

Елка Атанасова
Елка Атанасова

Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева

С Т Р.

42
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ВЕСТНИК

2.3.1.7

Субсидии, платени

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.8

Доход от собственост

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.9

Лихви

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.10

Текущи данъци върху дохода, иму- Тримеществото и други
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.11

Социални помощи без социални Триметрансфери в натура
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.12

Социални трансфери в натура, свър- Тримезани с разходи върху производ- сечие
ството за пазарни производители и
съпътстващи домакинствата
Други текущи трансфери
Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

Корекция в изменението на нетната Триместойност на активите на домакин- сечие
ствата в резервите на пенсионните
фондове
Капиталови трансфери, платени
Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.16

Разходи за крайно потребление

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.17

Потребление на основен капитал

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.18

Пазарна продукция, продукция Тримеза собствено крайно потребление сечие
и плащания за друга непазарна
продукция

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.19

Данъци върху производството и Тримевноса
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.20

Данък добавена стойност

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.21

Други субсидии върху производ- Тримеството, получени
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.22

Доход от собственост, получен

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.23

Текущи данъци върху дохода, иму- Тримеществото и други
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.24

Социалноосигурителни вноски, Тримеполучени
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.25

Фактически осигурителни вноски Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.26

Условни осигурителни вноски

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.27

Други текущи трансфери, получени Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.13

2.3.1.14

2.3.1.15

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

БРОЙ 20
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева

БРОЙ 20
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2.3.1.28

Капиталови трансфери, получени Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.29

Данъци върху капитала

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.30

Други капита лови трансфери и Тримеинвестиционни субсидии
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.31

Спестяване, бруто

Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.32

Нето предоставени (+)/нето полу- Тримечени (-) заеми
сечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.1.33

ДДС, платен към Европейския съюз Тримесечие

по подсектори на сектор „Държавно общо за страната
управление“

2.3.2

НОТИФИКАЦИОННИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЪЛГА И ДЕФИЦИТА НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“

2.3.2.1

Нето получени (-)/нето предоставе- Година
ни заеми (+)

по подсектори на сектор „Държавното общо за страната
управление“

2.3.3.1

Бруто образуване на капитала

2.3.3.2

Придобиване минус намaлeние на Година
нефинансови непроизведени активи

2.3.3.3

Компенсация на наетите

Година

2.3.3.4

Субсидии

Година

2.3.3.5

Доход от собственост

Година

2.3.3.6

Доход от собственост, платен на
подсектор „Централно държавно
управление“
Доход от собственост, платен на
подсектор „Местно държавно управление“
Доход от собственост, платен на
подсектор „Социално осигурителни
фондове“
Социални помощи без социални
трансфери в натура и социални
трансфери в натура, свързани с
разходи върху производството за
пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени
Междинно потребление

Година

по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )

2.3.2.2
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2.3.3

2.3.3.7
2.3.3.8
2.3.3.9

2.3.3.10
2.3.3.11

2.3.3.12
2.3.3.13
2.3.3.14

Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева
Елена
Бакалова,
Ваня Колева

Анатолий
Христов,
Милена Георгиева
Консолидиран брутен дълг на „Дър- Година по категории финансови инструменти общо за страната
Анатолий
жавно управление“
Христов,
Милена Георгиева
РАЗХОДИ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ПО ФУНКЦИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ (КОФОГ)
Година

Година
Година
Година

Година

Други данъци върху производството Година
плюс текущи данъци върху дохода,
имуществото и други плюс корек
ция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата
в резервите на пенсионните фондове
Други текущи трансфери
Година
Други текущи трансфери, платени Година
на подсектор „Централно държавно
управление“
Други текущи трансфери, платени Година
на подсектор „Местно държавно
управление“

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

по подсектори, по Класификацията на общо за страната
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на общо за страната
функциите на държавното управление
(КОФОГ )

Елена Бакалова

по подсектори, по Класификацията на общо за страната
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на общо за страната
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на общо за страната
функциите на държавното управление
(КОФОГ )

Елена Бакалова

Елена Бакалова

Елена Бакалова
Елена Бакалова

С Т Р.
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2.3.3.15
2.3.3.16
2.3.3.17

2.3.3.20
2.3.3.21

Разходи за крайно потребление

Година

2.3.3.22

Разходи на „Държавно управление“ Година
за бруто образуване на основен
капитал

2.3.3.23

Разходи на „Държавно управление“ Година
за лихви

2.3.4

ДАНЪЦИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ ЗА „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“

2.3.4.1

Данъци върху производството и Година
вноса

2.3.4.2

Данъци върху продуктите

2.3.4.3

Данъци върху вноса, без ДДС и Година
митата върху вноса

2.3.4.4

Данъци върху продуктите, без ДДС Година
и данъци върху вноса

2.3.4.5

Други данъци върху производството Година

2.3.4.6

Текущи данъци върху дохода, иму- Година
ществото и др.

2.3.4.7

Данъци върху дохода

Година

2.3.4.8

Други текущи данъци

Година

2.3.4.9

Данъци върху капитала

Година

2.3.4.10

Постъпления от данъци – общо

Година

2.3.4.11

2.3.4.12

Година
Година
Година

БРОЙ 20
общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена Бакалова

общо за страната

Елена
Бакалова,
Антоанета
Христова
Анатолий
Христов,
Милена Георгиева

общо за страната

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

общо за страната

Мария Георгиева

Общо постъпления от данъци и оси- Година
общо за страната
гурителни вноски след приспадане
на сумите, които са определени, но
вероятно несъбираеми
Общо постъпления от данъци и Година по подсектори на ДУ (центра лно, общо за страната
осигурителни вноски (в т.ч. усместно, социално осигуряване), инловните социалноосигурителни
ституции на ЕС
вноски) след приспадане на сумите,
които са определени, но вероятно
несъбираеми
ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Мария Георгиева

Година

по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС
по подсектори на ДУ (центра лно,
местно, социално осигуряване), институции на ЕС

2.4.1

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД (БНД) ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ

2.4.1.1

Брутен национален доход (БНД)

2.5.1

ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ

Година

ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ
65

по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )
по подсектори, по Класификацията на
функциите на държавното управление
(КОФОГ )

Година

2.3.3.19

64

Други текущи трансфери, платени Година
на подсектор „Социално осигурителни фондове“
Капиталови трансфери
Година

ВЕСТНИК

Капиталови трансфери, платени на
подсектор „Централно държавно
управление“
Капиталови трансфери, платени
на подсектор „Местно държавно
управление“
Капиталови трансфери, платени на
подсектор „Социалноосигурителни
фондове“
Общо разходи

2.3.3.18

63

ДЪРЖАВЕН

по пазарни цени

общо за страната

Мария Георгиева

Елка Атанасова

БРОЙ 20
2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

72

2.5.2

2.5.2.2

Индекси на сравнителни равнища Година
на цени на ниво БВП

2.5.2.3

Индекси на сравнителни равнища Година
на цени на крайни потребителски
разходи на домакинствата, вкл.
непреките данъци
БВП на човек от населението в стан- Година
дарти на покупателната способност

76

Жейна Барболова

европейски страни – партньори по общо за страната
ПЕС; стандарти на покупателната
способност (СПС)
европейски страни – партньори по общо за страната
ПЕС; стандарти на покупателната
способност (СПС); %

Жейна Барболова

Индекси на физически обем на БВП Година
на човек от населението в стандарти
на покупателната способност
ТЕМА 2.6. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

2.6.1

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ – ЕКСТРАСТАТ

2.6.1.1

Изнесени стоки

Месец

Жейна Барболова
Жейна Барболова

Жейна Барболова

Силвия
Кавгаджийска

2.6.2

Всички нива на Комбинираната номен- общо за страната
клатура; по сектори на Международната външнотърговска класификация
(SITC); по  страни партньори и икономически зони
Внесени стоки
Месец
Всички нива на Комбинираната номен- общо за страната
клатура; по сектори на Международната външнотърговска класификация
(SITC); по  страни партньори и икономически зони
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ – ИНТРАСТАТ

2.6.2.1

Изпратени стоки

Силвия
Кавгаджийска

2.6.3

Всички нива на Комбинираната номен- общо за страната
клатура; по сектори на Международната външнотърговска класификация
(SITC); по  страни партньори и икономически зони
Получени стоки
Месец
Всички нива на Комбинираната номен- общо за страната
клатура; по сектори на Международната външнотърговска класификация
(SITC); по  страни партньори и икономически зони
СТОКООБМЕН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2.6.3.1

Външнотърговско салдо

общо за страната

Силвия
Кавгаджийска

2.6.3.2

Външнотърговски стокообмен

По търговски потоци; по страни парт- общо за страната
ньори и икономически зони; по сектори
на Международната външнотърговска
класификация (SITC)

Силвия
Кавгаджийска

2.6.5

Триме- По сектори и по раздели на Стандарт- общо за страната
сечие,
ната външнотърговска класификация
година (SITC)
Индекс на цени на износа
Триме- По сектори и по раздели на Стандарт- общо за страната
сечие,
ната външнотърговска класификация
година (SITC)
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СПОРЕД БИЗНЕС ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ*

Силвия
Кавгаджийска
Силвия
Кавгаджийска

2.6.5.1

Изпращания

Силвия
Кавгаджийска

Месец

Месец,
тримесечие,
година
Месец,
година

2.6.4 ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ИЗНОСА И ВНОСА
2.6.4.1
2.6.4.2

78

европейски страни – партньори по общо за страната
ПЕС; стандарти на покупателната
способност (СПС)
европейски страни – партньори по общо за страната
ПЕС; стандарти на покупателната
способност (СПС); %
европейски страни – партньори по общо за страната
ПЕС; стандарти на покупателната
способност (СПС); %

2.5.2.5

2.6.2.2

75

С Т Р. 4 5

по раздел, група и клас на Класифика- общо за страната
Албена
ция на индивидуалното потребление
Данчева
по цели за изчисляване на индексите
на потребителските цени (COICOP/
HICP); процент на изменение
Хармонизиран индекс на потреби- Месец
по раздел, група и клас на Класифика- общо за страната
Албена
телските цени (ХИПЦ)
ция на индивидуалното потребление
Данчева
по цели за изчисляване на индексите
на потребителските цени (COICOP/
HICP); процент на изменение
Индекс на цените за малка по състав Месец
по раздел на Класификация на ин- общо за страната
Албена
кошница (ИЦМК)
дивидуалното потребление по цели
Данчева
за изчисляване на индексите на потребителските цени (COICOP/HICP);
процент на изменение
ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРАВНЕНИЯ – ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА
СПОСОБНОСТ
Паритети на покупателната способ- Година
ност на ниво БВП

2.6.1.2

74

ВЕСТНИК

Индекс на потребителските цени Месец
(ИПЦ)

2.5.2.1

2.5.2.4

73

ДЪРЖАВЕН

Индекс на цени на вноса

Година

По раздели или двузначно ниво на общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности и класа по размер, определен
от броя на заетите лица във фирмите,
осъществяващи вътрешнообщностна
търговия със стоки

Силвия
Кавгаджийска

Силвия
Кавгаджийска

С Т Р.

46
2.6.5.2

ДЪРЖАВЕН
Пристигания

Година

ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
85 и 86

87

89

90

91

93

БРОЙ 20

По раздели или двузначно ниво на общо за страната
Класификацията на икономическите
дейности и класа по размер, определен
от броя на заетите лица във фирмите,
осъществяващи вътрешнообщностна
търговия със стоки

Силвия
Кавгаджийска

ТЕМА 3.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА – ИНДУСТРИЯ, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ
3.1.1
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪСТАВЯЩИ БАЛАНС И ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС
3.1.1.1
Брой предприятия
Година по раздели на Класификацията на общо за страната; статисти- Елисавета
икономическите дейности (КИД-2008) чески райони
Ушилова
Година по големина на предприятията според общо за страната
Елисавета
броя на заетите лица
Ушилова
3.1.1.2

Произведена продукция

Година

по раздели на Класификацията на общо за страната
икономическите дейности (КИД-2008)

Елисавета
Ушилова

3.1.1.3

Оборот

Година

общо за страната

Елисавета
Ушилова

3.1.1.4

Добавена стойност

Година

общо за страната

Елисавета
Ушилова

3.1.1.5

Разходи за възнаграждения

Година

по раздели на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008); по
големина на предприятията според
броя на заетите лица
по раздели на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008); по
големина на предприятията според
броя на заетите лица
по раздели на Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008)

3.1.1.6

Разходи за персонала

Година

по раздели на Класификацията на общо за страната
икономическите дейности (КИД-2008)

3.1.1.7

Заети лица

Година

по раздели на Класификацията на общо за страната; статисти- Елисавета
икономическите дейности (КИД-2008) чески райони
Ушилова

Година

по големина на предприятията според общо за страната
броя на заетите лица
по раздели на Класификацията на общо за страната
икономическите дейности (КИД-2008)

Година

общо за страната; статисти- Елисавета
чески райони
Ушилова

3.1.1.8

Покупки на стоки и услуги

3.1.2

ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ – ПЪЛНА НОМЕНКЛАТУРА ПРОДПРОМ 2009

3.1.2.1

Производство

Година

3.1.2.2

Продажби

Година

Година

Елисавета
Ушилова

Елисавета
Ушилова
Елисавета
Ушилова

количество; Номенклатура на промиш- общо за страната
лената продукция (ПРОДПРОМ 2009)

Петър Стоянов
Петър Стоянов

3.1.3

количество и стойност; Номенклатура общо за страната
на промишлената продукция (ПРОДПРОМ 2009)
ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО И ДРЕБНО ПО ГРУПИ СТОКИ

3.1.3.1

Продажби на едро

общо за страната

Мария
Еленкова

общо за страната

Мария
Еленкова

общо за страната

Мария
Еленкова

общо за страната

Мария
Еленкова

3.1.4

по групи стоки, дефинирани в Единната международна класификация на
потребителските разходи – COICOP
(по цени на реализация)
Продажби на дребно
Година по групи стоки, дефинирани в Единната международна класификация на
потребителските разходи – COICOP
(по цени на реализация)
Индекси на продажбите на дребно Триме- по групи стоки, дефинирани в Единсечие,
ната международна класификация на
година потребителските разходи COICOP
(по цени на реализация); 2005=100
(годишни данни)
общо; храни, напитки и тютюневи изделия; нехранителни стоки; 2005=100
(тримесечни данни)
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО

3.1.4.1

Обекти за продажби на дребно

3.1.5

СТРОИТЕЛСТВО

3.1.5.1

Приходи от дейността на строител- Година
ните предприятия

3.1.6

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ

3.1.6.1

Чуждестранни преки инвестиции Година
(наличност)

3.1.3.2

89 и 110

ВЕСТНИК

3.1.3.3

Година

по вид и стокова специализация, тър- общо за страната, статистиче- Мария
говска площ
ски райони и области
Еленкова
общо и по видове на изпълняваното общо за страната, статистиче- Маргарита
строителство (ново, ремонт/сград- ски райони и области
Пискова
но, инженерно) за предприятията
от сектор „Строителство“ съгласно
Класификацията на икономическите
дейности (КИД 2008)
Агрегирана номенклатура на иконо- общо за страната, статистичемическите дейности А38 съгласно ски райони и области
Класификация на икономическите
дейности (КИД 2008)

Станка Димитрова,
Гинка Крачунова

БРОЙ 20
94

95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3.1.7

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

3.1.7.1

Разходи за придобиване на дълго- Година
трайни материални активи

3.1.8

ДЕМОГРАФИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

3.1.8.1

Съвкупност на активните предпри- Година
ятия в година t

3.1.8.2

Брой на новородените предприятия Година
в година t

3.1.8.3

Брой на умрелите предприятия в Година
година t (предварителни, окончателни или оценени данни)

3.1.8.4

Брой на предприятията, новороде- Година
ни до 5 години преди годината на
оцеляване (в годините от t-5 до t-1),
оцелели до година t

3.1.8.5

Брой на заетите лица в съвкупността Година
на активните предприятия в година t

3.1.8.6

Брой на наетите лица в съвкупността Година
на активните предприятия в година t

3.1.8.7

Брой на заетите лица в съвкупността Година
на новородените предприятия в
година t

3.1.8.8

Брой на наетите лица в съвкупността Година
на новородените предприятия в
година t

С Т Р. 4 7

Агрегирани номенклатури на иконо- общо за страната; статисти- Станка Димическите дейности А10/11 съгласно чески райони
митрова,
Класификация на икономическите
Ирена Янадейности (КИД 2008)
киева
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

разрез по видове правни форми и сек- общо за страната
тори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност

Анастас
Троянски

С Т Р.

100
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3.1.8.9

Брой на заетите лица в съвкупността Година
на умрелите предприятия в година
t (предварителни, окончателни или
оценени данни)

3.1.8.10

Брой на наетите лица в съвкупността Година
на умрелите предприятия в година
t (предварителни, окончателни или
оценени данни)

3.1.8.11

Брой на заетите лица в годината на Година
оцеляване за съвкупността от предприятия, новородени в годините от
t-5 до t-1, оцелели до година t

3.1.8.12

Брой на заетите лица в годината на Година
раждане в съвкупността от предприятия, новородени в годините от t-5
до t-1, оцелели до година t

103

разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност
разрез по видове правни форми и сектори, подсектори, някои групи, някои
класове и някои специални групировки
на икономическата дейност; разрез по
големина на предприятието (по групи
на наети лица) и сектори, подсектори,
някои групи, някои класове и някои
специални групировки на икономическата дейност

БРОЙ 20
общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

общо за страната

Анастас
Троянски

ТЕМА 3.1.“ СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА – ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
СТРУКТУРНИ БИЗНЕС СТАТИСТИКИ ЗА ВИДОВЕТЕ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ

3.1.9.1

Кредитни институции

3.1.9.2

Оборот и продукция на кредитните Година
институции

общо за страната

3.1.9.3

Наети в кредитните институции

Година

общо за страната

3.1.9.4

Застрахователни институции

Година

3.1.9.5

Оборот и продукция в застрахова- Година
телните институции

общо за страната

3.1.9.6

Наети в заст рахователните ин- Година
ституции
Доброволни пенсионни фондове
Година

общо за страната

3.1.9.8

102

ВЕСТНИК

3.1.9

3.1.9.7

101

ДЪРЖАВЕН

Година

брой

брой

брой

общо за страната

общо за страната

общо за страната

Антония
Пачева
Антония
Пачева
Антония
Пачева
Антония
Пачева
Антония
Пачева
Антония
Пачева

3.1.10

Оборот и продукция в доброволните Година
пенсионни фондове
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1.10.1

Приходи

Година

по раздел на Класификацията на ико- общо за страната
номическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева

3.1.10.2

Разходи

Година

3.1.10.3

Активи и пасиви

Година

3.1.11

ПЕНСИОННИ ДРУЖЕСТВА И ФОНДОВЕ

по раздел на Класификацията на ико- общо за страната
номическите дейности (КИД 2008)
по раздел на Класификацията на ико- общо за страната
номическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева
Антония
Пачева

3.1.11.1

Приходи

Година

Антония
Пачева

3.1.11.2

Разходи

Година

по видове, пенсионно-осигурителни общо за страната
дружества и пенсионни фондове; по
класове на Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008)
по видове, пенсионни фондове по вид общо за страната
(доброволен, универсален, професионален), по класове на Класификацията на икономическите дейности
(КИД 2008)

3.1.11.3

Активи и пасиви

Година

по видове, пенсионни фондове по вид общо за страната
(доброволен, универсален, професионален), по класове на Класификацията на икономическите дейности
(КИД 2008)

Антония
Пачева

3.1.12

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1.12.1

Приходи

Година

общо за страната

Антония
Пачева
Антония
Пачева

по клас на Класификацията на иконо- общо за страната
мическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева

Антония
Пачева

БРОЙ 20
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ВЕСТНИК
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3.1.12.2

Разходи

Година

по клас на Класификацията на иконо- общо за страната
мическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева

3.1.12.3

Активи и пасиви

Година

по клас на Класификацията на иконо- общо за страната
мическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева

3.1.13

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

3.1.13.1

Приходи

Година

по клас на Класификацията на иконо- общо за страната
мическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева

3.1.13.2

Разходи

Година

3.1.13.3

Активи и пасиви

Година

по клас на Класификацията на иконо- общо за страната
мическите дейности (КИД 2008)
по клас на Класификацията на иконо- общо за страната
мическите дейности (КИД 2008)

Антония
Пачева
Антония
Пачева

3.2.1

ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА

3.2.1.1

По сектори и раздели на класификаци- общо за страната
ята на икономическите дейности (КИД
2008), по Основни производствени
групировки
Общ индекс на цени на производител Месец
По сектори и раздели на класификаци- общо за страната
в промишлеността
ята на икономическите дейности (КИД
2008), по Основни производствени
групировки
ПРОДАЖБИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА

Петър Стоянов

3.2.2.1

Индекси на промишленото про- Месец
изводство

общо за страната

Петър Стоянов

3.2.2.2

Индекси на оборота в промиш- Месец
леността

общо за страната

Петър Стоянов

3.2.2.3

Индекси на оборота на вътрешния Месец
пазар в промишлеността

общо за страната

Петър Стоянов

3.2.2.4

Индекси на оборота на международ- Месец
ния пазар в промишлеността

общо за страната

Петър Стоянов

3.2.2.5

Индекси на строителното произ- Месец
водство

общо за страната

Маргарита
Пискова,
Петя Мишонска

3.2.2.6

Мария
Еленкова

3.2.3

Индекси на оборота в сектор „Тър- Месец
Агрегирани групи по КИД-2008 съ- общо за страната
говия; ремонт на автомобили и
гласно Регламент 1893/2006 на Съвета
мотоциклети”
на ЕС; 2005 = 100
ТРИМЕСЕЧНА КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС
СТАТИСТИКА
ЗАЕТОСТ И РАЗХОДИ ЗА ТРУД

