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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните
представители
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Спира за срок до 31 декември 2010 г.
преизчисляването на месечното възнаграждение на народните представители съобразно
средномесечната работна заплата за последния
месец от предходното тримесечие, ако така
определеното месечно възнаграждение е повисоко от полученото възнаграждение за месец
декември 2009 г.

2. Всички допълнителни начисления към
основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание и т. 1 от това решение.
3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по
отношение на лицата, чиито основни месечни
възнаграждения съгласно действащото законодателство са обвързани с основните месечни
възнаграждения на народните представители,
включително ръководствата на Народното
събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 10 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2257
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

гурява необходимите улеснения и съдействие
за тази цел в рамките на съответните закони
и други нормативни актове.

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Член 6
Всяка от страните по споразумението трябва
да насърчава сътрудничеството и обмена на
посещения между представители на търговско-промишлените палати и други подобни
организации, както и между бизнесмени от
двете страни.

СПОРАЗУМЕНИЕ

за икономическо и техническо сътрудничество
между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
(Утвърдено с Решение № 667 от 30 юли 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 28 януари
2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар (наричани
по-долу „страни по споразумението“),
като желаят да разширят и засилят двустранните отношения в областта на икономическото
и техническото сътрудничество от взаимен
интерес,
се договориха за следното:
Член 1
Страните по споразумението ще си сътрудничат в съответствие с техните закони и други
нормативни актове на основата на равенството
и взаимния интерес в области на икономиката
и техниката, като индустрия, енергетика, земеделие, комуникации, транспорт, строителство,
трудова дейност, туризъм и други области.
Член 2
Страните по споразумението ще насърчават износа и вноса на тяхна промишлена и
селскостопанска продукция, а така също – на
суровини, с изключение на забранените за внос
и износ такива, съгласно законите и други
нормативни актове.
Член 3
Страните по споразумението ще насърчават
и улесняват транспорта на стоки между тях
посредством принадлежащите им транспортни
средства, когато това е възможно.
Член 4
Плащанията по сделки, сключени между
физически и юридически лица в рамките на
това споразумение, ще бъдат осъществявани
с помощта на всяка свободно конвертируема
валута, за която е постигната договореност
между заинтересованите страни.
Член 5
Всяка от страните по споразумението ще:
1. насърчава и подпомага участието на
бизнесмени, представители на търговско-промишлените палати и други подобни организации
в международни изложения и панаири, които
се провеждат на територията на другата страна
по споразумението;
2. предоставя възможност другата страна
по споразумението да организира изложения и
панаири в области от взаимен интерес и оси-

Член 7
Всяка от страните по споразумението ще:
1. насърчава сътрудничеството между техните правителствени и частните институции и
агенции на публичния интерес, ангажирани в
технически активности в организирането на
технически и икономически съвместни проекти, както и в обмена на делегации в различни
технически дисциплини да предоставят исканото
съдействие и подкрепа;
2. насърчава и оказва съдействие на техните
граждани да участват в обучителни и ориентационни програми, свързани с техническата и
икономическата сфера, и координира усилията
в осъществяваните проучвания в тези области.
Член 8
С цел ефективно да се приложат клаузите
на това споразумение и да се коригират проблемите, които могат да възникнат по време
на изпълнението, страните по споразумението
се договориха да създадат Смесена комисия за
икономическо и техническо сътрудничество,
която ще се свиква периодично и последователно в двете страни по молба на която и да
е било от страните с цел:
1. да предлага процедури за облекчаване
изпълнението на клаузите на това споразумение;
2. да проучва различни варианти, необходими
за засилване на икономическото, културното,
земеделското и промишленото сътрудничество
между двете страни;
3. да разширява и насърчава обхвата на
търговския обмен;
4. да участва в разрешаването и отстраняването на проблемите, възникващи от интерпретирането и прилагането на това споразумение;
5. да изготвя предложения относно внасяне на промени в това споразумение с цел
разширяване на обхвата на търговския обмен
и развитието на икономическите отношения
между двете страни.
Член 9
Страните по споразумението поемат задължението да разрешават различията, които могат
да възникнат по отношение на прилагането
на това споразумение посредством дружески
консултации и преговори.
Член 10
Споразумението няма да бъде в ущърб
на правата и задълженията на договарящите
страни, произтичащи от други международни
договори (членството в Европейския съюз на
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Република България и членството на Катар в
Съвета за сътрудничество на арабските държави
от Залива) и/или от нечленуването в тях.
Член 11
Всякакви промени и допълнения в споразумението трябва да бъдат извършвани с общо
съгласие на страните по споразумението. Такива промени и допълнения трябва да бъдат
направени във формата на отделен протокол,
явяващ се неразделна част от споразумението,
и влизат в сила по реда на чл. 12.
Член 12
Споразумението влиза в сила на последната
дата, на която всяка от страните уведоми другата по дипломатически път, че установените
изисквания за влизане в сила на споразумението
са изпълнени. Споразумението остава в сила
за срок 5 години и автоматично се подновява
за неопределен срок, освен ако която и да е
било от страните не уведоми другата в писмена
форма поне 6 месеца предварително относно
намерението си да го прекрати.
Прекратяването на това споразумение няма
да засегне валидността или срока на всяко друго
споразумение, проект или дейност, създадени
на основание споразумението до