3.2.3.1

Списъчен брой на наетите лица

Тодор
Давидков,
Горица Бакалова

3.2.3.2

Средна работна заплата на наетите Тримелица
сечие

3.2.1.2

108

ДЪРЖАВЕН

3.2.2

109

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

3.2.4
3.2.4.1

Индекс на цени на производител на Месец
вътрешния пазар

Тримесечие

По сектори и раздели на класификацията на икономическите дейности (КИД
2008), по Основни производствени
групировки
По сектори и раздели на класификацията на икономическите дейности (КИД
2008), по Основни производствени
групировки
По сектори и раздели на класификацията на икономическите дейности (КИД
2008), по Основни производствени
групировки
По сектори и раздели на класификацията на икономическите дейности (КИД
2008), по Основни производствени
групировки
съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) за сектор
„ Строителство“ – общо и отделно за
сградно и инженерно строителство

по режим на работно време (пълно, общо за страната, статистиченепълно); по сектори на Класифика- ски райони и области
цията на икономическите дейности
(КИД 2008)

Петър Стоянов

по сектори на Класификацията на общо за страната, статистиче- Тодор
икономическите дейности (КИД 2008); ски райони и области
Давидков,
форма на собственост
Горица Бакалова
Заети работни места
Триме- по сектори на Класификацията на общо за страната
Тодор
сечие
икономическите дейности (КИД 2008)
Давидков,
Емилия
Милошева
Свободни работни места
Триме- по сектори на Класификацията на общо за страната
Тодор
сечие
икономическите дейности (КИД 2008)
Давидков,
Емилия
Милошева
Коефициент на свободните работни Триме- по сектори на Класификацията на общо за страната
Тодор
места
сечие
икономическите дейности (КИД 2008)
Давидков,
Емилия
Милошева
Тримесечен индекс на разходите на Триме- по сектори на Класификацията на общо за страната
Тодор
работодателите за труд
сечие
икономическите дейности (КИД 2008)
Давидков,
Горица Бакалова
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Индекс на оборота на предприятия- Тримета в сектор „Транспорт, складиране сечие
и съобщения“

по раздел на Класификация на ико- общо за страната
номическите дейности 2008 (КИД
2008), Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А38

Невена Панагонова

С Т Р.
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3.2.4.2

Никола
Радков

Чуждестранни преки инвестиции Триме(приток)
сечие

Агрегирана номенклатура на иконо- общо за страната
мическите дейности А38 съгласно
Класификация на икономическите
дейности (КИД 2008)
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Гинка Крачунова

3.2.6.1

Разходи за придобиване на дълго- Триметрайни материални активи
сечие

Станка Димитрова

3.2.7

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

3.2.7.1

Издадени разрешителни за строеж Тримена нови сгради
сечие

3.2.6

3.2.7.2

3.2.7.3

3.2.8
3.2.8.1

114
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по раздел на Класификация на ико- общо за страната
номическите дейности 2008 (КИД
2008), Агрегирана номенклатура на
икономическите дейности А38
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ (ПРИТОК)

3.2.5.1

113

ВЕСТНИК

Индекс на оборота на предприяти- Тримеята в сектор „Услуги“
сечие

3.2.5

111

ДЪРЖАВЕН

Агрегирани номенклатури на иконо- общо за страната
мическите дейности А10/11 съгласно
Класификация на икономическите
дейности (КИД 2008)
по вид сграда

общо за страната, статистиче- Станка Диски райони и области
митрова,
Ирена Янакиева
Разгъната застроена площ на нови Триме- по вид сграда
общо за страната, статистиче- Станка Дисгради, за които са издадени разре- сечие
ски райони и области
митрова,
шителни за строеж
Ирена Янакиева
Жилища в нови жилищни сгради с Триме- по вид сграда
общо за страната, статистиче- Станка Дииздадени разрешителни за строеж сечие
ски райони и области
митрова,
Ирена Янакиева
ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТРАНСПОРТНИ, СЪОБЩИТЕЛНИ И ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ
общо за страната

Невена Панагонова

3.3.1

Индекси на цените на производител Тримеза т ранспортни и съобщителни сечно
услуги
ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА
ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ

3.3.1.1

Производство на твърди горива

Месец

общо за страната

3.3.1.2

Внос на твърди горива

Месец

общо за страната

3.3.1.3

Износ на твърди горива

Месец

общо за страната

3.3.1.4

Изменение на запасите на твърди Месец
горива
Доставки на твърди горива
Месец

общо за страната

Калинка
Петрова
Калинка
Петрова
Калинка
Петрова
Калинка
Петрова
Калинка
Петрова
Антония
Николова
Антония
Николова
Антония
Николова
Антония
Николова
Антония
Николова

3.3.1.5
3.3.1.6

по видове твърди горива

общо за страната

3.3.1.7

Производство на нефт и нефтени Месец
продукти
Внос на нефт и нефтени продукти Месец

3.3.1.8

Износ на нефт и нефтени продукти Месец

общо за страната

3.3.1.9

Изменение на запасите на нефт и Месец
нефтени продукти
Доставки на нефт и нефтени про- Месец
дукти

общо за страната

общо за страната

3.3.1.12

Международна морска бункеровка Месец
на нефт и нефтени продукти
Производство на природен газ
Месец

3.3.1.13

Доставки на природен газ

Месец

общо за страната

3.3.1.14

Внос на природен газ

Месец

общо за страната

3.3.1.15

Месец

общо за страната

Месец

общо за страната

Месец

общо за страната

3.3.1.18

Изменение на запасите на природен газ
Брутно производство на електроенергия
Нетно производство на електроенергия
Внос на електроенергия

Месец

общо за страната

3.3.1.19

Износ на електроенергия

Месец

общо за страната

3.3.1.20

Нетно вътрешно потребление

Месец

общо за страната

3.3.1.21

Разход на горива за производство Месец
на електроенергия

3.3.1.10
3.3.1.11

3.3.1.16
3.3.1.17

по видове нефт и нефтени продукти

общо за страната
общо за страната

общо за страната

общо за страната

по видове горива

общо за страната

Антония
Николова
Ивета
Минкова
Ивета
Минкова
Ивета
Минкова
Ивета
Минкова
Ирина Митова
Ирина Митова
Ирина Митова
Ирина Митова
Ирина Митова
Ирина Митова

БРОЙ 20
115

124
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3.3.2

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ИНДУСТРИЯТА И ДОМАКИНСТВАТА

3.3.2.1

Средни цени на електроенергията Шестме- без всякакви данъци, такси и ДДС, без общо за страната
сечие
ДДС и други възстановими данъци и
такси и с включени всички данъци,
такси и ДДС; стандартни групи потребители
Средни цени на природния газ
Шестме- без всякакви данъци, такси и ДДС, без общо за страната
сечие
ДДС и други възстановими данъци и
такси и с включени всички данъци,
такси и ДДС; стандартни групи потребители
КОМБИНИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ТОПЛОЕНЕРГИЯ

Иванка
Цветкова

3.3.3.1

Мощност на комбинирани съо- Година
ръжения

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Иванка
Цветкова

3.3.3.2

Производство на електрическа енер- Година
гия от комбинирани съоръжения

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Иванка
Цветкова

3.3.3.3

Производство на топлинна енергия Година
от комбинирани съоръжения

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Иванка
Цветкова

3.3.3.4

Вложени горива в комбинирани Година
съоръжения

по вид на технологичния цикъл

общо за страната

Иванка
Цветкова

3.3.4
3.3.4.1

ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Производство на първична енергия Година

по групи енергийни продукти

общо за страната

Мария Георгиева

3.3.4.2

Бруто вътрешно потребление на Година
енергия (БВПЕ)

по групи енергийни продукти

общо за страната

Мария Георгиева

3.3.4.3

Вложени енергийни продукти за Година
преобразуване

по групи енергийни продукти и вид общо за страната
на преобразуването

Мария Георгиева

3.3.4.4

Получени енергийни продукти от Година
преобразуване

по групи енергийни продукти и вид общо за страната
на преобразуването

Мария Георгиева

3.3.4.5

по групи енергийни продукти и ико- общо за страната
номически сектори

Мария Георгиева

3.4.1

Крайно потребление на енергийни Година
продукти
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

3.4.1.1

Превозени товари

Тримесечие,
година

общо за страната, статистиче- Йоана Илски райони и области
чевска

3.4.1.2

Извършена работа

Тримесечие,
година

3.4.1.3

Средно превозно разстояние

3.4.1.4

Републиканска пътна мрежа

Тримесечие,
година
Година

по вид превози (вътрешни, международни); по страна на разтоварване и
натоварване за международни превози; по общо тегло на превозните
средства; по тип на превоза (собствена,
срещу заплащане); по групи товари по
Единната класификация на товарите
в транспорта
по вид превози (вътрешни, международни); по страна на разтоварване и
натоварване за международни превози;
по общо тегло на превозните средства;
по тип на превоза (собствена, срещу заплащане); по групи товари по
Единната класификация на товарите
в транспорта

клас на пътя; вид настилка

3.4.2

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

общо за страната, статистиче- Юлия Георски райони и области
гиева

3.4.2.1

Превозени товари

3.4.2.2

Превозени пътници

3.4.2.3

Извършена работа

3.4.2.4

Дължина на железопътните линии Година

3.3.2.2

121

ДЪРЖАВЕН

3.3.3

Тримесечие,
година
Тримесечие,
година
Тримесечие,
година

Мария Георгиева

общо за страната, статистиче- Йоана Илски райони и области
чевска

общо за страната

Йоана Илчевска

по вид превози (вътрешни, между- общо за страната
народни)

Ивка Панова

по вид превози (вътрешни, между- общо за страната
народни)

Ивка Панова

по вид превози (вътрешни, между- общо за страната
народни)

Ивка Панова

по видове

общо за страната и статисти- Ивка Паческите райони
нова

С Т Р.

138

140
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Превозени опасни товари

Година

3.4.2.6

Влаккилометри

Година

3.4.2.7

Железопътни произшествия

Година

3.4.2.8
3.4.2.9

Убити при железопътни произ- Година
шествия
Ранени при железопътни произ- Година
шествия
ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ

3.5.1

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

3.5.1.1

Пътувания на български граждани Месец
в чужбина

по месеци; по цели на пътуването и общо за страната
страни

Лидия Сандева

3.5.1.2

Посещения на чужденци в България Месец

по месеци; по цели на пътуването и общо за страната
страни

Лидия Сандева

3.5.3

СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.5.3.1

Пренощували лица

3.5.3.3
3.5.3.4
3.5.3.5
3.5.3.6
3.5.4
3.5.4.1

по видове

БРОЙ 20

3.4.2.5

3.5.3.2
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общо за страната
общо за страната

брой; по вид на произшествието

общо за страната

по вид на произшествието

общо за страната

по вид на произшествието

общо за страната

Ивка Панова
Ивка Панова
Ивка Панова
Ивка Панова
Ивка Панова

Триме- средства за подслон и места за настанясечие,
ване, в т.ч. хотели; българи и чужденци;
година по страни за чужденците
Реализирани нощувки
Триме- средства за подслон и места за настанясечие,
ване, в т.ч. хотели; българи и чужденци,
година по страни за чужденците
Приходите от нощувки
Триме- средства за подслон и места за настанясечие,
ване, в т.ч. хотели; българи и чужденци
година
Легла
Триме- средства за подслон и места за настасечие,
няване, в т.ч. хотели
година
Средства за подслон и места за Триме- средства за подслон и места за настанастаняване
сечие,
няване, в т.ч. хотели
година
Леглоденонощия в експлоатация Триме- средства за подслон и места за настасечие,
няване, в т.ч. хотели
година
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И РАЗХОДИ ЗА ТУРИЗЪМ НА НАСЕЛЕНИЕТО

общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева

Разходи за туристически пътувания Тримена населението
сечие

общо за страната

по видове разходи

общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева
общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева
общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева
общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева
общо за страната, статистиче- Лидия Сански райони и области
дева

Лидия Сандева

ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
145
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4.1.1
4.1.1.1

Продукция от отрасъл Селско сто- Година
панство

Номенклатура на продукцията на сел- общо за страната
ското, горското и рибното стопанство

Гиргина
Николова

4.1.1.2

Междинно потребление

Година

с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т общо за страната
138/2004/ЕС

Гиргина
Николова

4.1.1.3

Брутна добавена стойност

Година

4.1.1.4

Потребление на основен капитал

Година

4.1.1.5

Доход по фактори

Година

4.1.1.6

Опериращ излишък/смесен доход Година

с ъгла сно А некс
138/2004/ЕС
с ъгла сно А некс
138/2004/ЕС
с ъгла сно А некс
138/2004/ЕС
с ъгла сно А некс
138/2004/ЕС

Гиргина
Николова
Гиргина
Николова
Гиргина
Николова
Гиргина
Николова

4.1.1.7

Предприемачески доход

I I о т Регла мен т общо за страната
I I о т Регла мен т общо за страната
I I о т Регла мен т общо за страната
I I о т Регла мен т общо за страната

с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т общо за страната
138/2004/ЕС
ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Гиргина
Николова

4.1.2.1

Индекси на цените на селскосто- Тримепанските продукти и живи животни сечие,
година

Гиргина
Николова

4.1.2.2

2005 =100%; същото тримесечие на общо за страната
предходната година=100%, предходна година=100%; Номенклатура на
продукцията на селското, горското и
рибното стопанство
Номенклатура на продукцията на сел- общо за страната
ското, горското и рибното стопанство

Средни цени на селскостопанските Тримепродукти и живи животни
сечие,
година
ЦЕНИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ИЗПОЛЗВАНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Гиргина
Николова

Индекс на цените на средствата за Триме- 2005 =100%; същото тримесечие на общо за страната
производство в селското стопанство сечие,
предходната година=100%, предходна
година година=100%
РЕГИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Гиргина
Николова

4.1.2

4.1.3
4.1.3.1
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ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

4.1.4
4.1.4.1

Година

Продукция от отрасъл Селско сто- Година
панство

с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т общо за страната и статисти- Гиргина
138/2004/ЕС по основни агрегати
ческите райони
Николова

БРОЙ 20
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4.1.4.2

Междинно потребление

Година

с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т общо за страната и статисти- Гиргина
138/2004/ЕС по основни агрегати
ческите райони
Николова

4.1.4.3

Брутна добавена стойност

Година

4.1.4.4

Потребление на основен капитал

Година

4.1.4.5

Доход по фактори

Година

с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т
138/2004/ЕС по основни агрегати
с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т
138/2004/ЕС по основни агрегати
с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т
138/2004/ЕС по основни агрегати

4.1.4.6

Опериращ излишък/смесен доход Година

4.1.4.7

Брутообразуване на основен ка- Година с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т общо за страната и статисти- Гиргина
питал
138/2004/ЕС по основни агрегати
ческите райони
Николова
ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА

5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.1.1.8
5.1.1.9

5.1.1.10

5.1.1.11
5.1.1.12
5.1.1.13
5.1.1.14
5.1.1.15
5.1.1.16
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5.1.2
5.1.2.1

5.1.2.2

5.1.2.3

5.1.2.4

ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Показател на доверие на потребителите
Оценка на финансовото състояние
на домакинствата през последните
12 месеца
Очаквания за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца
Оценка за общата икономическа
ситуация в страната през последните 12 месеца
Очаквания за общата икономическа
ситуация в страната през следващите 12 месеца
Оценка за инфлацията през последните 12 месеца
Инфлационни очаквания за следващите 12 месеца

общо за страната и статистическите райони
общо за страната и статистическите райони
общо за страната и статистическите райони

Гиргина
Николова
Гиргина
Николова
Гиргина
Николова

с ъгла сно А некс I I о т Регла мен т общо за страната и статисти- Гиргина
138/2004/ЕС по основни агрегати
ческите райони
Николова

Тримесечие
Тримесечие

%

общо за страната

Весела
Пейчева
Весела
Пейчева

баланс

общо за страната

Тримесечие

баланс

общо за страната

Весела
Пейчева

Тримесечие

баланс

общо за страната

Весела
Пейчева

Тримесечие

баланс

общо за страната

Весела
Пейчева

Тримесечие
Тримесечие

баланс

общо за страната

баланс

общо за страната

Весела
Пейчева
Весела
Пейчева

Очаквания за безработицата през Триме- баланс
общо за страната
Весела
следващите 12 месеца
сечие
Пейчева
Оценка на предимството да се пра- Триме- баланс
общо за страната
Весела
вят основни разходи за предмети с сечие
Пейчева
дълготрайна употреба в настоящата
ситуация
Намерения за извършването на Триме- баланс
общо за страната
Весела
основни разходи за предмети с дъл- сечие
Пейчева
готрайна употреба през следващите
12 месеца
Оценка на настоящата ситуация за Триме- баланс
общо за страната
Весела
спестяване
сечие
Пейчева
Очаквания на потребителите по Триме- баланс
общо за страната
Весела
отношение на спестяванията през сечие
Пейчева
следващите 12 месеца
Оценка за бюджета на домакин- Триме- баланс
общо за страната
Весела
ствата
сечие
Пейчева
Намерения за закупуване на кола Триме- баланс
общо за страната
Весела
през следващите 12 месеца
сечие
Пейчева
Намерения за покупка или за по- Триме- баланс
общо за страната
Весела
строяване на жилище (вила) през сечие
Пейчева
следващите 12 месеца
Намерения за изразходване на голя- Триме- баланс
общо за страната
Весела
ма сума пари за подобрения в дома сечие
Пейчева
(централно отопление, санитарни
възли и т.н.) през следващите 12
месеца
НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
Настоящо бизнес състояние
Месец
промишленост, баланс
общо за страната
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Настояща производствена актив- Месец
промишленост, баланс
общо за страната
Весела
ност
Пейчева,
Мария Гергова
Ниво на поръчките
Месец
промишленост, баланс
общо за страната
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Ниво на поръчките от чужбина
Месец
промишленост, баланс
общо за страната
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
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5.1.2.5

Ниво на запаси от готова продукция Месец

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.6

Очаквано бизнес състояние през Месец
следващите шест месеца

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.7

Очаквана производствена актив- Месец
ност през следващите три месеца

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.8

Очаквания за продажните цени през Месец
следващите три месеца

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.9

Очаквания за движението на пер- Месец
сонала през следващите три месеца

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.10

Бизнес климат в промишлеността Месец

промишленост, %

общо за страната

5.1.2.11

Показател на доверието в промиш- Месец
леността

промишленост, %

общо за страната

5.1.2.12

Настоящо бизнес състояние

Месец

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.13

Настояща строителна активност

Месец

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.14

Ниво на поръчките

Месец

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.15

Брой клиенти със закъснения в пла- Месец
щанията през последните месеци

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.16

Очаквано бизнес състояние през Месец
следващите шест месеца

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.17

Очаквана строителна активност Месец
през следващите три месеца

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.18

Очаквания за продажните цени през Месец
следващите три месеца

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.19

Очаквания за движението на пер- Месец
сонала през следващите три месеца

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.20

Бизнес климат в строителството

Месец

строителство, %

общо за страната

5.1.2.21

Показател на доверие в строител- Месец
ството

строителство, %

общо за страната

5.1.2.22

Настоящо бизнес състояние

Месец

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.23

Обем на продажбите през послед- Месец
ните три месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.24

Конкуренция в бранша през послед- Месец
ните три месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.25

Ниво на стоковите запаси

търговия на дребно, баланс

общо за страната

Месец

Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
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5.1.2.26

Настояща тенденция в продажните Месец
цени

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.27

Очаквано бизнес състояние през Месец
следващите шест месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.28

Очаквания за поръчки към достав- Месец
чиците през следващите три месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.29

Очаквания за продажбите през Месец
следващите три месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.30

Очаквания за продажните цени през Месец
следващите три месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.31

Очаквания за персонала през след- Месец
ващите три месеца

търговия на дребно, баланс

общо за страната

5.1.2.32

Бизнеск лимат в т ъргови я та на Месец
дребно

търговия на дребно, %

общо за страната

5.1.2.33

Показател на доверие в търговията Месец
на дребно

търговия на дребно, %

общо за страната

5.1.2.34

Настоящо бизнес състояние

Месец

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.35

Очаквано бизнес състояние през Месец
следващите шест месеца

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.36

Настоящо търсене на услуги

Месец

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.37

Очаквано търсене на услуги през Месец
следващите три месеца

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.38

Оценка за движението на персонала Месец
през последните три месеца

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.39

Очаквания за персонала през след- Месец
ващите три месеца

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.40

Очаквания за цените през следва- Месец
щите три месеца

услуги, баланс

общо за страната

5.1.2.41

Бизнес климат в сектора на услугите Месец

услуги, %

общо за страната

5.1.2.42

Показател на доверие в сектора на Месец
услугите

услуги, %

общо за страната

5.1.2.43

Фактори, затрудняващи дейността Месец
на промишлените предприятия,
строителните предприятия, търговските предприятия и предприятията
от сектора на услугите
Осигуреност на производството Тримес поръчки
сечие

по видове фактори, по сектори

общо за страната

промишленост, брой месеци

общо за страната

5.1.2.45

Средно натоварване на мощностите Тримев промишлеността
сечие

промишленост, %

общо за страната

5.1.2.46

Излишък от мощности в промиш- Тримелеността
сечие

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.44

Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова

С Т Р.
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5.1.2.47

Приток на нови поръчки през по- Тримеследните 3 месеца
сечие

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.48

Очаквания за износа през следва- Тримещите три месеца
сечие

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.49

Конкурентна позиция на вътреш- Тримения пазар
сечие

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.50

Конкурентна позиция на пазара в Триместраните от Европейския съюз
сечие

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.51

Конкурентна позиция на пазара Тримеизвън страните от Европейския съюз сечие

промишленост, баланс

общо за страната

5.1.2.52

Очаквания за нови поръчки през Тримеследващите шест месеца
сечие

строителство, баланс

общо за страната

5.1.2.53

Осигуреност на производството Тримес поръчки
сечие

строителство, брой месеци

общо за страната

5.1.3
5.1.3.1

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Очакван ръст на инвестициите в Година през текущата година спрямо предход- общо за страната
промишлеността
ната година

5.1.3.2

Разпределение на планираните ин- Година
вестиции през текущата година

през текущата годита, по продуктова общо за страната
ориентация

Мария
Гергова

5.1.3.3

Очакван ръст на инвестициите в Година
промишлеността

през следващата година спрямо теку- общо за страната
щата година

Мария
Гергова

5.1.3.4

Разпределение на планираните ин- Година през следващата година, по продуктова
вестиции
ориентация
ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ
Емисии на вредни вещества в ат- Година Kласификация на икономическите
мосферата
дейности 2008 (КИД 2008); вид замърсители, източници на емисии
Емисии на вредни вещества в атмос- Година по вид замърсители, промишлени
ферата от индустриални горивни и
райони
производствени процеси
Емисии на вредни вещества от сел- Година
ското стопанство и природа
ОТПАДЪЦИ (СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОБЩИНСКИ)

5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3
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5.3.2

Мария
Гергова

общо за страната

Стефан
Цонев

общо за страната

Стефан
Цонев

общо за страната

Стефан
Цонев

Образувани отпадъци от икономи- Година
ческата дейност

5.3.2.2

Общо образувани битови отпадъци Година

5.3.2.3

Година

оценка

Година

оценка

Година

оценка

5.3.2.6

Събрани битови отпадъци от обслужваните населени места
Образувани битови отпадъци на
човек от населението
Събрани битови отпадъци на човек
от обслужваното население
Депа за битови отпадъци

Година

брой

5.3.2.7

Заета площ от депата

Година

декари

5.3.2.8

Дял на обслужваното население
от системи за организирано сметосъбиране
Обслужвани населени места от
системи за организирано сметосъбиране
Събрани на депа и временно съхранени битови отпадъци
Събрани строителни отпадъци на
депа за битови отпадъци

Година

%

Година

брой

Година

депонирани, временно съхранени и общо за страната, статистичепредадени за рециклиране – тона
ски райони, области и общини
депонирани – тона
общо за страната, статистически райони, области и общини

5.3.2.5

5.3.2.9
5.3.2.10
5.3.2.11

Година

Мария
Гергова

общо за страната

5.3.2.1

5.3.2.4

Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова
Весела
Пейчева,
Мария Гергова

по вид – неопасни, опасни; образува- общо за страната
ни – общо, предадени за оползотворяване, предадени за обезвреждане,
изнесени извън страната; по групи
икономически дейности по Регламент за статистика на отпадъците
2152/2002 на ЕК
оценка
общо за страната
общо за страната, статистически райони, области и общини
общо за страната
общо за страната, статистически райони, области и общини
общо за страната, статистически райони, области и общини
общо за страната, статистически райони, области и общини
общо за страната, статистически райони, области и общини
общо за страната

Румен Руменов

Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
Елеонора
Аврамова
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5.3.3.1

Установени разливи

5.3.3.2

Приети сантинни води и баласт Година
от кораби
Събрани твърди отпадъци
Година

5.3.3.3
5.3.3.4

брой; р. Дунав и Черно море

С Т Р. 5 7
общо за страната

Мариета
Петрова
общо за страната
Мариета
Петрова
от пристанищните акватории и кораби общо за страната
Мариета
Петрова
общо за страната
Мариета
Петрова
брой; по шумови нива в децибели
общо за страната, области и Мариета
населени места
Петрова
площ; по категории
общо за страната
Мариета
Петрова
брой; по категории
общо за страната
Мариета
Петрова
общо за страната
Мариета
Петрова

5.3.3.6
5.3.3.7

Защитени територии и обекти

5.3.3.8

Дял на защитените територии от Година
територията на България

5.3.4

РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИДОБИТИ МАТЕРИАЛНИ
ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Разходи за опазване и възстановя- Година Класификация на икономическите общо за страната и по наване на околната среда
дейности 2008 (КИД 2008); общо и по правления за околната среда;
направления за околната среда
статистически райони и области – общо за страната
Разходи за придобиване на ДМА Година Класификация на икономическите дей- общо за страната
и НДМА с екологично предназности 2008 (КИД 2008); по направления
начение
за околната среда
Разходи за поддържане на ДМА с Година Класификация на икономическите дей- общо за страната
екологично предназначение и за
ности 2008 (КИД 2008); по направления
извършване на екологични мероза околната среда
приятия
Източници на средства за финанси- Година Класификация на икономическите дей- общо за страната
ране на разходите за придобиване
ности 2008 (КИД 2008); направления
на ДМА и ДНМА и поддържане на
за околната среда
ДМА с екологично предназначение
и извършени мероприятия
Екологични глоби и санкции
Година Направления за околната среда; вид общо за страната

5.3.4.1

5.3.4.2
5.3.4.3

5.3.4.4

5.3.4.5

Година

Наличност на дълготрайни матери- Година
ални активи с екологично предназначение в края на годината

5.3.4.7

Въведени в действие дълготрайни Година Класификация на икономическите дейматериални активи с екологично
ности 2008 (КИД 2008); направления
предназначение
за околната среда
Излезли от употреба дълготрайни Година Класификация на икономическите дей- общо за страната
материални активи с екологично
ности 2008 (КИД 2008); направления
предназначение
за околната среда
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.3.5
5.3.5.1

Иззета вода от собствено водоснаб- Година
дяване по видове водоизточници

5.3.5.2

Използвана вода от собствено во- Година
доснабдяване

5.3.5.3

Образувана и заустена отпадъчна Година
вода

5.3.5.4

Заустени води от охлаждане

5.3.5.5

Иззета вода за общественото во- Година
доснабдяване по видове водоизточници

5.3.5.6

Постъпила вода във водоснабди- Година
телната мрежа

5.3.5.7

Третирана питейна вода

Година

5.3.5.8

Загуби на вода

Година

Година

Класификация на икономическите дейности 2008 (КИД 2008); направления
за околната среда

АКТИВИ С
Румяна
Иванова
Румяна
Иванова
Румяна
Иванова
Румяна
Иванова

Румяна
Иванова
общо за страната и по на- Румяна
правления за околната среда; Иванова
статистически райони и области – общо за страната
общо за страната
Румяна
Иванова

5.3.4.6

5.3.4.8
163

Година

ВЕСТНИК

Събран нефт и нефтопродукти от Година
разливи
Наблюдавани пунктове за регистри- Година
ране на шума
Защитени територии
Година

5.3.3.5

162

ДЪРЖАВЕН

Класификация на икономическите общо за страната, статистичедейности 2008 (КИД 2008)
ски райони, области и райони
за басейново управление на
водите
Класификация на икономическите общо за страната, статистичедейности 2008 (КИД 2008)
ски райони, области и райони
за басейново управление на
водите
Класификация на икономическите общо за страната, статистичедейности 2008 (КИД 2008)
ски райони, области и райони
за басейново управление на
водите
Класификация на икономическите общо за страната, статистичедейности 2008 (КИД 2008)
ски райони, области и райони
за басейново управление на
водите
общо за страната, статистически райони, области и райони
за басейново управление на
водите
общо за страната, статистически райони, области и райони
за басейново управление на
водите
по метод на третиране
общо за страната, статистически райони, области и райони
за басейново управление на
водите
общо за страната, статистически райони, области и райони
за басейново управление на
водите

Румяна
Иванова

Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова
Стоянка
Мастикова

С Т Р.

58
5.3.5.9

Използвана вода от общественото Година
водоснабдяване

5.3.5.10

Използвана вода от общественото Година
водоснабдяване от домакинствата
(на човек)

5.3.5.11

Водопроводна мрежа

общо за страната

Румяна
Иванова
Румяна
Иванова
Румяна
Иванова

5.3.7
5.3.7.1

Общо – данъчни приходи и общин- Година
ски такси
Приходи от такси за битови от- Година
падъци
Извършени разходи за битови от- Година
падъци
ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВАНИ СТОКИ И ОПАКОВКИ
Генерирани отпадъци от опаковки Година по вид на материала

5.3.7.2

Рециклирани отпадъци от опаковки Година

общо за страната

5.3.7.3

Изгорени в съответната инсталация Година по вид на материала
общо за страната
отпадъци от опаковки
ТЕМА 5.4. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

5.4.1

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕГИОНИТЕ

5.4.1.1

Територията на Република България Година

5.4.1.2

Най-голяма надморска височина и Година
най-високи върхове в планинските
територии

5.4.1.3

Главни реки

Година

5.4.1.4

Най-големи естествени езера

Година

5.4.1.5

Атмосферно налягане, температура, Година
влажност на въздуха и валежи

5.4.1.6

Площ, гъстота на населението и Година
населени места към 31.12.

5.3.5.14

5.3.5.15

5.3.5.16

5.3.5.17

5.3.5.18

5.3.5.19

5.3.6
5.3.6.1
5.3.6.2
5.3.6.3

171

БРОЙ 20
Стоянка
Мастикова

5.3.5.13

165

ВЕСТНИК

общо за страната, статистически райони, области и райони
за басейново управление на
водите
общо за страната, статистически райони, области и райони
за басейново управление на
водите
общо за страната

5.3.5.12

164

ДЪРЖАВЕН

Година

Стоянка
Мастикова

Стоянка
Мастикова
Канализационна мрежа
Година
общо за страната
Стоянка
Мастикова
Действащи селищни пречиства- Година по метод на третиране
общо за страната, статистиче- Стоянка
телни станции за отпадъчни води
ски райони, области и райони Мастикова
(СПСОВ)
за басейново управление на
водите
Капацитет на селищните пречис- Година по метод на третиране
общо за страната, статистиче- Стоянка
твателни станции за отпадъчни
ски райони, области и райони Мастикова
води (СПСОВ)
за басейново управление на
водите
Утайки от селищните пречиства- Година
общо за страната, статистиче- Стоянка
телни станции за отпадъчни води
ски райони, области и райони Мастикова
(СПСОВ)
за басейново управление на
водите
Дял на населението с общественото Година
общо за страната, статистиче- Стоянка
водоснабдяване
ски райони, области и райони Мастикова
за басейново управление на
водите
Дял на населението с обществена Година
общо за страната, статистиче- Стоянка
канализация
ски райони, области и райони Мастикова
за басейново управление на
водите
Дял на населението, свързано със Година по метод на третиране
общо за страната, статистиче- Стоянка
селищни пречиствателни станции
ски райони, области и райони Мастикова
за отпадъчни води
за басейново управление на
водите
Брой селища, свързани със селищни Година по метод на третиране
общо за страната, статистиче- Стоянка
пречиствателни станции за отпаски райони, области и райони Мастикова
дъчни води (СПСОВ )
за басейново управление на
водите
ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

по вид на материала

общо за страната
общо за страната

общо за страната

Петър
Петров
Петър
Петров
Петър
Петров

баланс на територията по вид и фонд общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
най-висока точка
области
Ваня
Петрова и
Димитър
Попов
дължина
области
Ваня
Петрова и
Димитър
Попов
повърхност и обем вода
общо за страната
Ваня
Петрова и
Димитър
Попов
по данни на метеорологичните станции общо за страната
Ваня
Петрова и
Димитър
Попов
градове и села по общини
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

5.4.1.7

Заети лица по щата на областните Година
администрации към 31.03.

5.4.1.8

Членове на общинските съвети Година
към 31.03.

5.4.1.9

Заети лица по щата на общинските Година
администрации, работещи в кметствата към 31.03.

5.4.1.10

Заети лица по щата на общинските Година
администрации, работещи в общините към 31.03.

5.4.1.11

Компютърна и софтуерна осигуре- Година
ност към 31.03.

5.4.1.12

Емисии на вредни вещества в ат- Година
мосферата

5.4.1.13

Иззета вода

5.4.1.14

Използвана вода и доставена вода Година
от общественото водоснабдяване
(ВиК)

5.4.1.15

Заустени отпадъчни води (без води- Година
те от охлаждащи процеси)

5.4.1.16

Действащи селищни пречиства- Година
телни станции за отпадъчни води

5.4.1.17

Битови отпадъци

Година

5.4.1.18

Население към 31.12.

Година

5.4.1.19

5.4.1.20

Сключени бракове, бракоразводи, Година
живородени, умрели, умрели деца
под 1 година и естествен прираст
на населението
Възрастови съотношения
Година

5.4.1.21

Механичен прираст на населението Година

5.4.1.22

Миграция между статистическите Година
райони

5.4.1.23

Нетна миграция между статисти- Година
ческите райони

5.4.1.24

Наети лица по трудово или служебно Година
правоотношение

5.4.1.25

Работна сила

Година

Година

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

по възраст, степен на образование и пол общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
по възраст, степен на образование и пол общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
по възраст, степен на образование и пол общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
по възраст, степен на образование и пол общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
по областни и общински админи- общо за страната, статисти- Ваня
страции
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
от индустриални горивни и производ- общо за страната, статисти- Ваня
ствени процеси
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
от повърхностни и подземни източ- общо за страната, статисти- Ваня
ници
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
по икономически дейности и дял на общо за страната, статисти- Ваня
водоснабденото население от общото чески зони, статистически Петрова и
население на страната
райони и области
Димитър
Попов
от наблюдаваните стопански единици общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
дял на обслужваното население
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
дял на обслужваното население
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
под, във и над трудоспособна възраст общо за страната, статисти- Ваня
по пол
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
по пол
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
по възраст
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
по пол
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
между градовете, от селата в градовете, общо за страната, статисти- Ваня
от градовете в селата, между селата чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
между градовете, от селата в градовете, общо за страната, статисти- Ваня
от градовете в селата, между селата чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
по икономически дейности и средна общо за страната, статисти- Ваня
годишна заплата
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
коефициенти на икономическа актив- общо за страната, статисти- Ваня
ност, заетост и безработица
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН
Година

ВЕСТНИК

5.4.1.26

Заети лица

5.4.1.27

Регистрирани безработни лица и Година
равнище на безработица към 31.12.

от бюрата по труда

5.4.1.28

Общ и паричен доход

Година

средно на домакинство и на лице по
източници

5.4.1.29

Общ и паричен разход

Година

средно на домакинство и на лице по
групи

5.4.1.30

Брутен вътрешен продукт и брутна Година
добавена стойност

по икономически сектори

5.4.1.31

Разходи за придобиване на дълго- Година
трайни материални активи

по форма на собственост, по отраслови
сектори и по видове

5.4.1.32

Придобити дълготрайни матери- Година
ални активи

по форма на собственост, по видове и
по икономически дейности

5.4.1.33

Чуждестранни преки инвестиции Година
към 31.12.

в нефинансовите предприятия с натрупване

5.4.1.34

Пенсионерите и на пенсиите към Година
31.12.

брой

5.4.1.35

Разпределение на предприятията Година
от нефинансовия сектор на икономиката

по големина

5.4.1.36

Основни характеристики на пред- Година
приятията от нефинансовия сектор
на икономиката

по основни отрасли

5.4.1.37

Използвана земеделска площ

по вид

5.4.1.38

Площ със селскостопанско пред- Година
назначение

5.4.1.39

Средни добиви

5.4.1.40

Селскостопански животни към 1.11., Година
птици към 31.12. и производство
на яйца

5.4.1.41

Продукти и продуктивност на сел- Година
скостопанските животни

5.4.1.42

Промишлено производство на чер- Година
вено месо и на месо от птици

5.4.1.43

Събрано и преработено мляко и Година
производство на основни млечни
продукти

Година

Година

по степен на образование

по групи култури, с трайни насаждения по видове и производство на
зърнени култури, производство на
технически култури и производство на
зеленчукови култури, картофи, дини
и пъпеши, и ягоди, производство на
фуражни култури
от зърнени култури, от технически
култури, от зеленчукови култури,
картофи, дини и пъпеши, и ягоди,
производство на фуражни култури и
от трайни насаждения по видове
по видове

БРОЙ 20
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов

общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов

общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
мляко и месо
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
по местонахождение на кланиците
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
по местонахождението на млекопре- общо за страната, статисти- Ваня
работвателните предприятия
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5.4.1.44

Ресурси и използване на необрабо- Година
тен дървен материал

от иглолистни дървесни видове, от
широколистни дървесни видове, на
дърва за горене от иглолистни и широколистни дървесни видове
по подсектори на промишлеността

5.4.1.45

Продукция на предприятията от Година
промишлеността

5.4.1.46

Производство на промишлени из- Година
делия

по видове

5.4.1.47

Площ на жилищата на 31.12.

Година

видове полезна площ

5.4.1.48

Жилищни сгради към 31.12.

Година

по материал на външните стени на
сградата

5.4.1.49

Жилища към 31.12.

Година

по форма на собственост и по брой
на стаите

5.4.1.50

Въведени в експлоатация сгради, Година
жилища и полезна жилищна площ

по вид

5.4.1.51

Реализирани приходи от строител- Година
но-монтажни работи

по направления на строителството

5.4.1.52

Републиканска пътна мрежа към Година
31.12.

според вида на настилката и според
класа на пътя

5.4.1.53

Пътнотранспортни произшествия Година

общо, убити и ранени

5.4.1.54

Транспортни средства към 31.12.

Година

брой

5.4.1.55

Пощенски, телеграфни, телефонни Година
станции и агентства към 31.12.

брой

5.4.1.56

Магазини за продажби на дребно Година
към 31.12.

хранителни и нехранителни стоки

5.4.1.57

Продажби на дребно

Година

реализирани приходи

5.4.1.58

Средства за подслон

Година

по видове

5.4.1.59

Хотели

Година

места, леглоденонощия, пренощували
българи и чужденци и приходи от
нощувки

5.4.1.60

Здравна мрежа към 31.12.

Година

по видове здравни заведения

5.4.1.61

Детски ясли към 31.12.

Година

ясли и деца по пол

5.4.1.62

Социални услуги, извършвани в Година
общността, към 31.12.

заведения и дейности за социални
услуги, извършвани в обичайна домашна среда

С Т Р. 6 1
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

5.4.1.63

Специализирани институции за Година
предоставяне на социални услуги
към 31.12.

заведения за социални услуги , извърш- общо за страната, статисти- Ваня
вани извън домашна среда
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов

5.4.1.64

Домове за медико-социални грижи Година
за деца към 31.12.

деца по пол

5.4.1.65

Медицински кадри към 31.12.

Година

по образователен ценз и статус

5.4.1.66

Детски градини

Година

общо и в селата, по вид, детски учители и деца

5.4.1.67

Учебни институции

Година

по видове; преподаватели, учащи и
завършили по степени на образование

5.4.1.68

Учащи през по степени на Между- Година
народната класификация на образованието (ISCED’97)

по видове институции

5.4.1.69

Специални училища

по вид

5.4.1.70

Разходи за НИРД и персонал, зает Година
с НИРД

парични средства

5.4.1.71

Регистрирани и разкрити криминал- Година
ни и икономически престъпления

по броя и нанесените щети

5.4.1.72

Престъпления, завършили с
осъждане

Година

по брой на извършителите

5.4.1.73

Осъдени лица

Година

по брой на извършените престъпления,
по пол и възраст

5.4.1.74

Театри и кина

Година

по брой, преставления, посещения
и приходи

5.4.1.75

Музеи

Година

по брой, посещения, експонати, персонал и приходи

5.4.1.76

Читалища и библиотеки

Година

по брой и библиотечен фонд

5.4.1.77

Издадени книги, брошури и вест- Година
ници

по видове

5.4.1.78

Радиостанции и телевизионни ка- Година
нали

по области на регистрация

Година

общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони и статистически Петрова и
райони
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони, области и общини Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов
общо за страната, статисти- Ваня
чески зони, статистически Петрова и
райони и области
Димитър
Попов

ТЕМА 5.5. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
177

5.5.1

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)

5.5.1.1

Разходи за научноизследователска Година
и развойна дейност (НИРД)

по видове: текущи разходи и разходи общо за страната и статисти- Ваня Жеза придобиване на ДМА; институци- чески райони
лева
онални сектори; области на науката;
източници на финансиране; разходи за
НИРД в сектор Предприятия по икономическа дейност; разходи за НИРД
в сектор Предприятия по големина на
предприятията

БРОЙ 20
5.5.1.2

178

5.5.2
5.5.2.1

179

5.5.3
5.5.3.1
5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.3.4

5.5.3.5

183

5.6.1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Персонал, зает с научноизследова- Година
телска и развойна дейност (НИРД)

брой; пол; видове (изследователи, тех- общо за страната и статисти- Ваня Женически персонал, помощен персонал); чески райони
лева
институционални сектори; области
на науката; степен на образование;
персонал, зает с НИРД в сектор Предприятия по икономическа дейност;
изследователи по възрастови групи
в държавния сектор и сектор Висше
образование; изследователи по гражданска принадлежност в държавния
сектор и сектор Висше образование;
персонал, зает с НИРД – общо и изследователи (еквивалент на пълна заетост)
по големина на предприятията в сектор
Предприятия
БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД) ПО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Бюджетни разходи за научноиз- Година по социално-икономически цели
общо за страната
Ваня Жеследователска и развойна дейност
лева
(НИРД) по социално-икономически цели
ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Дял на иновативните предприятия Година %
общо за страната
Светослава
от общия брой предприятия
Филипович
Дял на иновативните предприятия, Година %
реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от
общия брой предприятия
Дял на оборота, реализиран от нови Година %
или усъвършенствани продукти,
нови за пазара, от общия оборот на
предприятията
Дял на оборота, реализиран от нови Година %
или усъвършенствани продукти,
нови за предприятието, но не и за
пазара, от общия оборот на предприятията
Дял на предприятията с иновацион- Година %
но сътрудничество от общия брой
иновативни предприятия
ТЕМА 5.6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

общо за страната

Светослава
Филипович

общо за страната

Светослава
Филипович

общо за страната

Светослава
Филипович

общо за страната

Светослава
Филипович

5.6.1.1

Изходящ трафик на универсалните Тримепощенски услуги
сечие

писмена кореспонденция, периодични общо за страната
издания и колетни пратки

Юлия Георгиева

184

5.6.2
5.6.2.1

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
Трафик на неуниверсалните пощен- Година
ски услуги

вътрешен и международен

Юлия Георгиева

185

5.6.3

СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

5.6.3.1

Пощенски, телеграфни и телефонни Година
станции

брой

общо за страната, статистиче- Юлия Георски райони и области
гиева

5.6.3.2

Пощенски агентства

Година

брой

общо за страната, статистиче- Юлия Георски райони и области
гиева

5.6.3.3

Пощенски кутии

Година

брой

общо за страната, статистиче- Юлия Георски райони и области
гиева

5.6.4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА

5.6.4.1

Достъп на домакинствата до ин- Година
тернет

по устройства за достъп чрез компю- общо за страната и статисти- Милена
тър; мобилни устройства
чески райони
Ковчазова

5.6.4.2
5.6.4.3

Домакинства с широколентов дос- Година
тъп до интернет
Използване на компютри от лицата Година

5.6.4.4

Използване на интернет от лицата Година

по видове домакинства по семеен
статус
по място на достъп (вкъщи, работно
място, в образователна институция,
и др.)
по пол; възраст; завършена степен на
образование; заетост

5.6.4.5

Използване на интернет от лицата Година

5.6.4.6

Лица, използващи интернет за спе- Година
цифични цели

186

общо за страната

общо за страната
общо за страната

Милена
Ковчазова
Милена
Ковчазова

общо за страната и статисти- Милена
чески райони
Ковчазова

по място на достъп (вкъщи, работно общо за страната
място, в образователна институция,
интернет кафе и др.)
по видове цели
общо за страната

Милена
Ковчазова
Милена
Ковчазова

С Т Р.

64
5.6.4.7

5.6.4.8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

Лица, използващи интернет с цел Година

по цели на използване (за получаване общо за страната

Милена

взаимодействие с обществени ин-

на информация, формуляри, изпра-

Ковчазова

ституции

щане на попълнени формуляри); общо

Лица, които са поръчвали/купували Година

и по пол

общо за страната

стоки или услуги по интернет за
5.6.4.9

Ковчазова

лични цели
Вид на поръчваните стоки и услуги Година

общо за страната

от лицата по интернет
5.6.4.10

Закупуване на стоки и услуги от Година

общо за страната

общо за страната

Милена
Ковчазова

Проблеми, свързани със сигур- Година

общо за страната

ността при използването на интер-

187

Милена
Ковчазова

онлайн магазините
Причини, поради които лицата не Година
пазаруват по интернет

5.6.4.12

Милена
Ковчазова

лицата по видове дестинации на
5.6.4.11

Милена

Милена
Ковчазова

5.6.4.13

нет от лицата
Е-умения на лицата

5.6.5

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ И Е-ТЪРГОВИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА И РАЗХОДИ И ИНВЕСТИЦИИ В ИКТ

5.6.5.1

Предприятия с достъп до интернет Година

5.6.5.2
5.6.5.3

Година

общо за страната

%; по големина на предприятието

Милена
Ковчазова

общо за страната

Милена

Предприятия с широколентов дос- Година

общо за страната

Ковчазова
Милена

тъп до интернет
Заети в предприятията, които из- Година

общо за страната

Ковчазова
Милена

ползват компютри и интернет

Ковчазова

5.6.5.4

Предприятия, които имат уебсайт/ Година

общо за страната

Милена

5.6.5.5

страница
Предприятия, използващи интра- Година

общо за страната

Ковчазова
Милена

5.6.5.6

нет/екстранет
Предприятия, използващи интернет Година

%; по цели на използване (за полу- общо за страната

Ковчазова
Милена

с цел взаимодействие с публични

чаване на информация, формуляри,

Ковчазова

институции
Предприятия, използващи интер- Година

изпращане на попълнени формуляри)

5.6.5.7

общо за страната

нет с цел обучение и образование

Милена
Ковчазова

5.6.5.8

на заетите
Предприятия, които са използвали Година

общо за страната

Милена

5.6.5.9

електронен подпис
Предприятия, които са получава- Година

общо за страната

Ковчазова
Милена

ли и/или изпращали електронни

Ковчазова

5.6.5.10

фактури
Предприятия, които са получавали Година

общо за страната

Милена

5.6.5.11

поръчки онлайн
Предприятия, които са закупували Година

общо за страната

Ковчазова
Милена

5.6.5.12

стоки/услуги онлайн
Стойност на покупките/продажбите Година

общо за страната

Ковчазова
Милена

по интернет и/или мрежи, различни
5.6.5.13

Ковчазова

от интернет
Предприятия, които са използвали Година

общо за страната

автоматизиран обмен на данни
5.6.5.14

Ковчазова

Предприятия, които са използвали Година

общо за страната

система за управление на ресур5.6.5.15

Милена
Милена
Ковчазова

сите (ERP)
Предприятия, които се използвали Година

общо за страната

софтуерни приложения за упра-

Милена
Ковчазова

вление на информация за клиенти
5.6.5.16

(CRM)
Проблеми, свързани със сигурност Година

по големина на предприятието

общо за страната

та при използването на интернет от
5.6.5.17
5.6.5.18

1947

Милена
Ковчазова

предприятията
Разходи за закупуване на ИКТ стоки Година

по видове стоки и услуги, по видове общо за страната

Милена

и услуги от предприятията

софтуер

Ковчазова

Инвестиции в ИКТ стоки и услуги Година

по видове стоки и услуги, по видове общо за страната

Милена

на предприятията

софтуер

Ковчазова
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 3213-П
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСПК,
чл. 22 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични
търгове за продажба на акции – собственост на
държавата, и в съответствие с протоколно решение
№ 12927 от 23.ІІ.2010 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация реши продажбата на
акциите, собственост на държавата в капитала
на „Спартак – Турс“ – АД, София, да се извърши
чрез централизиран публичен търг.
Изпълнителен директор: Т. Николов
1887

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 45
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изгра ж дане на промишлен
и противопожарен водопровод – ІІ етап, към
обект „Интегрирана система от съоръжения
за третиране на битови отпадъци на Столична
община – местност Садината, в землището на
с. Яна, район „Кремиковци“, с трасе по полски
път в землището на с. Ботунец, ЕКАТТЕ 99135,
масиви 25 и 26; в землището на с. Горни Богров,
ЕКАТТЕ 16448, полски път – ПИ № 223, и в землището на с. Яна, ЕКАТТЕ 87401, масиви 10 и 23.
2. Допуска в защита на особено важен обществен интерес предварително изпълнение на
настоящото решение.
3. Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез район „Кремиковци“
на Столичната община пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Решението е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 28.І.2010 г.,
протокол № 56, т. 22 от дневния ред, по доклад
№ 6602-19 от 22.І.2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
1862

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 46
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 64, ал. 4, т. 1 ЗЕ и чл. 60, ал. 1 АПК Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за предвиждане на основно и резервно електрозахранване на обект „Интегрирана
система от съоръжения за третиране на битови
отпадъци на Столичната община“ – местност Хан
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Богров, в землището на с. Горни Богров, район
„Кремиковци“, с трасе в землището на с. Горни
Богров, ЕКАТТЕ 16448, масиви 11, 13, 10, 86, и
в землището на с. Яна, ЕКАТТЕ 87401, масиви
65, 54, 49, 62, 64, 67, 69.
2. Допуска в защита на особено важен обществен интерес предварително изпълнение на
решението.
3. Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез район „Кремиковци“
на Столичната община пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Решението е прието на заседание на Столичния
общински съвет, проведено на 28.I.2010 г., протокол
№ 56, т. 23 от дневния ред, по доклад № 6602-20 от
22.I.2010 г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната
комисия по устройство на територията и жилищна
политика на Столичния общински съвет.
1863

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 60
от 11 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, чл. 4, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Променя метода за приватизация на пакет
от 53 364 поименни акции, общинска собственост,
представляващи 100 % от капитала на „БКС
Център“ – ЕАД, София, от публично оповестен
конкурс на публичен търг.
2. Възлага на Столичната общинска агенция за
приватизация като орган на Столичния общински
съвет да извърши всички необходими действия във
връзка с приватизацията на общинското участие
в капитала на „БКС Център“ – ЕАД.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационна сделка за
общинското участие в капитала на „БКС Център“ – ЕАД.
1835

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 155
от 14 ноември 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 12 ЗМСМА във връзка
с чл. 43, ал. 8 ЗЕ Общинският съвет – гр. Гоце
Делчев, реши:
1. Приема „Неврокоп – газ“ – АД, гр. Гоце
Делчев, да осъществи газификацията и одобрява
инвестиционното намерение за газификация на
община Гоце Делчев.
2. Одобрява схемата за цялостно изграждане
на газоразпределителния провод и отклоненията
за битовата газификация на община Гоце Делчев
и бизнес план.
1899

Председател: Т. Радулов

С Т Р.
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ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 333
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Кубрат, реши:
Допълва Списъка по чл. 3, ал. 2, изр. второ
от ЗПСК на обектите, общинско имущество, което ще се обявява за приватизация, с общински
нежилищен имот, невключен в имуществото
на общински търговски дружества, който се
използва за стопански цели, представляващ самостоятелен обект в сграда – магазин, с идентификатор 40422.504.558.2.2 по кадастралната карта
на гр. Кубрат, одобрена със Заповед № РД-18-7
от 14.II.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК в строителните граници на гр. Кубрат,
община Кубрат, с административен адрес гр.
Кубрат, ул. Цар Освободител 18, със застроена
площ 89 кв. м, заедно с 2,80 % ид.ч. от общите
части на сградата. Самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор 40422.504.558.2,
която се намира в поземлен имот 40422.504.558
със стар идентификатор УПИ VIII от кв. 50а
по ПУП на гр. Кубрат, одобрен със Заповед
№ 551 от 1980 г.
1898

Председател: И. Яхов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 36
от 18 февруари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 16.IX.2008 г.
и протокол от 5.II.2010 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от 12.II.2010 г. одобрявам
плана на новообрауваните имоти в М 1:1000 на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за землището на с. Богослов, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
1897

Областен управител: Л. Анчев

ЗАПОВЕД № 38
от 19 февруари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протоколи от 6.VII.2009 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ, протокол от 15.XII.2009 г. и доклад от 18.II.2010 г.
одобрявам план на новообразуван имот № 44.67,
предоставен за ползване по силата на акт по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в местността Янкова нива в землището на гр. Сапарева баня, област Кюстендил.
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Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
1846

Областен управител: Л. Анчев

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 322
23 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 25,
т. 1 във връзка с чл. 24 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Първомай, реши:
Създава следните нови селищни образувания
за задоволяване на промишлените нужди на
община Първомай, както следва:
селищно образувание с производствено предназначение с наименование „Фотоволтаичен
парк – Адата“ в местността Землище, кв. Дебър, съставляващо поземлени имоти: № 800513;
№ 801; № 801594; № 801595; № 801596, всичките
в землището на гр. Първомай, област Пловдив;
с е л и щ но о бра з у ва н ие с п р оизводс т вено
предназначение с наименование „Промишлена
зона – Искра“ в местността Делимит сърт, съставляващо поземлен имот № 06032 в землището
на с. Искра, община Първомай, област Пловдив;
селищно образувание с производствено предназначение с наименование „Фотоволтаичен
парк – Кунин Ямач“, съставляващо поземлени
имоти: № 396006; № 396001 и № 801529, всичките
в землището на гр. Първомай, област Пловдив;
селищно образувание с производствено предназначение с наименование „Фотоволтаичен
парк – Чилингирско“ в местността Чилингирско Т.Ямач, съставляващо поземлени имоти:
№ 112089; № 112085; № 112052; № 112056; № 113120;
№ 112078 и № 114030, всичките в землището на
гр. Първомай, област Пловдив;
селищно образувание с производствено предназначение с наименование „Фотоволтаичен
парк – Мерата“ в местността Мерата, съставляващо поземлен имот № 000242 в землището на с.
Караджалово, община Първомай, област Пловдив.
1896

Председател: Д. Петков

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2473
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 480 от 21.V.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели – магазин, с
идентификатор 68850.505.277.1.4 в Стара Загора,
ул. Хаджи Д. Асенов 2, намиращ се в сграда № 1,

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

разположен в поземлен имот с идентификатор
№ 68850.505.277, състоящ се от три нива на коти,
както следва:
– на кота – 2,50, – 3,00 – ЗП – 154,93 кв.м;
– на кота – 3,80 – ЗП – 118,16 кв.м;
– на кота +/- 0,00 – ЗП – 626,39 кв.м;
– на кота + 3,80 – ЗП – 302,58 кв.м, с РЗП –
1202,06 кв.м., заедно с 8,981 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
поземления имот, в който е построена сградата.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
720 000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
10 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 70 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора:
13.ІV.2010 г. (27.V.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 12.ІV.2010 г.
(26.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 12.ІV.2010 г. (26.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 14.ІV.2010 г. (28.V.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 14.ІV.2010 г. (28.V.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 14.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 28.V.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1900а

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2474
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 606 от 29.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ІІІОДО, кв. 20, с. Оряховица, община Стара
Загора, с площ 1510 кв.м заедно с построените
в него сгради: административна сграда и фурна
на два етажа със ЗП – 165 кв. м, състояща се от:
сутерен – баня, помещение; първи етаж – фурна
и стълбище; втори етаж – 5 бр. стаи и коридор;
котелно на един етаж със ЗП – 32,66 кв. м.; склад
на един етаж със ЗП – 29,90 кв. м, и навес на
един етаж със ЗП – 34,20 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
22 500 лв. (без ДДС).
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3. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 2500 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора,
или на касата в Информационния център във
фоайето на общината в срок до 13.ІV.2010 г.
(27.V.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 12.ІV.2010 г.
(26.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 12.ІV.2010 г. (26.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 14.ІV.2010 г. (28.V.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 14.ІV.2010 г. (28.V.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 14.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 28.V.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1901

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2475
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 933 от 19.VІІ.2007 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор
№ 68850.518.521.1.24 на ул. Българско опълчение
63, Стара Загора (склад № 16), кота – 2,30 м,
ЗП – 35,60 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
9000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 14.ІV.2010 г. (1.VІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
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6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лева (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 13.ІV.2010 г.
(31.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 13.ІV.2010 г. (31.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 15.ІV.2010 г. (2.VІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 15.ІV.2010 г. (2.VІ.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 2.VІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1902

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2476
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 607 от 29.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ІХ – болница, трафопост и тоалетна в кв.
30, с. Козаревец, община Стара Загора, с площ
6500 кв.м заедно с построената в него сграда на
три етажа и мазе, със застроена площ, както
следва: мазе – 91,84 кв.м, първи етаж – 303,75
кв.м, втори етаж – 324,46 кв.м, в т. ч. външно
стълбище – 14,40 кв. м, трети етаж – 310,06 кв.м, и
сграда – тоалетна със застроена площ 25,46 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
40 500 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 4000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 14.ІV.2010 г. (1.VІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 13.ІV.2010 г.
(31.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 13.ІV.2010 г. (31.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 15.ІV.2010 г. (2.VІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
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9. Ден и час на търга – 15.ІV.2010 г. (2.VІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 2.VІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
1903
РЕШЕНИЕ № 2477
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 611 от 29.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ІІ – училище – в кв. 1, пл. № 108, с. Стрелец, община Стара
Загора (бивше училище), ЗП = 287,42 м 2 , РЗП =
323,63 м 2 , дв. място – 8480 м 2 , тоалетна – 12 м 2 ,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
19 800 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 15.ІV.2010 г. (3.VІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.ІV.2010 г.
(2.VІ.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 14.ІV.2010 г. (2.VІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 16.ІV.2010 г. (4.VІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 16.ІV.2010 г. (4.VІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 4.VІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
1904

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 2478
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 542 от 30.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ XVII – общ,
в кв. 28, с. Горно Ботево, община Стара Загора,
с площ 310 кв. м заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда със ЗП – 46,87 кв. м,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
9000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 20.ІV.2010 г. (2.VІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 19.ІV.2010 г.
(1.VІ.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен
ден до 17 ч. на 19.ІV.2010 г. (1.VІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 21.ІV.2010 г. (3.VІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 21.ІV.2010 г. (3.VІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 21.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 3.VІ.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1905

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2479
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 670 от 29.VІ.2006 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели – ПИ 300, в кв. 37, с. Калояновец, община Стара Загора (старо кметство), със
ЗП=247,04 кв. м; РЗП = 604,16 кв. м, по реда на
ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
18 000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1800 лв.
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4. Утвърждава депозит в размер 2700 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център на общината
в срок до 22.ІV.2010 г. (20.V.2010 г.).
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит – преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
21.ІV.2010 г. (19.V.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга 16 ч. на 23.ІV.2010 г.
(21.V.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 23.ІV.2010 г. (21.V.2010 г.)
в 16 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 23.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 21.V.2010 г. от 16 ч. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1906

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2480
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 618 от 29.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ VІI-164 в кв. 11,
с. Михайлово, община Стара Загора (бивша ЦДГ)
с площ 2360 кв. м заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда със ЗП – 242 кв.м.,
по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
10 800 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
4. Утвърждава депозит за участие в размер
2000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара
Загора, или на касата в Информационния център
на общината в срок до 27.ІV.2010 г. (9.VІ.2010 г.).
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит – преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора
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срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата
в Информационния център на общината в срок
до 26.ІV.2010 г. (8.VІ.2010 г.)
7. Срок за оглед на обекта всеки работен ден
до 17 ч. на 26.ІV.2010 г. (8.VІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 10 ч. на 28.ІV.2010 г.
(10.VІ.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 28.ІV.2010 г. (10.VІ.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 28.ІV.2010 г.,
ще се проведе на 10.VІ.2010 г. от 10 ч. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея
Изпълнителен директор: Зл. Танев
1907
РЕШЕНИЕ № 2481
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 615 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ ІІІ – баня в кв. 34, с. Горно Ботево, община Стара Загора (бивша баня): дв. място – 1290
кв. м, едноетажна сграда със ЗП = 141,35 кв. м;
складово помещение – 11,18 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 22 500 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1500 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 27.04.2010 г. (9.06.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на общината
в срок до 26.04.2010 г. (8.06.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17,00 ч. на
26.04.2010 г. (08.06.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 28.04.2010 г. (10.06.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 28.04.2010 г. (10.06.2010 г.)
от 14 ч. в зала „ Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 28.04.2010 г.,
ще се проведе на 10.06.2010 г. от 14 ч. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
1908
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РЕШЕНИЕ № 2482
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 616 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ VІІ – детска градина в кв. 19, с. Пшеничево, община Стара Загора (бивша ЦДГ № 49), с
площ 4500 кв. м, с масивна сграда над мазе ЗП
= 188,50 кв. м; масивна сграда ЗП= 78,28 кв. м;
стопанска постройка ЗП=54 кв. м, и масивна
сграда – 15,75 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
20 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 29.04.2010 г. (10.06.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център във фоайето на общината
в срок до 28.04.2010 г. (09.06.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
28.04.2010 г. (09.06.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 30.04.2010 г. (11.06.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 30.04.2010 г. (11.06.2010 г.)
от 10 ч. в зала „ Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 30.04.2010 г., ще
се проведе на 11.06.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1909

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2483
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 610 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ ХХІІІ общ.
в кв. 38, с. Арнаутито, община Стара Загора,
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(бивша детска градина) със ЗП = 391,54 кв. м,
дворно място 2060 кв. м, кирпич. стопанска сграда
ЗП = 69,60 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
10 800 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 5000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или на
касата в Информационния център във фоайето
на общината в срок до 29.04.2010 г. (10.06.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 28.04.2010 г.
(09.06.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 28.04.2010 г. (09.06.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 30.04.2010 г. (11.06.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 30.04.2010 г. (11.06.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 30.04.2010 г., ще
се проведе на 11.06.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1910

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2484
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК, Решение № 609 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот за
стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв. 39, с. Дълбоки, община Стара
Загора (бивша баня), със ЗП – 165 кв. м, дворно
място – 860 кв. м, по реда на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
11 700 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
300 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1800 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755
401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата
в Информационния център на общината в срок
до деня преди търга – 17.05.2010 г. (15.06.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
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намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 14.05.2010 г.
(14.06.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 часа на 14.05.2010 г. (14.06.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 18.05.2010 г. (16.06.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 18.05.2010 г. (16.06.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 18.05.2010 г., ще
се проведе на 16.06.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
1911

Изпълнителен директор: Зл. Танев

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
ОБЛАСТ СОФИЯ
РЕШЕНИЕ № 16
от 8 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ след разглеждане
на представения доклад Общинският съвет – с.
Горна Малина, прие решение за одобряване на
ПУП – ПРЗ на ПИ 018057 в м. При реката, землището на с. Долна Малина.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез община Горна Малина.
1954

Председател: Ив. Младенова

11. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 26 февруари 2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
4478183
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2050969
Инвестиции в ценни книжа
17276954
Всичко активи:
23806106
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7459622
Задължения към банки
4852111
Задължения към правителството
и бюджетни организации
5947450
Задължения към други депозанти
492954
Депозит на управление „Банково“
5053969
Всичко пасиви:
23806106
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител
К. Христов
на БНБ:
В. Пауновска
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 26 февруари 2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
30194
Вземания от правителството на
Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1447273
Дълготрайни материални и нематериални активи
203785
Други активи
9894
Депозит в управление „Емисионно“
5053969
Всичко активи:
6745115
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2689307
Други пасиви
28986
Всичко задължения:
2718293
Основен капитал
20000
Резерви
3458859
Неразпределена печалба
547963
Всичко собствен капитал:
4026822
Всичко пасиви:
6745115
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител
Д. Костов
на БНБ:
В. Пауновска
1996
22. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 и чл. 75 от Закона
за водите открива процедура за изменение на
разрешително № 016100112 от 8.VII.2008 г. за
водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, от каптиран естествен
извор № 2 на находище „Велинград – Чепино“,
Велинград, община Велинград, област Пазарджик, както следва: 1. Проектните параметри
на водовземането, включително: а) количество
на водите: намаляване на разрешен дебит: от
0,9 л/сек на 0,4 л/сек и намаляване на разрешен
годишен воден обем: от 28 382,4 куб. м/годишно
на 12 614,4 куб. м/годишно. 2. Условията в останалите раздели на разрешително № 016100112 от
8.VII.2008 г. за водовземане от минерална вода
не се променят. 3. Заинтересуваните могат да
представят писмени възражения и предложения в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
1950
118. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 и чл. 75 от Закона
за водите открива процедура за изменение на
разрешително № 01610128 от 18.VII.2008 г. за
водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост от каптиран естествен
извор № 2 на находище „Велинград – Чепино“,
Велинград, община Велинград, област Пазарджик, както следва: 1. Проектните параметри
на водовземането, включително: а) количество
на водите: намаляване на разрешен дебит: от 0,5
л/сек на 0,15 л/сек и намаляване на разрешен
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годишен воден обем: от 15 768 куб. м/годишно
на 4730,4 куб. м/годишно. 2. Условията в останалите раздели на разрешително № 01610128 от
18.VII.2008 г. за водовземане от минерална вода
не се променят. 3. Заинтересуваните могат да
представят писмени възражения и предложения в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
1951
3. – Русенският университет „А. Кънчев“
обявява конкурси за: професор по 02.18.02 механизация и електрификация на животновъдството
за катедра „Бизнес и мениджмънт”; доцент по
02.21.06 автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (информатика) за катедра „Информатика и информационни
технологии“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – отдел „КНП“, стая 324А, тел. 082/888-455.
1983
3. – Институтът по катализ при БАН – Софи я, обявява конк у рс за нау чен сът рудник
по 01.05.16 химична к инетика и ката лиз за
лаборатория „Нови каталитични материали и
наноразмерни катализатори“ със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 231, тел. 979-35-63.
1932
93. – Институтът за литература при БАН – София, обявява конкурс за научен сътрудник по
05.04.02 българска литература със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски
проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 971-70-56.
1929
91. – Институтът за литература при БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 05.04.02 българска литература със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел.
971-70-56.
1931
30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-11 от 23.ІІ.2010 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-34 от 11.ХІІ.2009 г.
на „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
и „Ей и Ес – ЗС Марица Изток 1“ – ЕООД, със
забележка за обект: Ремонт и реконструкция на
съществуваща ВЛ „Соколец“ и присъединяване
към ОРУ 400 kV на ТЕЦ „Ей и Ес ЗС Марица
Изток 1“ – Замяна на въздушна с кабелна линия
в участък от стълб № 19 до ОРУ 400 kV на ТЕЦ
„Ей и Ес ЗС Марица Изток 1“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
2038
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 791, прието по протокол
№ 37 от 28.I.2010 г. на Общинския съвет – Русе,
с което е отказано провеждане на местен референдум с въпрос „Предвид икономическата
криза да бъде ли намалена числеността на общинската администрация и да бъде ли намален
броят на заместник-кметовете на общината от
5-има на 2-ма?“, по което оспорване е образувано
адм.д. № 67/2010 по описа на Административния
съд – Русе, 5 състав, насрочено за 15.IV.2010 г.
от 11 ч. Оспорващи страни по делото са: Теодор
Тодоров Оджаков, Стефан Георгиев Бучаков,
Искрен Василев Веселинов, Ростислав Димитров
Златарски, Дениз Метин Зия, Емел Тефикова
Видинлиева, Даяна Георгиева Коева, Евгени
Трифонов Велковски, Цвети Първанов Русинов,
Момчил Илиев Кастерлиев, Теодора Димитрова
Константинова, Пламен Янков Цветков, Евгени
Игнатов Игнатов, Силвия Александрова Крушкова
и Данко Ганчев Павлов, всички от Русе.
1973
К юстен ди лск и ят районен съд п ризовава
Татяна Василевна Князка с последен адрес с.
Слокощица, област Кюстендил, ул. Васил Левски 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 20.IV.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 102/2010, заведено от Румен Кирилов Князки
за прекратяване на брака на основание чл. 49,
ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
1961
Софийският районен съд, III гр. отделение, 80
състав, призовава Арбнор Байрактари с последен
известен адрес София, с. Бистрица, ул. Чемшир
1, сега са неизвестен адрес, да се яви в съда на
14.IV.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 9988/2009, заведено от Венцислава Йорданова
Гьорева от София, по чл. 99, ал. 2 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1960
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2675 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1130/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агро инвест груп – АИГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Бреница,
област Плевен, ул. Иван Ангелов 3, с предмет на
дейност: покупка на резервни части за машини
и съоръжения с цел препродажба, производство,
заготовка и търговия с посевен и посадъчен
материал, производство и търговия със селскостопанска продукция, внос и износ на стоки,
транспортни услуги, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни и
складови сделки, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Сашко Иванов Андреевски.
50407
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2673
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1127/2007 вписа в тър-
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говския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Винимпекс 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Ресен 11, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ на стоки, суровини и материали, вътрешно- и външнотърговска
дейност, превоз на товари в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
рекламна, маркетингова, агентска, консултантска
дейност, разкриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене и забавни игри, комисионни,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия с черни и цветни
метали, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Калоян Тихомиров Петров.
50408
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2683 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 277/2003 вписа в търговския
регистър промени за „Панорама – ГТМ“ – ООД,
с. Гривица, област Плевен: заличава като управители на дружеството Славейко Йончев Иванов и
Десислава Гео Димитрова; вписва като управители
на дружеството Илиян Любенов Иванов и Лазар
Петков Цанков; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Владимир Величков
Попов, Илиян Любенов Иванов и Лазар Петков
Цанков заедно и поотделно.
50409
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2678 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1135/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фокс – ГД“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Горни
Дъбник, област Плевен, ул. Поп Андрей 3, с
предмет на дейност: производство, преработка и
сделки със селскостопански стоки, предоставяне
на обществени услуги – химическо чистене и други
перални услуги, комисионна, консигнационна и
спедиционна дейност в страната и в чужбина,
представителство (без процесуално) на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешен и международен транспорт, покупкопродажба на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, реекспорт, бартерни сделки,
дистрибуционна дейност, внос и износ на стоки,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Десислава Емилова Пенкова.
50410
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2587 от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 1103/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Рив“ – ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Иван Вазов 50,
ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: разработка
на телекомуникационни и софтуерни решения и
продукти, платформи за управление преноса на
високотехнологични телевизионни и интернет
сигнали, изграждане на локални компютърни
мрежи, търговия и дистрибуция на компютърна
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техника и софтуер, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
съдружниците (управители) Румяна Георгиева
Върбичкова и Ивайло Петков Върбичков заедно
и поотделно.
50411
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2640 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 1144/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дитекс 77“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Шейново 20, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, внос,
износ, бартерни, комисионни и лизингови сделки,
търговия със строителни материали, търговска
дейност с хранителни стоки, кафе, цигари (след
лиценз), безалкохолни и спиртни напитки (след лиценз), ресторантьорство, кафетерия и разкриване
на обекти за обществено хранене, производство,
изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина,
търговия с дървен материал, транспортна дейност,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Димитър Владимиров Петрунов.
50412
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2638 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1142/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агролес“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Девенци, област Плевен,
ул. Л. Бенов 1, с предмет на дейност: търговия
със стоки и услуги, производство и търговия
с животинска и селскостопанска продукция,
производство и изкупуване, продажба, доставка,
внос-износ на хранителни и промишлени стоки,
стоки за народно потребление, покупко-продажба
на земеделски земи и гори, стоки с художествена
стойност (без благородни метали, скъпоценни
камъни и паметници на културата), търговия с
движими и недвижими имоти, организиране на
търгове, индустриален софтуер, продажба на авточасти и аксесоари за леки и товарни автомобили,
производство, преработка и пласмент на селскостопанска и животинска продукция, покупкопродажба, преработка и износ на цветни и черни
метали, преработка и износ на вторични суровини,
производство и пласмент на горивни материали,
както и внос, износ, реекспорт, производство и
пласмент на пластмасови изделия, топливоварни
услуги, автотранспортни и таксиметрови услуги,
производство и пласмент на метални конструкции, производство на алкохолни (след лиценз) и
безалкохолни напитки, търговия с кафе, цигари
(след лиценз) и хранителни продукти, доставка
на горивни и строителни материали, бартерни,
комисионни и лизингови сделки, стоков контрол,
търговско представителство и посредничество,
сервиз на дейност на МПС и оборудване за сервизна дейност, туристическа дейност в страната
и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство,
аудио- и видеозаписна дейност, DVD продукти
и отдаване под наем, сделки с недвижими имоти и с интелектуална собственост, търговия с
МПС, сделки с дървен материал и целулозни
изделия, дърводобив и преработване, залесяване
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и рекултивация, маркетинг, ноу-хау, организиране на търгове, базари и изложби, инвеститорски сделки, инвестиционно-проучвателна,
инженерингова, иновационна дейност, строежи
на пътища и тяхното реставриране, рекламноинформационни сделки, търговско-импресарска
дейност с предмети на изкуството, антиквариат
(без предмети с национално значение), копирни
услуги, автомонтьорски, водопроводни, битова
техника и шивашки услуги, школи за получаване
на компютърна грамотност, издателска дейност,
откриване на заведения за обществено хранене,
поправка на битова техника, образователни и
преквалификационни курсове за шев и кройка,
ръчна и машинна бродерия, езиково обучение,
търговия с перилни препарати, парфюмерия, домашни потреби в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Иванов Янчев.
50413
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2698
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 814/97 вписа промени
за „Автоситомир“ – ЕООД, Плевен: заличава
като едноличен собственик на капитала на дружеството „Трансбулком“ – ЕООД, София (рег. по
ф.д. № 9974/2005 на СГС); вписа като едноличен
собственик на капитала „Евро Йол“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 154/2005 на ОС – Плевен), представлявано от Георги Костов Николов; вписа
като управител и представляващ дружеството
Александър Григоров Парашкевов; вписа нов
учредителен акт на дружеството.
50414
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2700 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1109/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Стойчеви трейд“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Вежен 14, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: производство, преработка
и търговска реализация на промишлени стоки
на вътрешния и външния пазар, разкриване на
търговски обекти и складове, търговия с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки
(без лиценз), търговски сделки – внос и износ,
посредничество, дистрибуторство, комисионна
търговия, хотелиерство и ресторантьорство, организиране на туристическа дейност в страната и в
чужбина, брокерска къща за движимо и недвижимо имущество, строителна дейност, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
застрахователно посредничество и брокерска
дейност, строителна дейност от промишлен и
битов характер, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от съдружниците
(управители) Галя Хинкова Стойчева и Николай
Стойков Стойчев заедно и поотделно.
50415
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2674 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1129/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ен Ви Ес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 35, вх. Б, ет. 8, ап. 32, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и
износ, търговия в страната и в чужбина с храни-
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телни, млечни и месни продукти, стоки за бита,
машини и съоръжения, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, селскостопанска
продукция, безалкохолни и алкохолни напитки
(след лиценз), цигари (след лиценз), кафе, парфюмерия, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионна, складова
и лизингова дейност, вътрешна и международна
спедиция (без пощенски пратки), хотелиерство и
ресторантьорство и други дейности, разрешени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Виктор Колев Цокев.
50416
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2665 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 640/2007 вписа промени за
„Голденер рапс“ – ЕООД, Плевен: допълва предмета на дейност на дружеството с „ловен туризъм,
развитие на горското стопанство, животновъдство,
замеделие и селско стопанство”; вписа промяна
в дружествения договор, приета на 14.XI.2007 г.
от едноличния собственик на капитала.
50417
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2666
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 531/2007 вписа промени
за „Хайке 5“ – ЕООД, Плевен: допълва предмета
на дейност на дружеството с „ловен туризъм, развитие на горското стопанство, животновъдство,
земеделие и селско стопанство”; вписа промяна
в дружествения договор, приета на 14.XI.2007 г.
от едноличния собственик на капитала.
50418
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2702 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1112/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ертрейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Хаджи Димитър 31, вх. Б, ап. 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, поставяне,
поддръжка, ремонт и сервиз, експлоатация на
автомати за топли, студени, газирани напитки
и пакетирани хранителни изделия, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Румен Нанков Велев.
50419
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2701 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1110/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Виталис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Гео Милев 7, с предмет на дейност: внос,
търговия на едро и дистрибуция с технически
помощни средства, рехабилитационна техника и
медицински изделия, ортопедични и протективни
изделия, санаториално и балнеоложко лечение,
изграждане на хосписи, санаториуми и почивни
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домове, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Емил Ангелов Кючуков.
50420
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2710 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1039/2006
вписа промени за „Ко Бо рент“ – ЕООД, Плевен:
премества седалището и адреса на управление от
Плевен, ул. Димитър Константинов 11, вх. Д, ет. 7,
ап. 13, в София, ул. Странджа, бл. 150 – 154, ет. 4,
ап. 30; вписа промяна в дружествения договор.
50421
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2703 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 975/2007 вписа
промени за „Дани комерс Иванова“ – ЕООД, с.
Лазарово, община Кнежа: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Цветан Дашов Иванов;
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Ивка
Петрова Иванова; вписа решение на едноличния собственик на капитала от 13.XI.2007 г. за
настъпилите промени.
50658
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2502
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1076/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дентрино системс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Иван Миндиликов 6А, с предмет на дейност: изработване и продажба на софтуер, консултантска
дейност в сферата на компютърните системи,
търговска дейност в страната и в чужбина, бартерни, комисионни сделки, проектантска и инженерингова дейност, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, транспортна
и спедиционна дейност, дистрибуторска дейност с
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, услуги на физически и юридически лица,
рекламно-информационна дейност, преводаческа дейност и услуги, като всички дейности ще
се развиват в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Йорданов Бонев.
50659
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2657 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 416/92 вписа прехвърлянето
на търговското предприятие заедно с фирмата
от едноличния търговец Семьон Ценов Вълов с
фирма „Семьон Ценов” на Стилияна Атанасова
Вълова и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Стилияна Вълова”.
50660
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2712
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1412/2000 вписа промени за „Многопрофилна болница за активно
лечение – Никопол“ – ЕООД, Никопол: заличава
като управител на дружеството Валерий Димитров Желязков; вписа като временно изпълняващ
длъжността управител на дружеството до провеждане на конкурс за титуляр на длъжността
Коста Иванов Костов.
50661
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2718
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1069/2007 вписа промени за „Пепи – 2002“ – ЕООД, с. Опанец, област
Плевен: увеличава капитала на дружеството от
5000 лв. на 45 000 лв. чрез записване на нови 400
дяла с номинална стойност 100 лв. всеки един
от тях; вписа промяна в учредителния акт на
дружеството съгласно решение на едноличния
собственик на капитала от 20.XI.2007 г.
50662
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2736 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1152/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Престиж“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Карлово 21, вх. Б, ет. 2, ап. 3, с предмет на
дейност: производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други стоки,
вътрешна и външна търговия, посреднически и
комисионни услуги, пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен
и меж д у народен т у ризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламна и информационна
дейност, счетоводна и консултантска дейност,
маркетингови проучвания, складова и лизингова
дейност, проектиране, дизайн и обзавеждане,
т ъргови я с недви ж ими имоти и отдаването
им под наем, строително-ремонтна дейност,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Таня Петкова Такова.
50663
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2737 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1170/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Питекс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Софроний Врачански 2,
вх. А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: сделки
от всякакъв вид в страната и в чужбина, вкл. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид
в страната и в чужбина, покупка и продажба на
петрол и петролни продукти, тютюневи изделия
и алкохол (след лицензии), продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство
(без процесуално), посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Лилян Пъшков Батолски.
50664
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2713 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 958/2004 вписа промени за
„ДВД – Медика“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала на дружеството
„ДВД“ – ЕООД, Плевен, представлявано от Поля
Живкова Цветкова; вписа като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Красимира Атанасова Цветкова;
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вписа промяна в адреса на управление от Плевен,
ул. Сан Стефано 1, ет. 3, кабинет 26, в Плевен,
ул. Данаил Попов 11, вх. В, ап. 15.
50665
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2735 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1151/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лорекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милко
Любенов Янков.
50666
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2719 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1334/2000 вписа промени за
„Терра – 2000“ – ООД, Червен бряг: заличава като
съдружник, управител и представляващ дружеството Данаил Николов Вълов; вписа като съдружник,
управител и представляващ дружеството Светла
Йорданова Вълова; вписа промени в дружествения
договор съгласно решение на ОС на съдружниците
от 7.XI.2007 г.; дружеството ще се управлява и
представлява от Иван Георгиев Иванов и Светла
Йорданова Вълова заедно и поотделно.
50667
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2717 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 756/90 вписа промени за
„Тера“ – АД, Червен бряг: заличава като член и
председател на СД на дружеството Данаил Николов Вълов; вписа като член и председател на
СД Светла Йорданова Вълова.
50668
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2707 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1116/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Клийн сист“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 314, вх. А, ап. 3, с предмет на
дейност: вътрешна и международна транспортна
и таксиметрова дейност за превоз на пътници
и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всякакви услуги за населението, производство и
търговия с хранителни и промишлени стоки и
селскостопанска продукция, търговско представителство (без процесуално), агентство и посредничество, вътрешна и външна търговия, както и
всякаква разрешена със закон търговска дейност,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Величко Пламенов Барбоев.
50669
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 41, ал. 2 ЗК с решение № 2696 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 272/94 вписа промени за
кооперация ЧПТК „Труд – 93” (в ливидация), с.
Искър, община Гулянци: заличава като ликвидатор
Клара Кръстева Манолова; вписа ликвидационна комисия в състав: Веселин Петров Почев,
Венелин Георгиев Димитров и Гошо Симеонов
Георгиев; кооперацията ще се представлява от
ликвидационната комисия.
50670
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2629 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1117/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ВИП 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Белене, ул. Васил Левски 24, бл. 3/77, вх. Д, ет. 1, ап. 12, с предмет
на дейност: хотелиерство и ресторантьорство,
консултантска дейност, обучение и подготовка
на кадри, външнотърговска дейност и посредничество с местни и чуждестранни фирми, внос
и износ на стоки и услуги, производство и реализация на промишлена продукция, търговия
със стоки, вкл. и промишлени, в страната и в
чужбина, представителство, експорт и реекспорт,
маркетинг и лизинг, производство и изкупуване
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход в страната и в чужбина,
ремонт на машини, съоръжения и автомобили,
сервизна дейност, компютърни услуги, предпечатна и издателска дейност, преводачески услуги,
организиране на спортни игри, корабно агентиране, туроператорска дейност и спедиция, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Тихомира Славчева Арнаудова и Петя Валентинова Везирова и се управлява и представлява
от управителя Тихомира Славчева Арнаудова.
50671
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2742 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1165/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Куцу – брос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Ниш 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и
външнотърговска дейност на стоки и услуги (без
забранените), консултантска, дистрибуторска и
лизингова дейност, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионна,
лицензионна, туристическа, рекламна, информационна дейност, вътрешен и международен
туризъм, производство, реализация и изкупуване
на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Никос Куцу.
50672
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2733 от 23.XI.2007 г. по ф.д № 1149/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Клиновски 62“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, бул.
Русе 78А, с предмет на дейност: строителство и
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свързаните с него дейности, търговия на едро и
дребно със стоки и принадлежности, производство
и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други стоки, битови услуги,
стопанисване на кафе-аперитиви и ресторанти,
преводни и машинописни услуги, туризъм, посредничество и комисионерски услуги, търговско
представителство (без процесуално) на местни
и чуждестранни лица, информационна дейност,
превози на пътници и товари, таксиметрови
услуги и други транспортни дейности, отдаване
и покупко-продажба на движимо и недвижимо
имущество и всякакви други дейности, разрешени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стефан Димитров Клиновски.
50673
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2745 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1169/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Дари 2000“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Незабравка 25А, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно със
стоки и услуги за бита, разкриване на магазини,
продажба на строителни материали, кафетерии,
ресторантьорство, хотелиерство, строителство,
проектиране, технически надзор, агентство и
представителство (без процесуално) на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
консултинг и маркетинг, транспортна, спедиторска и складова дейност, автоуслуги, автомивки,
комисионерство, инвеститорски контрол, рекламна дейност, продажба на цигари и алкохол (след
лиценз), внос и износ, бартерни сделки, ремонтни
услуги, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Борис Велизаров Русинов и Даринка
Георгиева Русинова и се управлява и представлява
от управителя Борис Велизатор Русинов.
50674
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2692
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1082/2006 вписа промени за „Доктор Цветанка Божидарова“ – ЕООД,
Плевен: вписа промяна в наименованието на
дружеството на „АИППИДП – д-р Цветанка
Божидарова“ – ЕООД; вписа промяна в предмета
на дейност на дружеството: амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична
дентална помощ, изразяваща се в извършване на
услуги, свързани с лечение на зъби, на околозъбни меки тъкани, с протезиране и екстракция на
зъби и в тази връзка извършване на диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика, диспансеризация,
предписване на лабораторни и други изследвания,
медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, обема вида домашни
грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, експертиза на
временна нетрудоспособност, дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи и имунизации, издаване на документи,
свързани с упражняваната дейност, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ;
вписа промяна в учредителния акт на дружеството
съгласно решение на едноличния собственик на
капитала от 12.XI.2007 г.
50675

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2715 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 85/2007 вписа
промени за „Инжстрой инженеринг“ – ООД,
Кнежа: заличава като съдружник и управител
в дружеството Илия Петров Митов; вписа като
съдружник и управител в дружеството Недялко
Илиев Петров; вписа промени в дружествения
договор на дружеството съгласно решение от ОС
на съдружниците от 13.XI.2007 г.; дружеството ще
се управлява и представлява от Вася Павлинова
Мильовска и Недялко Илиев Петров заедно и
поотделно.
50676
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2670 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1124/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Томски“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Левски, ул. Княз Борис
10, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, комисионерство и агентство, спедиторска и транспортна дейност, лизингови услуги,
сделки с недвижими имоти, предприемаческа
дейност, строителство, производство, преработка
и търговия с мляко и млечни продукти и с месо
и месни продукти, животновъдство и растенивъдство, туроператорска дейност (след получаване
на лиценз), хотелиерство и ресторантьорство,
всякакви услуги, хазартни и развлекателни игри
(след получаване на лиценз), външнотърговска,
консултантска и агентска дейност, дърводелски и
металообработващи услуги, финансово-счетоводни услуги, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Въльо Божинов Банчев.
50677
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1707 от 11.VII.2007 г. по ф.д. № 653/2007 допуска прилагането на годишен финансов отчет за
2006 г. на „Кнезим“ – АД, Кнежа, приет от ОС
на акционерите на 29.VI.2007 г.
50678
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2771 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 1138/98 вписа промени
за „Стройпродукт“ – АД, Плевен: заличава като
член и зам.-председател на съвета на директорите
в дружеството Александър Крумов Блажев; дружеството ще се представлява от Розета Атанасова
Маринова – изпълнителен директор, и Меилена
Любомирова Цанкова – председател на СД, заедно и поотделно.
50679
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2669 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1122/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стеиси“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Червен бряг,
ул. Шейново 24, с предмет на дейност: счетоводни услуги, одиторска дейност, дейност по
проектно-програмно осигуряване и свързаните
с тях услуги, проектантски дейности, технически консултации, производство на технически
машини и апарати, търговия на едро и дребно и
посредничество с промишлени и непромишлени
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стоки и строителни материали, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в преработен
или обработен вид, архитектурни и инженерни
дейности и технически консултации, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство
и търговия в страната и в чужбина със зърнени
храни, хранителни и промишлени стоки, експортна, импортна и рекламна дейност (без кино
и печат), строителна и предприемаческа дейност
в страната и в чужбина, шивашко-текстилни
услуги, маркетинг, бартерни сделки, вътрешна
и международна спедиция (без пощенски пратки), транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, лизингова дейност, производство
и продажба на стоки за бита, машини, съоръжения, селскостопански продукти, търговско
представителство (без процесуално), откриване
на фирмени магазини, консултантска дейност,
мениджмънт, операции с недвижими имоти и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Снежанка Искърова Джабилова.
50680
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2722
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 282/2006 вписа промени за „АИППИСП – дентис арт“ – ЕООД, Плевен: вписа ново наименование на дружеството:
„АИППИДП – дентис арт“ – ЕООД; вписа нов
предмет на дейност на дружеството: дейност
като амбулатория за индивидуална практика за
първична дентална помощ – АИППИДП, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение
на дентално болни, консултации, профилактика,
предписване на лабораторни и други изследвания, дентални дейности и манипулации под свой
контрол и отговорност, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, експертиза
за временна нетрудоспособност, наблюдаване,
профилактични прегледи, издаване на документи,
свързани с посочената дейност.
50681
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2637
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 1140/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вал – Електроникс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Никопол,
ул. Васил Левски 10, с предмет на дейност: разработка, внедряване, поддръжка и отдаване под
наем на информационна техника и технологии,
ремонт, монтаж и поддръжка на аудио-визуална,
битова, компютърна, офистехника, сигнално-охранителна техника, вентилационна и климатична
техника, изграждане, настройване и поддръжка
на мрежи за пренос на данни, глас и видео, ел.
инсталации, производство, преработка и покупка
на селскостопанска продукция с цел продажба
и износ в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни
и превозни, складови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, консултантски, проектантски, счетоводни и
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програмни услуги, извършвани под формата на
предприятие, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
внос и износ, залесяване, отглеждане, добив,
преработка и продажба на дървесина, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валери
Атанасов Бързев.
50682
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2333
от 11.X.2007 г. по ф.д. № 366/2006 вписа промени
за „Каис консултинг“ – ООД, Плевен: заличава
като съдружник в дружеството Иванка Цветанова
Йонова; вписа като съдружник в дружеството
Никола Пламенов Замфиров; вписа промени в
дружествения договор на дружеството съгласно
решенията на ОС, проведено на 11.V.2007 г.
50683
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2753
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1099/99 вписа заличаването от търговския регистър на „Ирис“ – ООД,
Плевен, поради приключила ликвидация.
50684
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2744 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1168/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Денти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 5, вх. Д, ап. 1, с предмет на
дейност: изкупуване, производство, преработка
и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция – растителна и животинска, производство и продажба на промишлени,
хранителни, селскостопански, битови и други
стоки, алкохол и цигари (след лиценз), вътрешна
и външна търговия, посреднически и комисионни
услуги, търговско представителство, пътнически
и товарно-транспортни услуги в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, рек ламна
и информационна дейност (без кино и печат),
строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, счетоводна и
консултантска дейност, маркетингови проучвания,
организиране на курсове и семинари, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пенка
Христова Тодорова.
50685
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2754
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 74/95 вписа промени
за „Центекс“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител на дружеството Ценко Георгиев Мечков и
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Митко
Юриев Йовчев; вписа актуален учредителен акт
на дружеството, подписан от новия едноличен
собственик на капитала.
50686
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2743
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1167/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огра-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

ничена отговорност „Жана транс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ул. Васил
Априлов 17Б, с предмет на дейност: продажба на
стоки от собствено производство, производство
на промишлени, хранителни, селскостопански,
битови и други стоки, проектиране и изработка
на мебели, добиване на дървесина и продажба,
продажба на облекла и обувки, парфюмерия,
спортни принадлежности и екипи в страната и в
чужбина, производство, закупуване, преработка
и продажба на селскостопанска продукция от
животински и растителен произход в прясно и
преработено състояние със и без посредник в
страната и в чужбина, търговия с алкохолни напитки и цигари (след лиценз), кафе, сладкарски
изделия, топли и студени закуски, сладолед и
безалкохолни напитки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
охрана на физически лица и обекти съгласно
изискванията на закона и след издаване на лиценз, екскурзии в страната и в чужбина, билярд,
клубни и електронни игри, бридж, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки,
дърводелски и фризьорски услуги, пътнически,
таксиметрови и товаро-транспортни услуги в страната и в чужбина, автосервизни и битови услуги,
ремонт и поддръжка на компютърни и периферни
устройства и зареждане с консумативи, рент-а-кар,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и фирми, комисионна, спедиционна и складова
дейност, както и външнотърговска дейност във
връзка с предмета на дейност, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Жана Иванова Атанасова.
50687
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2720 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 835/2004 вписа промени за
„Розита“ – ООД, с. Горни Дъбник, област Плевен:
заличава като съдружник в дружеството Тодор
Петков Йорданов; вписа промени в дружествения
договор съгласно решение на ОС на съдружниците
от 15.XI.2007 г.; дружеството ще се управлява и
представлява от Валери Вутов Велев и Стоян
Динов Николов заедно и поотделно.
50688
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9832
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5120/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ренесанс – 2003“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 29, вх. В, ет. 7, ап. 33, с предмет
на дейност: търговия с употребявани автомобили
и авточасти, автосервиз, автомивка, извършване
на годишни технически прегледи (след съответно
разрешение), търговия с алкохолни напитки и
тютюневи изделия (след съответно разрешение),
търговска, ск ладова, транспортна дейност в
страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство, както и други услуги и
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Стоилов Тинков.
50689
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9830 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5112/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фирков билд инвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Мизия 6, офис
2, с предмет на дейност: строителство и проектиране, производство и продажба на строителни
материали и изделия, транспортна и спедиторска
дейност, производство и търговия с промишлени
и хранителни стоки, селскостопански стоки, суровини, дистрибуторство в страната и в чужбина,
лизинг, маркетинг, търговско представителство
и посредничество, разработване на финансовоикономически проекти, програми и обосновки
за организационни и производствени структури,
консултантска дейност, рекламна и информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство
и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Стефанов
Фирков.
50690
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9716
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 4542/2007 вписа промени за „Омега строй“ – ООД: освобождаване
на Светослав Цветанов Начев като съдружник и
заличаването му като управител на дружеството;
заличаване на Георги Петров Велев като управител на дружеството; приемане на актуализиран
дружествен договор; дружеството се представлява
и управлява от Кирил Бойчев Маринков и Петър
Кирилов Кашев заедно.
50691
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9874 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5146/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „А.К.Р.А.
България сървис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Константин Величков
2, Бизнес център „Язов“, вх. Б, ет. 4, офис 6, с
предмет на дейност: комплексни услуги за частни
и обществени фирми, проучване и обучение на
персонал, с изключение на дейностите, защитени
от професионални асоциации и регистри, маркетинг, реклама и проучвания на пазара, търговия
за собствена сметка и за сметка на трети лица
с материали, предназначени за повторно оползотворяване, търговия на дребно, на едро, внос
и износ на технически и промишлени продукти
и най-общо всякакви стоки, разпространяеми в
дистрибуторската мрежа, вкл. хранителни продукти. Дружеството може да извършва всякакви
операции с движимо и недвижимо имущество,
производствени, търговски и финансови операции, полезни или необходими за осъщестявване
на предмета на дейност; дружеството ще осъществява дейността си както на територията
на Република България, така и в чужбина и ще
може да приема пълномощия и/или поръчки
и в чужбина както от частни фирми, така и от
обществени органи или структури, дейностите,
които съгласно българското законодателство
подлежат на разрешителен или лицензионен режим, ще бъдат извършвани след снабдяване на
дружеството със съответните разрешителни и/или
лицензии. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Норма Меано
и Симонета Лоза и се представлява и управлява
от Давиде Брамбила.
50692
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9869 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5144/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сими България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Вълкович
6, ет. 2, с предмет на дейност: проектиране,
сторителство, продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, посредничество, маркетингова и рекламна дейност, транспортна дейност,
търговия – вътрешна и външна, туроператорска
дейност, туризъм, след получаване на лиценз,
производство и търговия на ел. енергия, търговско
представителство, франчайзинг, лзингова дейност,
обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство, продажба, доставка, монтаж, сервиз на
медицинска апаратура и консумативи и всякакви
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Игор Яковлевич.
50693
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 9749 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 4976/2007 вписа промени
за „Ибертек Скафолдинг“ – ООД: промяна на
седалището и адреса на управление от София,
район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 119, ет. 4,
ап. 2, на Пловдив, ул. Пещерско шосе 43.
50694
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9851 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5131/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Милитранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Източен 80, ет. 5, офис
505, с предмет на дейност: транспортна дейност,
търговска дейност в страната и в чужбина – външнотърговска дейност (експорт-импорт) на едро и
дребно с всякакви суровини и стоки – конфекция,
промишлени, стоки за бита, цигари и алкохолни
напитки, след съответните разрешения, магазинна
мрежа и амбулаторна търговия, услуги, хотелиерство и ресторантьорство – кафе, бар-аперитив и
др., бюро за пътувания и екскурзии в страната и
в чужбина, транспортни и таксиметрови услуги
за превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина, забавни игри – механични и електронни, комисионна и оказионна търговия с всякакви
стоки, МПС и други в страната и в чужбина,
както и всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Милен
Пенев Пенев.
50695
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9861 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5130/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Конте“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 6, вх. В,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: проектиране и
строителство, ресторантьорство, хотелиерство и
туризъм, търговия на дребно и едро с хранителни,
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промишлени стоки и стоки за бита, трансфер на
ноу-хау и технологии, консултантска, маркетингова и рекламна дейност, преводачески услуги,
производство на хранителни стоки, промишлени
стоки и стоки за бита, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, таксиметрова, транспортна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, издателска
дейност, външнотърговска дейност, свързана
с цялостния предмет на дейност, внос-износ,
бартерни сделки, търговско представителство и
всякакъв друг вид търговска дейност и услуги
за граждани и фирми в страната и в чужбина,
незабранена от закон или друг нормативен акт
(след получаване на съответните разрешителни и
лицензии). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Костя
Динков Грозев.
50696
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9827 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5107/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Каса“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. Стара планина 49, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, програмна и
рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Кристфър Уилсън Майлс.
50697
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9841 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5117/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Картал табак“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Първомай, ул. Стефан Стамболов 68А,
с предмет на дейност: производство и търговия
на едро и дребно със селскостопанска продукция,
производство и търговия на едро и дребно с тютюневи изделия, след съответния предвиден в закона
разрешителен режим, внос-износ на всякакви
стоки със складова мрежа в страната и в чужбина
и магазини, хотелиерство и ресторантьорство с
кухненска продукция и всички видове напитки,
туризъм на местни лица и чужденци в страната
и в чужбина, таксиметрова дейност, транспортна
дейност с лек, автобусен и товарен транспорт,
маркетинг, търговско представителство, търговско
посредничество, рекламна и лизингова дейност,
както и всички видове търговска дейност освен
забранената със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Маяр Мюмюн Ахмед.
50698
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9885 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5108/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петър Божков 39“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Първенец, ул. Велико
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Търново 12, с предмет на дейност: дърводобив,
продажба на дървен материал, търговия на едро
и дребно – внос и износ, както и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Петър Николов Божков.
50699
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9871 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5095/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Бугариево 37, ет. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: строителство, ремонтна дейност, предприемаческа и посредническа дейност,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
с промишлени, хранителни, селскостопански
стоки, със строителни материали и железария,
вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, внос и износ, туристически услуги,
превозни услуги, хотелиерство, услуги и всякаква,
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Радослав Николов Калоянов.
50700
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9860 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5137/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джи Би консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Братя Бъкстон
119, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност: консултантски услуги, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговско посредничество и представителство, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти и продажба на същите,
инвестиране в дейности и предприятия, осъществяване в страната и зад граница на всички
дейности, които не влизат в противоречие със
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Бенчев Бенчев.
50701
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9744 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 4989/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Д И Т 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Белозем, ул. Родопи 2, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно изискванията на глава Х от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Стефанов Тонев.
50702
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9682 от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 5029/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Топчиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Димо Хаджидимов
17, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, почистване на сгради, помещения и
терени: дезинфекция, дезинсекция и дератизация
(унищожаване на вредни насекоми и гризачи),
работа с опасни отпадъци (отпадъци от: металургията, химическата промишленост, печатарската
промишленост, медицината, рудодобива, селското
стопанство – пестициди и др.), търговия на едро
и дребно (хранителни и нехранителни стоки),
ресторантьорство, хотелиерство, транспортни
и таксиметрови услуги (товарен и пътнически
транспорт), шивашки, фризьорски, консултантски,
строителни и други услуги, външнотърговска
дейност – експорт, импорт и реекспорт на всякакъв вид стоки, други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Здравко
Христов Топчиев.
50703
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9686 от
19.ХI.2007 г. по ф. д. № 5038/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „КИД груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Памир 8, с предмет на дейност: производство
и търговия с промишлени, хранителни и битови
стоки, ресторантьорство, хотелиерство, строителство и строително-ремонтни работи, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, туристически,
рекламни, информационни и други услуги, лизинг
и всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Александров Апостолов и Димитър Енчев Димитров
и се представлява и управлява от Кирил Александров Апостолов.
50704
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9702 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 4905/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Рая клима“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Елиезер
Калев 23, с предмет на дейност: проектиране,
строителство, обзавеждане и сделки с недвижими
имоти, производство на стоки с цел продажба,
рекламна, информационна и издателска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелекутална собственост, покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обрабтен вид, международна търговия,
всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стефка
Михайлова Райкова.
50705
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9734 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 5069/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лира – 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Пере Тошев 97, вх. В,
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ет. 6, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лиценционни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Камен
Иванов Христов.
50706
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9872
от 23.ХI.2007 г. по ф. д. № 5145/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ауто
Уди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кадиево, ул. 4 № 39, с предмет на дейност:
вътрешнотърговска дейност, производство на
стоки с цел продажба, външнотърговска дейност,
в т. ч. износ, внос, реекспорт на моторни превозни
средства и авточасти, търговско посредничество
и представителство, рекламни, информационни,
програмни, туристически и хотелиерски услуги,
транспортна дейност, сервизни услуги, търговска
дейност от всякакъв вид, всички други дейности,
позволени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Уаддах Субхи Къддо.
50707
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9698
от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 4815/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Модна къща
Александра“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, ул. Марица 9, с предмет на дейност: производство на детско, дамско,
мъжко облекло по поръчка на клиента, по еталон и готова стандартна продукция, булчински
рокли и аксесоари, изработване на спално бельо,
търговска дейност – продажба на промишлени
и хранителни стоки, външнотърговска дейност,
транспортна дейност в страната и чужбина, всякаква друга дейност, незабранена от закона или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Саша
Жекова Муташова, Емилия Красимирова Гайдарова, Димитринка Красимирова Червенлиева и
Веселин Красимиров Муташов и се представлява
и управлява от Саша Жекова Муташова и Емилия Красимирова Гайдарова заедно и поотделно.
59708
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9846 от
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 4880/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ВИП билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Осъм 16, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
проектиране, строителство, покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество и търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, хотелиерски и туристически услуги,
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внос и износ, консултантски услуги, търговия с
акцизни стоки след получаване на необходимото разрешение, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мунир Фатхалла Фатухи, Димо Марков Марков
и Николай Стефанов Райчев и се представлява и
управлява от Николай Стефанов Райчев.
50709
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9879 от 23.ХI.2007 г. по ф. д. № 399/2007 вписа
промени за „Марс – 12“ – ЕООД: освобождаване
на Цветомир Петков Марков като едноличен
собственик на капитала и заличаването му като
управител на дружеството; нов едноличен собственик на капитала и управител – Пролетка
Валериева Георгиева; ново седалище и адрес
на управление – София, район „Лозенец“, ж. к.
Лозенец, ул. Зелено дърво 5; нов учредителен
акт; дружеството се представлява и управлява
от Пролетка Валериева Георгиева.
50710
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9812 от
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 3161/2007 вписа промени
за „Саймън инвестмънт“ – ЕООД: приемане на
Александър Стаменов Колчаков за съдружник
в дружеството; ново наименование на дружеството – „Саймън инвестмънт“ – ООД, ново
седлище и адрес на управление – Пазарждик, бул.
Христо Ботев 5, вх. Б, ет. 5, ап. 19; приемане на
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от управителя Саймън Джордж
Арнът Еди.
50711
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9965 от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 306/20 04
вписа промени за „Престайп“ – ООД: заличава
Олга Николова Горанова като съдружник и управител; едноличен собственик на капитала и
управител е Георги Иванов Станев; промяна в
наименованието на фирмата на дружеството на
„Престайп 07“ – ЕООД; промяна на седалището
и адреса на управление – София, р-н „Лозенец“,
ул. Милин камък 39А, ет. 1, ап. 2; дружеството
се представлява и управлява от Георги Иванов
Станев; приемане на учредителен акт.
50712
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9973 от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 2828/2004 вписа промени
за „Рол – 3“ – ЕООД: освобождаване на Желяз
Иванов Иванов като едноличен собственик на
капитала и като управител; вписва за едноличен
собственик на капитала и управител Георги Иванов Станев; прмяна на седалището и на адреса
на управление от Пловдив, ул. Найден Попстоянов 1, ет. 5, ап. 13, на София, ж. к. Лозенец, ул.
Плана планина 3; промяна в учредителния акт;
дружеството се представлява и управлява от
Георги Иванов Станев.
50713
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9789 от 21.ХI.2007 г. по ф. д. № 4852/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Сара
Бау“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Пловдив, ул. Победа 15А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: строително-монтажни и ремонтни
работи, импорт-експорт, вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешна и международна
транспортна дейност, рекламна, дистрибуторска,
производствена, търговско-посредническа, агентска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и
други дейности и услуги, за които няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Рамис Юсуф
Фейзула и Садет Наимова Пехливанова, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
50714
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9754 от
21.ХI.2007 г. по ф. д. № 4511/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Марица
капиталинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Брезовска 8, ет. 1, с
предмет на дейност: изготвяне на проектосметна
документация, изготвяне на експертни становища и подготовка на бизнес проекти, финансови
обосновки и друга документация по предприсъединителните и други европейски фондове,
консултации в областта на кредитирането, оформяне на кредитни досиета и посредничество пред
финансови институции, изкупуване и продажба
на задължения на нередовни кредитополучатели,
както и на длъжници, осъдени с влезли в сила
съдебни решения, търговия със земеделска и
промишлена продукция, строителни материали
и оборудване, сервизно обслужване и резервни
части за превозни средства, продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
дейност на търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, предоставяне на всички други
услуги и извършване на всякакви други дейности,
които са разрешени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Рангел Пенчев Ботев.
50715
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9847 от 22.ХI.2007 г. по ф. д. № 4912/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елвикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 126, вх. Д,
ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: производствена,
търговска, комисионна, складова, строителна,
спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, покупко-продажба на
стоки, В и К и електроуслуги, външнотърговска
дейност и други сделки, дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Бончо Славов Бонев.
50716
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9737 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 5074/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дани васт трейд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Чернишевски
29, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: внос,
износ и търговия на едро и дребно, транспорт
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и спедиция, покупко-продажба на недвижими
имоти, ниско и високо етажно строителство,
обзавеждане и дизайн, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Иванчева Георгиева.
50717
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2892 от 17.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1331/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Доки – Док“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Сваленик, община
Иваново, ул. Янтра 6, с предмет на дейност: ветеринарна дейност, производство на хляб и хлебни
изделия, търговия с промишлени стоки на едро
и дребно, хотелиерска, ресторантьорска, селскостопанска, животновъдна дейност, откриване и
експлоатация на магазини, павилиони, ресторанти,
бутици, производство на земеделска продукция от
растителен и животински произход и производни
от нея с цел продажба, таксиметров превоз на
пътници и товари, всякаква друга дейност и услуги, разрешени от националното законодателство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Юсеин Юмеров Юсеинов.
50428
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3062 от 1.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1367/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Куик методс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Рига 4, вх. 2,
ет. 3, с предмет на дейност: превозни сделки със
собствени и наети превозни средства, спедиционни
сделки, покупка на стоки и вещи в страната и
в чужбина с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, извършване на складови
сделки, на сделки с интелектуална собственост,
на лицензионни сделки, извършване на различни видове услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство, извършване на
комисионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
извършване на лизингови и франчайзингови
сделки, заложна търговия (след снабдяване със
съответните лицензии и разрешителни). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Борис Стайков Стайков.
50865
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2893 от 17.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1332/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Зорница – С“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. 6 септември 36, с
предмет на дейност: транспортна и таксиметрова
дейност след издаване на съответните разрешения и лицензии, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, хотелиерство, ресторантьорство, строително-ремонтни услуги, търговия на едро и дребно в
страната и чужбина, придобиване, използване и
трансфер на права върху изобретения, маркетинг,
консултинг, франчайзинг и лизинг, издателска,
всички търговски дейности, незабранени със закон.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иван Пенев Иванов.
50429
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2937 от 19.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1335/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Благомира“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Богдан войвода
23, вх. Б, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с промишлени стоки и селскостопанска продукция, производство на хранителни и
нехранителни стоки, селскостопанска дейност,
автомобилен транспорт, внос-износ, търговско
посредничество и представителство, фризьорство,
туризъм, всички дейности, разрешени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Йордан Георгиев Тодоров.
50430
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговия
регистър с решение № 2875 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1311/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Илейн инвестмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Александровска 1, вх. 2, ет. 3, офис 11, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, производство и покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, счетоводни и юридически услуги, представителство,
посредничество и агентство, шоу бизнес, забавни
и електронни игри, видео- и звукозаписни студиа,
реклама и дизайн, импорт, експорт и реекспорт,
проектиране, изграждане, реконструкция и търговски сделки, свързани с покупко-продажба на
недвижими имоти и отдаването им под наем в
страната и чужбина, строителство и строителномонтажни дейности и услуги в страната и чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
добиване и преработка на дървесина, сделки с
интелектуална собственост, сделки със складови
записи, логистика и складове под митнически и
друг контрол, маркетингови проучвания, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Валери Божидаров Раков.
50431
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2873 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1309/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сенс перфект – Стилисомо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Муткурова 37, бл. Паренсов, вх. В, с предмет на
дейност: бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, козметични услуги,
маникюр, педикюр, масажи, солариум, игри с
развлекателен или спортен характер, вътрешна
търговия на едро и дребно, външна търговия с
позволени от закона стоки, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, посредничество и агентство в
страната и чужбина, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти, превоз на пътници и товари,
производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопански произведения, преработка и

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

реализация на стоки за бита, промишлеността,
търговия с всички видове вторични суровини,
производство и търговия с алкохол и безалкохолни
напитки, международна валутна търговия, обмен
на валута, туристически услуги, рекламна дейност,
организиране и провеждане на учебно-възпитателна
работа и образователни курсове, оказионна търговия, мениджмънт, импресарска дейност, изложби,
строително-монтажна дейност, изработка на модни облекла, бутик, шивашки услуги и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
указ или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Даниела Георгиева Йолова.
50432
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2882 от 17.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1320/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Светла Петрова – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Муткурова 70, вх. 3, ет. 3, с предмет на дейност:
покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, ск ладови сделки,
рекламни, информационни и програмни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Светла Радева Петрова.
50433
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговия
регистър с решение № 2872 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1308/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сидония“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Борисова 41, ет. 3,
с предмет на дейност: шоу бизнес, ресторантьорство, хотелиерство, покупка на стоки и вещи в
страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, рекламни
услуги, транспортна дейност, комисионни сделки,
всички дейности, разрешени от закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Венцислав Колев Консулов.
50434
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2996 от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1384/2007 дружество с ограничена
отговорност „Стедико“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Тутракан 5, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
всички видове промишлени стоки, стоки за бита
и други стоки, неизискващи разрешителен или
лицензионен режим, промишлено и гражданско
строителство и строително-ремонтни услуги,
транспортна дейност, която съгласно разпоредбата
на чл. 119, ал. 2 ТЗ ще се впише и упражнява
след представяне на лиценз за извършване на
дейността. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Димитър
Георгиев Бянов и Кръстин Ангелов Казанджиев
и се управлява и представлява от управителя
Димитър Георгиев Бянов.
50736
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3074 от 1.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1380/2007 дружество с ограничена отговорност „Русе билдинг – ВБ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Княжеска 23А,
с предмет на дейност: производство на стоки и
услуги, търговия, комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество, строителство,
разпоредителни сделки с движимо и недвижимо
имущество, международна спедиция и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Валентина Атанасова Великова и Бисер Стоянов Мавраганов и се управлява и представлява от управителя Валентина
Атанасова Великова.
50737
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3208 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1392/2007 дружество с ограничена отговорност
„Пауър плюс БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Доростол 135, бл. Лом, ет. 12,
ап. 54, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строително
предприемачество и извършване на строително-монтажни дейности, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност,
проектиране, строеж, реставрация, ремонтни
дейности на сгради, производство, търговия, внос
и износ, ремонт на автомобили, откриване на
увеселителни заведения и такива за обществено
хранене, спедиторска дейност, складови сделки,
ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и външен дизайн, туристическа дейност, дърводелски
и мебелни услуги, представителство и агентство
на наши и чуждестранни фирми, посредническа
дейност и оказион, други дейности, разрешени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдржници Велизар Николаев Стефанов и Стоян Георгиев Стоилов и се
управлява и представлява от управителя Велизар
Николаев Стефанов.
50738
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2676 от 9.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1255/2007 дружество с ограничена отговорност
„Европа – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Пенчо Славейков 2, вх. А,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: предприемаческа, посредническа и комисионна дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт,
експорт, търговия в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски
и куриерски услуги, търговско посредничество
и представителство (без процесуално представителство), туризъм в страната и в чужбина,
рекламна дейност, покупка на стоки и други
вещи в страната и в чужбина с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Христо Димитров Димов,
Васил Ралчев Павлов и Павлин Ралчев Павлов
и се управлява и представлява от управителя
Христо Димитров Димов.
50739
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3319 от 23.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1377/2007 дружество с ограничена отговорност
„Гахас“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плиска 112, вх. 1, ет. 2, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки и услуги, производство и реализация
на промишлени, хранителни и селскостопански
стоки в страната и в чужбина, ресторантьорска и
хотелиерска дейност, след лиценз, автомонтьорска
и сервизна дейност, вътрешен и международен
туризъм (след лиценз), шивашки, дърводелски,
шлосерски, заваръчни, строително-ремонтни и ел.
услуги, дистрибуторска, комисионна, складова,
рекламна и лизингова дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на визуални и звукозаписни
продукти, както и други подобни дейности, сделки
с интелектуална собственост, административни, счетоводни и компютърни услуги и всички
дейности, разрешени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Христо Петев Бояджиев и Гергана
Методиева Методиева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50740
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2998 от 24.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1387/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дизайнерс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Цар Освободител
7, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: разработване
на интернет сайтове, поддръжка, рекламни услуги,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
с всички видове стоки, незабранени със закон,
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Гинче
Георгиева Тодорова.
50741
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2997 от 24.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1385/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бучуков“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Страхил войвода
5, с предмет на дейност: операции с недвижими
имоти, наемодателна дейност, бизнес услуги, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
строителство и строително предприемачество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Емил Димитров Бучуков.
50742
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3045 от 31.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1390/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лока транс“ – ЕООД, със седалище и
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адрес на управление Русе, ул. Измайл 2, бл. Ясен,
вх. В, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешен и
международен обществен превоз на пътници и
товари, речен и морски превоз на пътници и
товари, туроператорска и туристическа агентска
дейност, спедиторска дейност, шивашки услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външна и вътрешна търговия, внос и износ,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, покупко-продажба на недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Евгени Тодоров Генов.
50729
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3077 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1393/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фокус 1 БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плиска 124,
бл. Родопа, ет. 10, ап. 33, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия със стоки на едро
и дребно, строително предприемачество и строително-ремонтни дейности, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа дейност, комисионна дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
складови сделки, лизинг, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство,
хотелиерство, разкриване на оказион и заложни
къщи, рекламна и маркетингова дейност, вътрешен и външен дизайн. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Костел Ион Биздоака.
50730
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3082 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1399/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „БГДН.Нет“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж.к. Възраждане,
бл. Перущица, вх. Ж, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: разработка на софтуер, изработка на
уебсайтове, електронна търговия, продажба на
компютърна техника, търговска и външнотърговска дейност, консигнационна търговия, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, рекламна
дейност, импорт и експорт, туристическа дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, селскостопанска
дейност, рекламна дейност, бизнес консултации,
всички дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петър Силвестров Николов.
50731
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3083 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1400/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хемолак 07“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Аспарух 31, с предмет на дейност: автотенекеджийски, монтьорски
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услуги, автосервизна дейност, внос на автомобили,
търговска и производствена дейност, комисионна,
спедиционна, лизингова дейност, внос и износ на
стоки и услуги, финансово-счетоводни консултации, рекламна и издателска дейност, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
информационна, програмна, импресарска дейност, издателска и печатарска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, строително-монтажна и проектантска
дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Атанасов Кънев.
50732
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3087 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1404/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кконсулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Отец Паисий 10,
ет. 2, с предмет на дейност: счетоводно обслужване
на фирми и граждани, консултации по въпроси с
данъчно, счетоводно и трудово законодателство,
годишно приключване и попълване на ГДД, съставяне и регистриране на документи, свързани
с НОИ, НАП, регистрация на фирми, финансов
одит, посредническа дейност, административни
услуги, брокерски услуги, застрахователна и осигурителна дейност, търговия с недвижими имоти
и ценни книжа, търговска дейност, съдебни и
счетоводни експертизи, други дейности, за които
няма ограничителен режим и незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Красимира
Симеонова Събева.
50733
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3057 от 31.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1398/2007 дружество с ограничена отговорност
„Форстичели“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ж.к. Здравец-север, бл. Шар
планина, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност, транспортна
дейност, всякакъв вид услуги, строително предприемачество, сделки с ноу-хау и интелектуални
продукти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически
лица, друга производствена и посредническа
дейност, внос, износ, лизинг, както и всякаква
друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Силвия Тодорова Стойчева и
Милена Тодорова Топорова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
50734
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3080 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1396/2007 дружество с ограничена отговорност
„Тедди – М“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Н. Й. Вапцаров 9, вх. 2, ет. 2,
с предмет на дейност: строителни и монтажни
дейности, консултантски услуги, архитектурно
проектиране, вътрешен дизайн, производство
на материали и компоненти за строителството
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и промишлеността, търговия, внос и износ на
стоки, посредничество и други позволени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Милена
Иванова Цекова и Теодор Цецов Тодоров и се
управлява и представлява от управителя Милена
Иванова Цекова
50735
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2938 от 19.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1336/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фейтмакс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол,
бл. Кристал, вх. Б, ет. 13, ап. 35, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, логистична,
комисионна, посредническа и консултантска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти
и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Теодора Великова
Кожухарова.
50871
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2941 от 19.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1340/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Табо“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Плевен 2, вх. 3,
ет. 7, с предмет на дейност: консултации, представителство, посредническа дейност и всички
незабранени от закона дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, едноличен
собственик на капитала е Татяна Петкова Бойчева и се управлява и представлява от управителя
Ценка Ганева Бянова.
50872
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2936 от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 1334/2007 дружество с ограничена
отговорност „БФ ком“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Цар Калоян 24А,
вх. Б, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия с промишлени, селскостопански изделия
и изделия на народните художествени занаяти,
производство на хранителни и нехранителни
стоки, вътрешен и международен туризъм, търговско посредничество и търговско представителство, посредничество при сделки с недвижими
имоти, автомобилен транспорт, строителство и
ремонтно-довършителни дейности, авторемонтни
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, фризьорство и козметични услуги, посреднически услуги
по заетостта и всички разрешени от законите.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ивайло Маргаритов
Кръстев и Стела Василева Пьоше-Кръстева и се
управлява и представлява от управителя Ивайло
Маргаритов Кръстев.
50873
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2877 от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 1314/2007 дружество с ограничена
отговорност „Янис Дорадо“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Байкал
1, вх. 2, ет. 3, с предмет на дейност: търговска,
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строителна и комисионна дейност, внос, износ,
производство на промишлени и селскостопански
произведения, хранителни стоки, стоки за бита,
произведения на художествените занаяти, битови
услуги, туристически услуги, селскостопански
услуги, сервизна дейност, рекламна дейност и
маркетинг, инженерингова дейност и всякаква
друга търговска дейност и услуги, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим, изискващ предварително
разрешение (след получаването му). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Диян Стефков Стефанов и Пламен
Ганчев Парашкевов и се управлява и представлява
от управителя Диян Стефков Стефанов.
50874
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2878 от 17.Х.2007 г. по
ф. д. № 1316/2007 дружество с ограничена отговорност „Кравил“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, пл. Средец 2, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия и
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както
и всяка друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Кийт Фредерик Крейвън и Вайлет Хил, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50875
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2881 от 15.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1319/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ник енерджи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Щръклево, община Иваново, ул.
Еделвайс 8, с предмет на дейност: строителство
и експлоатация на водни, вятърни и слънчеви
електроцентрали, покупка на стоки и вещи в
страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, превозни
сделки със собствени и наети превозни средства,
спедиционни сделки, складови сделки, различни
видове услуги, в т. ч. хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, търговско
представителство, комисионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингови и франчайзингови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Петко Павлов Ненков и
Павел Петков Ненков, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50876
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2886 от 17.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1324/2007 дружество с ограничена отговорност
„Интергазауто – ЦМ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Орлово гнездо 1,
вх. 3, ет. 5, с предмет на дейност: доставка, монтаж
и сервиз на газови уредби, търговия и търговско
посредничество, както и всички други дейности,
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разрешени от закона и съгласно изискванията
на законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Цанко
Петров Цанев и Момчил Цветанов Конов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
50877
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2807 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1280/2007 дружество с ограничена отговорност
„Егип“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Александровска 33, с предмет
на дейност: ресторантьорска и хотелиерска дейност, рекламна и издателска дейност, търговия
със стоки и услуги, производство, изкупуване,
продажба, доставка, внос и износ на хранителни
и промишлени стоки, посредничество и търговия
с недвижими имоти, строителна дейност, проектиране, строителство и реконструкция на сгради,
производство и доставка на строителни материали
и други дейности, незабранени със закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Петър Иванов Стойчев, Еленка
Анчева Стойчева, Иван Петров Стойчев и Гергана
Петрова Стойчева и се управлява и представлява
от управителя Петър Иванов Стойчев.
50441
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2864 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1299/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ливи“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Никола Йонков
Вапцаров 13, вх. 1, ет. 8, ап. 24, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, шивашки услуги, производство
на дамски, мъжки и детски облекла, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни
сделки, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Лидия Лазарова Иванова.
50442
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2853 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1286/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ели – Елена Аджемян“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Яна войвода 2, вх. 3, ет. 1, ап. 18, с предмет на
дейност: оптическа дейност, включваща производство, търговия, ремонт, поправка, монтаж и
демонтаж на оптически произведения, търговия
с аксесоари за тях, контактни лещи, разтвори и
слънчеви очила, търговия в страната и чужбина
със стоки на едро и дребно, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Елена Киркор Аджемян.
50443
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2865 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
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№ 1300/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ганчев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Скобелев 52,
бл. Бачо Киро, вх. В, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: ресторантьорство и обществено хранене,
хотелиерство и туризъм, разкриване и експлоатация на търговски обекти и ателиета за услуги,
строителна и строително-ремонтна дейност, внос
и износ, търговско представителство, бартерни,
комисионни и спедиционни сделки, вътрешнои външнотърговски сделки на едро и дребно с
всякакъв вид стоки, производство, изкупуване,
преработка, реализация и търговия с промишлени, потребителски и селскостопански продукти,
предприемачество, моделиерство и конфекция,
реклама, издателска и импресарска дейност,
всякаква друга дейност, разрешена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Пенчев Ганчев.
50444
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2870 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1306/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Русинови“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Две могили, община
Две могили, ул. Дунав 38, с предмет на дейност:
внос, износ, реекспорт, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, складова дейност, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Красимир Йорданов Русинов.
50445
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2866 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1301/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Чиа ком“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Панайот Хитов 46, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, търговско
посредничество и представителство, комисионна
търговия, консултантски и посреднически услуги,
лизингови и франчайзингови сделки, туристически, рек ламни, информационни, преводни
услуги, производство, изкупуване, преработване,
съхранение и търговия със селскостопанска продукция, сделки с недвижими имоти – покупкопродажба, проектиране, ремонт, обзавеждане,
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
включително и такава, изискваща предварително
разрешение – след получаването му. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Йон Бадеа Къица.
50446
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2857 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1292/2007 еднолично акционерно дружество
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„Локомотивен и вагонен завод“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Тутракан 2,
с предмет на дейност: производство, капитален и
среден ремонт на локомотиви, пътно-строителни
машини, електромотрисни влакове, специализирани товарни вагони, производство на резервни
части, възли и агрегати за подвижния железопътен
състав и специализирана железопътна техника,
консултантска, инженерингова, маркетингови,
лизингова и информационна дейност, външно- и
вътрешнотърговска дейност, във всички разрешени от закона форми с всички видове стоки,
проектиране, производство, монтаж и сервиз на
промишлени изделия, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и чужбина, всякаква друга дейност,
която не е забранена със закон. Дружеството е
с капитал 5 000 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с номинална стойност 100 лв.,
с неограничен срок, собственик е „Нове индъстри“ – ЕООД, със съвет на директорите в състав:
Иваничка Иванова Райчева, Христо Лъчезаров
Монов и Васил Георгиев Недялков, и се управлява
и представлява от всеки двама членове на съвета
на директорите заедно.
50447
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3280 от 16.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 619/2002 промени за „Консулт прес“ – АД:
вписва като собственик Венцислав Христов
Алексиев; дружеството продължава дейността
си като „Консулт прес” – ЕАД.
50448
Русенският окръжен съд на основание чл. 491,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2220 от 14.VІІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 619/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Консулт прес“ – АД.
50449
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2887 от 17.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1325/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еп гарант“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Придунавски
булевард 20, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, противопожарно обслужване
на обекти, проектиране, изграждане на системи
за безопасност, доставка на противопожарни и
индустриални стоки, ресторантьорство и хотелиерство, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, производство и търговия
със селскостопанска продукция и производните
от нея стоки, строителна и монтажна дейност,
автосервизни услуги, таксиметрови услуги, ремонт
на битова техника и всякаква друга дейност, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Евгений Минчев Пометков.
50435
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2888 от 10.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1327/2007 еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Асто – М“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. П. Д. Петков 13А,
с предмет на дейност: продажба на недвижими
имоти, строителна и ремонтна дейност, посредническа и комисионна дейност, консултантска
дейност, търговско представителство и търговско посредничество на местни и чуждестранни
търговци, производство и търговия на едро и
дребно, разкриване и експлоатация на складови
бази, спедиторска дейност в страната и чужбина, лизингова дейност, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорство, хотелиерство,
разкриване на заведения за обществено хранене,
рекламна дейност, импорт, експорт и реекспорт,
търговия с животинска и селскостопанска продукция, транспортна дейност, сервизна дейност,
рекламна и маркетингова дейност, всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Асен Асенов Тодоров.
50436
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3071 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1376/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Юлита“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Панайот Хитов
48, вх. А, ет. 2, с предмет на дейност: транспортни и авторемонтни услуги, търговия на едро и
дребно, внос и износ на промишлени стоки и
изделия, търговско и друго представителство и
агентство на местни и чуждестранни фирми,
бартерни сделки, откриване и експлоатация на
търговски обекти, заведения за обществено хранене, кафенета, маркетинг и реклама на стоки и
услуги, предпечатна подготовка и изработка на
рекламни материали и изделия, графичен дизайн,
изработка на облекла и аксесоари, ремонт и поддържане на електронно-изчислителна техника,
строителни услуги, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска и
промишлена продукция, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон (за лицензните
дейности след снабдяване с лиценз, ако се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Емил
Иванов Иванов.
50437
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2856 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1289/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бе Ге крибс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Борислав 9, вх. 1,
ет. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически услуги и ресторантьорство (след
издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
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неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Каменов Няголов.
50438
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2809 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1282/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дитур“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Михаил Хаджикостов 2, вх. 1,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия със стоки и изделия, със селскостопанска продукция, с части за селскостопански машини и продукти на интелектуалната
собственост, производство и търговия със строителни материали и стоки за бита, производство
и търговия с химически продукти и материали,
посредническа и комисионна дейност, търговско
представителство, строително-ремонтни дейности, пренавиване на ел. двигатели и мотори,
инвестиционна, инженерингова, проектантска
и строителна дейности, рекламна, издателска и
импресарска дейности (лицензните дейности ще
се извършват след получаването на съответния
лиценз). Дружеството е с капител 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Стефко Димитров Димитров и Атанас Стефков Димитров
и се управлява и представлява от управителя
Стефко Димитров Димитров.
50439
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2808 от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 1281/2007 дружество с ограничена
отговорност „Нидор“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Шести септември
84, вх. 1, ет. 3, с предмет на дейност: търговия
с хранителни и нехранителни стоки, ремонт и
поддръжка на климатици и климатични инсталации, вътрешно- и външнотърговска дейност,
консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество, складови и лицензионни сделки, транспортна дейност в страната и
чужбина, таксиметрова дейност, както и всички
дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от законодателството. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Тодор Йорданов Ралчев и Николай
Тодоров Ралчев и се управлява и представлява
от управителя Тодор Йорданов Ралчев.
5044
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18537/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джовани
77“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж. к. Младост 4, бл. 417,
вх. 1, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Даниела Васева Каралиева, която управлява и представлява.
51830
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 12350/2000 вписва промени за „Афин
България“ – ЕАД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено
на 11.Х.2007 г.
51831
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. № 9177/2001 вписва промени
за „Лин Ком плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Велин Крумов Митев
на Гецко Сълов Димитров; заличава като едноличен собственик и управител Велин Крумов
Митев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Гецко Сълов Димитров;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – София, район „Връбница“, ж. к.
Връбница 1, бл. 501, вх. Г, ет. 1, ап. 71; вписва
промяна на предмета на дейност, както следва:
строителство, проектиране, ремонт, складова,
маркетингова, инженерингова, лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, представителство и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица
и други дейности, пряко или косвено свързани
с изброените търговски, по смисъла на чл. 1,
ал. 1 ТЗ; дружеството се управлява и представлява от Гецко Сълов Димитров; вписва нов
учредител акт.
51832
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. № 12747/2001 вписва промени за „Диджитъл Медиа“ – ЕООД: вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Младост“, ж. к. Младост 1, бл. 39, вх. Г, ап. 3;
вписва актуализиран устав.
51833
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. № 6035/2001 вписва промени
за „Есоф“ - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район
„Средец“, ул. Граф Игнатиев 37, ет. 4.
51834
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. № 7491/2002 вписва промени
за „Галант лавър“ – ООД: вписва прехвърляне
на 13 дружествени дяла от Валентин Йорданов
Александров на Лидия Димитрова Игнатова;
заличава като съдружник Валентин Йорданов
А лександров; вписва като съдружник Лидия
Димитрова Игнатова; вписва промяна на предмета на дейност: хотелиерска и ресторантьорска
дейност, спорт, туризъм и отдих, търговия със
стоки в страната и в чужбина, организиране и
провеждане на хазартна дейност и игри (след
издаване на съответния лиценз) в т. ч. и игри
с игрални автомати и др. числови и лотарийни
игри, томболи и др., както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
51835
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. № 1317/2002 вписва промени
за „Мак 2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Василка Атанасова Попова на
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Даниела Христова Попова; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Василка Атанасова Попова
на Валентина Георгиева Стоянова; заличава като
едноличен собственик на капитала Василка Атанасова Попова; вписва като съдружници и управители
Валентина Георгиева Стоянова и Даниела Христова
Попова; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Мак
2002“ – ООД; вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Изгрев“,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 5, офиси 9 и 10;
заличава като прокуристи Валентина Георгиева
Стоянова и Даниела Христова Попова; дружеството ще се управлява и представлява от Валентина
Георгиева Стоянова и Даниела Христова Попова
заедно и поотделно.
51836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17919/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Седеф“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Слатина“, бул. Проф. Цветан Лазаров 13,
Слатина – Булгарплод, склад 162, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в суров, преработен и обработен вид; търговско представителство и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
хотелиерство и ресторантьорство; вътрешна и
външна търговия, всички дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Форузеш Ирадж
и Асгар Форузеш и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18096/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Невена“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж. к. Младост, бл. 99, вх. А, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: търговска, консултантска,
терапевтична дейност, битови услуги, организиране на курсове, обучение, подготовка, изготвяне на
кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС,
всякаква незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Елена Динчева Динчева и Нора
Георгиева Ботева и се управлява и представлява
от Елена Динчева Динчева.
51838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17147/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „3 Ди арт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ж. к. Яворов, бл. 19, вх. А, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: търговия, услуги, търговско
представителство и посредничество, консултантска дейност, външнотърговска дейност, всякаква
дейност по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Теодора Цветанова Пеева, Гица
Василева Иванова и Димитър Петров Казаков
и се управлява и представлява от Теодора Цветанова Пеева и Димитър Петров Иванов заедно
и поотделно.
51839
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18122/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Файър сейфти инженеринг“ – ЕООД , със седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, ул. Костур 16, ет. 4, ателие 4, с предмет
на дейност: консултантска дейност при проектиране, строителство и експлоатация на жилищни
и нежилищни сгради, консултантска дейност във
връзка с необходимите изисквания за издаване
на разрешение за влаганите в строителството на
строителни продукти, консултации на физически
и юридически лица при покупко-продажба на
системи за пожарна безопасност, провеждане на
обучения и семинари, извършване на изпитвания на строителни продукти, агентска дейност,
търговско представителство и посредничество,
консултации по възможностите за инвестиране и
мениджмънт на търговски предприятия, услуги на
български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност на търговско представителство
на чуждестранни дружества, електронна търговия
и програмиране, реализация и прехвърляне на
дигитални технологии и софтуер, рекламна и
информационна дейност, маркетинг, издателска и
разпространителска дейност, внос и износ на стоки, превозна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, участие в национални и международни
обществени поръчки, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
под наем, сделки с движимо имущество, покупкопродажба на недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ангел
Ангелов Кочев, който управлява и представлява.
51840
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. № 3737/2007 вписва промени за „Ди
Елизабет Кондо хотел Банско“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието от „Ди Елизабет
Кондо хотел Банско“ – ЕООД, на „Виши хотел
1“ – ЕООД; вписва промени в учредителния акт.
51841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18387/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тъндърбърд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ул. Черковна 75, бл. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
строително-монтажни работи, строителство на
недвижими имоти, проектиране, инженерни и
архитектурни проекти, както и покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, прог рамни, спедиторск и и
агентски услуги, всички други сделки, дейности
и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Анета Милева Иванова, която управлява и представлява.
51842
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18744/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Катерини – 77“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж. к.
Обеля 2, бл. 273, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, разкриване и експлоатация
на търговски обекти, проучване, проектиране,
ремонт и строителство на сгради и съоръжения,
търговско представителство и посредничество,
експорт, импорт, реекспорт, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Катя Стоянова Славкова, която управлява и представлява.
51843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 852/2007 вписва промени
за „Бул домус къмпани“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Франко Нери
на Леонардо Волпато; заличава като съдружник
Франко Нери; вписва като съдружник Леонардо
Волпато, вписва промени в дружествения договор.
51844
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18241/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еврогруп 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 906, вх. Г, ет. 4, ап. 80, с предмет на дейност:
строителни и строително-ремонтни дейности,
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. с едноличен собственик
на капитала и управител Красимир Рачов Костов,
който управлява и представлява.
51845
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. № 9517/2007 вписва промени
за „АВА груп“ – ООД: вписва като управител Анна
Руменова Михайлова; дружеството се управлява
и представлява от Андреана Христова Илчева и
Анна Руменова Михайлова заедно и поотделно;
вписва актуализиран дружествен договор.
51846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18192/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дес
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, покупка на стоки или други
вещи с цел продажбата им в техния първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
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спедиционни и превозни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, както
и всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Малин Христов Стоянов, който управлява и представлява.
51847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18172/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ка Ел
Ка“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж. к. Дианабад, бл. 56,
ет. 4, ап. 21, с предмет на дейност: внос и износ,
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство,
реклама и маркетинг, консултантски услуги,
всякаква друга дейност и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Даниела Иванова Костова,
която управлява и представлява.
51848

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 8 от устава свиква по своя инициатива събрание на членовете на настоятелството
на фондацията на 15.ІV.2010 г. в 11 ч. в офиса на
фондацията на адрес: София, район „Лозенец“,
ул. Равнец 7, ет. 1, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния финансов отчет на
фондацията за 2009 г. и отчета на управителния
съвет за дейността на фондацията през 2009 г.;
2. приемане бюджета на фондацията за 2010 г.;
3. приемане програма за дейността на фондацията през 2010 г.; 4. приемане на нови членове на
настоятелството на фондацията и освобождаване
от длъжност на членове на настоятелството; 5.
изменения в устава на фондацията; 6. промени
в управителния съвет на фондацията; 7. разни.
При липса на кворум за провеждане на законно
събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се проведе един час по-късно
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в
събранието членове на настоятелството.
2020
5. – Управителният съвет на сдружение „Здраве без граници“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
20.IV.2010 г. в 18 ч. в седалището на сдружението,
София, ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
изключване на членове на сдружението поради
системно невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложението на УС да бъдат изключени от
общото събрание предложените членове поради
системно невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността
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на сдружението; 2. приемане на нови членове
на сдружението; проект за решение – ОС према
предложението на УС за приемане на предложените нови членове на сдружението; 3. вземане на
решение за промяна в броя на членовете на УС;
проект за решение – ОС приема предложението на
УС броят на членовете на УС да бъде намален от
5 на 3 членове; 4. гласуване на промени в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложенията на УС за промени в устава на
сдружението; 5. промяна в състава на УС; проект
за решение – ОС приема предложението на УС
за освобождаване на трима от членовете на УС и
приемане на нов член на УС; 6. гласуване на нов
мандат на УС за срок 5 г.; избор на председател
и заместник-председател на УС; проект за решение: а) общото събрание приема предложението
на УС и гласува нов мандат на УС за срок 5 г. в
новоизбрания състав; б) общото събрание приема
предложението на УС и избира предложените за
председател и заместник-председател на УС лица
и определя начина на представляване на сдружението; 7. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2006, 2007 и 2008 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на УС и
приема годишния финансов отчет на сдружението
за 2006, 2007 и 2008 г.; 8. приемане на доклада
на УС за дейността на сдружението за 2006,
2007 и 2008 г.; проект за решение – ОС приема
предложението на УС и приема доклада на УС за
дейността на сдружението за 2006, 2007 и 2008 г.;
9. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2006, 2007 и 2008 г.;
проект за решение – ОС приема предложението
на УС и освобождава от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2006, 2007 и 2008 г.; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи за същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред и може да взема законно валидни решения
независимо от това колко членове ще се явят.
Членовете на сдружението могат да участват в
работата на редовното общо събрание лично или
чрез представител, притежаващ изрично пълномощно за представителство на член в общото
събрание на сдружението. Материалите във връзка
с провеждането на общото събрание ще бъдат
на разположение в седалището на сдружението
на адрес София, ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин
дом“, от 20.III.2010 г.
2007
2. – Управителният съвет на Българската
федерация по фехтовка – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 21.IV.2010 г. в 13,30 ч. в София,
бул. Васил Левски 75, сградата на МФВС, при следния дневен ред: 1. приемане на актуализирания и
редактиран отчет на БФФ, неприет на ОС на БФФ
през 2009 г.; 2. избор на нов председател; 3. избор
на нов управителен съвет. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1937
23. – Управителният съвет на Университетски
клуб по петанка – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани на общото събрание на клуба на
22.ІV.2010 г. в 18 ч. в седалището на клуба – Со-
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фия, ж. к. Младост 2, бл. 205, ап. 108, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на УКП;
2. отчет за дейността на ръководството на УКП;
3. приемане на нови ръководни органи на УКП;
4. изменения в устава на УКП.
1935
10. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за изолации в строителството“
(БАИС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на БАИС
на 22.IV.2010 г. в 14 ч. в София, бул. Христо
Смирненски 14, заседателна зала на Строителен
факултет на УАСГ, като регистрацията на членовете
за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден в 13 ч., при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на БАИС през
2009 г.; проект за решение – ОС приема за сведение
отчета на УС; 2. приемане на годишния финансов
отчет (ГФО) за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема ГФО за 2009 г.; 3. приемане на програма
за работа през 2010 г.; проект за решение – ОС
приема предложената от УС програма за работа
през 2010 г.; 4. приемане на бюджет на БАИС за
2010 г.; проект за решение – ОС приема бюджет на
БАИС за 2010 г. съгласно предложението на УС;
5. приемане на Етичен кодекс на БАИС, който да
замени действащите правила за етично поведение;
проект за решение – ОС приема Етичен кодекс
на БАИС. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове. Материалите
за общото събрание са на разположение на заинтересованите членове в канцеларията на БАИС на
адрес: София, бул. Христо Смирненски 1, корпус
А, ет. 1, офис 110.
1670
3. – Управителният съвет на Българска асоциация на микропредприятията (БАМ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 23.ІV.2010 г. в 18 ч. в София,
бул. Дондуков 11, ет. 2, в офиса на БАМ, при
следния дневен ред: 1. отчет на изтеклата година; 2. разни.
1741
15. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Клуб Елада – приятели на Гърция“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 23.ІV.2010 г. в
18,30 ч. в клуба на сдружението в Кърджали, бул.
България 75, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на сдружението за изтеклия период; 2.
приемане на промени в устава на сдружението;
3. избор на ново ръководство на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1822
3. – Управителният съвет на юридическо лице с
нестопанска цел сдружение ФК „Ботев“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на ФК „Ботев“ на
24.ІV.2010 г. в 9 ч. в Пловдив, Новотел Пловдив,
зала „Париж“, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за изменение и допълнение на устава
на ФК „Ботев“ и привеждането му в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ в изпълнение на разпоредбата на § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ, както и в съответствие
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с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта; 2. освобождаване на досегашните
членове на управителния съвет на сдружението; 3.
освобождаване на досегашния президент на сдружението; 4. освобождаване на досегашните членове на
контролния съвет на сдружението. 5. приемане на
нови членове на сдружението; 6. избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на събранието в посочения
по-горе час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се и присъстващи членове на сдружението.
2097
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Надежда за достоен живот“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.IV.2010 г. в 13,30 ч. в Пловдив,
ул. Понеделник пазар 5, в заседателната зала на
ДКЦ 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на УС на сдружението за 2009 г.;
2. отчет на контролно-ревизионната комисия; 3.
освобождаване на членове на УС и избор на нови;
4. обсъждане и приемане на изменения в устава на
сдружението; 5. приемане план за работата на УС
и сдружението за 2010 г.; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Присъствието
на всички членове на сдружението е желателно.
Легитимността за членство съгласно чл. 13, ал. 2
от устава на сдружението ще се зачита срещу
членска книжка и квитанция за платен членски
внос за 2010 г.
1671
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена плоза „Бяла лястовица“, гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.IV.2010 г. в
17 ч. в сградата на Дом за стари хора, гр. Средец,
ул. Максим Горки 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на сдружението през
периода 2004 – 2009 г.; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. прекратяване на
членство в сдружението с едностранно писмено
волеизявление; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. избор на управителен съвет на
сдружението; 6. избор на председател на УС; 7.
приемане на програма за дейност на сдружението
за следващата отчетна година; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1757
2. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.IV.2010 г. в 10 ч. в
зала 1 на Тракийския университет – Аграрен факултет, Стара Загора, при следния дневен ред: 1.
прием на нови членове; 2. отчет за дейността през
изминалия период и доклад на КС на АИлФБ; 3.
обсъждане на бюджета на АИлФБ за 2010 г.; 4.
дейност на АИлФБ през 2010 г.; 5. разни.
1939
18. – Управителният съвет на „Сдружение на
зърнопроизводителите – Хасково“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 20.IV.2010 г. в 16 ч.,
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в конферентната зала на хотел „Родопи“, Хасково,
ул. България 39, при следния дневен ред: 1. доклад
на председателя за дейността на сдружението
за периода 2007 – 2009 г.; предложение за решение – ОС приема доклада на председателя за дейността на сдружението за периода 2007 – 2009 г.; 2.
приемане на бюджета на сдружението за периода
2007 – 2009 г.; предложение за решение – ОС
приема бюджета на сдружението за периода
2007 – 2009 г.; 3. освобождаване на членове на
сдружението; предложение за решение – ОС освобождава членове на сдружението; 4. приемане
на нови членове; предложение за решение – ОС
приема нови членове; 5. освобождаване от отговорност членовете на УС и неговия председател
за дейността им през периода 2007 – 2009 г.;
предложение за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и неговия председател за дейността им през периода 2007 – 2009 г.;
6. избор на нов управителен съвет; предложение
за решение – ОС избира нов управителен съвет;
7. избор на председател на управителния съвет;
предложение за решение – ОС избира председател
на УС; 8. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали за събранието
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание
лично или чрез представител.
2005
5. – Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Кертелия“ – с. Левка, община Свиленград, област Хасково, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-85 от 5.II.2010 г.
на министъра на земеделието и храните относно
откриване на процедура за учредяване на СН
„Кертелия“, с. Левка, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждането
на нови напоителни и отводнителни системи и
съоръжения, доставяне и разпределяне на водата
за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи, рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици, отправя
покана към всички собственици на земеделски
земи в землището на с. Левка, с. Райкова могила,
с. Мустрак, община Свиленград, област Хасково, да присъстват на учредителното събрание
на 1.V.2010 г. в 11 ч. в кметството на с. Левка,
община Свлинеград, област Хасково, при дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане на
решение за учредяване на сдружението и приемане
на устава му; 4. избиране органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред на
учредителното събрание са на разположение на
учредителите в кметство с. Левка, община Свиленград, област Хасково. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се
проведе на 26.V.2010 г. в кметството на с. Левка,
община Свиленград, област Хасково.
2009
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „МИГ Добричка“, с. Смолница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 22.IV.2010 г. в 16 ч. в Добрич, ул.
Независимост 20, в залата на община Добричка,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на сдружението и проект за бюджет;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
изменение и допълнение на устава на сдружението; 4. изменение и приемане на стратегия за
местно развитие; 5. попълване състава на УС; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1739
1. – „Септона България“ – АД, Русе, ЕИК
131253497, на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 1 391 250 броя нови обикновени
безналични акции с право на един глас в ОСА, на
дивидент и на ликвидационен дял, с номинална
стойност 1 лв. и емисионна стойност 5,20 лв. всяка
една, с обща номинална стойност 1 391 250 лв. и
обща емисионна стойност 7 234 500 лв., съгласно прието на 2.ХІІ.2009 г. решение на съвета
на директорите за увеличаване на капитала на
дружеството от 1 233 650 лв. на 2 624 900 лв. и
съгласно проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисия
за финансов надзор (КФН) с решение № 108Е от 24.ІІ.2010 г. Подписката за емитиране на
новата емисия се счита за успешна, съответно
капиталът на „Септона България“ – АД, ще бъде
увеличен само със стойността на записаните и
платени акции, при условие че до крайния срок
бъдат записани и платени най-малко 695 625 броя
нови акции. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни
след датата на обнародване на съобщението.
На следващия ден „Централен депозитар“ – АД
(„ЦД“ – АД), открива сметки за права на тези
лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок
акция се издава едно право. Всяко лице може да
придобие права в периода за тяхното прехвърляне/
търговия и при провеждането на явния аукцион.
Всяко едно от правата по смисъла на § 1, т. 3
ЗППЦК дава право да бъдат записани 1,12775098
броя акции от увеличението на капитала. Всяко
лице може да запише най-малко 1 нова акция и
най-много такъв брой акции, съответстващ на
броя на придобитите и/или притежаваните от
него права, умножен по коефициент 1,12775098.
В случай че полученият резултат е нецяло число,
същото се закръгля до цяло число, както следва:
при първа цифра (десетици) след десетичната
запетая, по-малка от 5 – към по-малкото цяло
число; при първа цифра (десетици) след десетичната запетая, равна или по-голяма от 5 – към
по-голямото цяло число. Увеличението ще се
счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко половината
(695 625 броя) от новите акции. Не се допуска
записване на повече акции от предвидените в
решението за увеличаване на капитала, освен в
случаите на необходимост от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването
при изчисляване на броя акции, които едно лице
може да придобие. Записването на акции се счита
за извършено с внасяне на емисионната стойност
на записваните акции в посочената по-долу на-
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бирателна сметка, открита в банка „Емпорики
Банк България“ – ЕАД, до изтичане на крайния
срок за записване на акции. Началната дата за
продажба (търговия) на правата и за записване на
акции е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 дни от датата на обнародване на съобщение
за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в
„Държавен вестник“ и публикацията му във в.
„Дневник“. Ако обнародването и публикацията
са в различни дни, началната дата за търговия
е първият работен ден, следващ изтичането на 7
дни от по-късната от двете дати. Крайният срок
за прехвърляне на правата е първият работен
ден, следващ изтичането на 14 дни, считано
от началната дата за прехвърляне на правата.
Съгласно Правилника на „Българска фондова
борса – София“ – А Д („БФБ – София“ – А Д),
последната дата за търговия с права на борсата
е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Прехвърлянето на права се
извършва посредством тяхната покупко-продажба
(търговия с права) на неофициалния пазар на
„БФБ – София“ – АД, независимо от пазара, на
който са регистрирани акциите на дружеството
емитент, чрез подаване на поръчка за продажба
до съответния инвестиционен посредник (ИП),
при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за
покупка до ИП, член на борсата. За придобиването
на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „ЦД“ – АД. Акционерите,
които не желаят да участват в увеличението на
капитала, както и всички други притежатели
на права имат право да продават правата си по
посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се
разпоредят с тях по други способи до последния
ден за прехвърляне на правата, но не по-късно
от предвиденото в правилника на „ЦД“ – АД. На
5-ия работен ден след крайната дата на срока за
прехвърляне на правата „Септона България“ – АД,
чрез ИП „Капм ан“ – АД, предлага за продажба
при условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия
до изтичане срока за прехвърляне на правата.
„Септона България“ – АД, ще разпредели сумата,
получена от продажбата на неупражнените права,
намалена с разходите по продажбата, съразмерно
между техните притежатели. Сумите, получени от
продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „ЦД“ – АД, и не могат
да се ползват до вписване на увеличението на
капитала в търговския регистър. Разпределянето
на сумите, получени от продажбата на правата,
както в срока за тяхното прехвърляне, така и
при аукциона, се извършва със съдействието на
„ЦД“ – АД, при условията и по реда на неговия
правилник. Лицата, придобили права при про-
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дажбата чрез явен аукцион, могат да запишат
съответния брой акции до изтичане на крайния
срок за записване на акции от новата емисия.
Началният срок за записване на акции съвпада с
началния срок за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е
първият работен ден, следващ изтичането на 15
работни дни от деня, в който изтича срокът за
прехвърляне на правата. Не се допуска записване
преди посочения начален и след посочения краен
срок за записване. Записването на акциите от
новата емисия ще се извършва чрез подаване
на писмени заявки по образец със съдържание
съгласно Наредба № 38 от 25.VІІ.2008 г. Всички
лица, притежаващи акции с права, както и всички
други притежатели на права, придобити в срока
за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до
упълномощения ИП „Капман“ – АД, обслужващ
увеличението на капитала, или до ИП, членове
на „ЦД“ – АД, при които се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на
„ЦД“ – АД. Заявките за записване на акции се
подават до ИП „Капман“ – АД, всеки работен
ден от 9,30 до 17 ч., съответно в работното време
на другите ИП, при спазване на изискванията в
правилника на „ЦД“ – АД. Записването на акции
се счита за действително само ако е направено от
притежател на права до максималния възможен
брой акции и е внесена цялата емисионна стойност
на записваните акции в срока и при условията,
посочени по-долу. При частично заплащане на
емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена
изцяло. Емисионната стойност на записваните
акции се внася по специална набирателна сметка
IBAN: BG69BINV94800003000094, BIC: BINVBGS,
на името на „Септона България“ – АД, в банка
„Емпорики Банк България“ – ЕАД. Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата
сума най-късно до края на последния работен
ден от подписката. Към датата на обнародване
на съобщението Проспектът за публично предлагане на акции на „Септона България“ – АД, е
публикуван и инвеститорите могат да се запознаят
с него всеки работен ден от 9,30 ч. до 16,30 ч. в
офиса на емитента в Русе, бул. Липник 155, тел.
082/840498, лице за контакт Рангел Кирилов,
и в офиса на ИП „Капман“ – АД, София, ул.
Три уши 8, ет. 6, тел. 02/81060, лице за контакт
Магдалена Иванова, както и на интернет страниците на ИП „Капман“ – АД (www.capman.bg),
на „Септона България“ – АД (www.septona-bg.
com), на КФН (www.fsc.bg) и „БФБ– София“ – АД
(www.bse-sofia.bg).
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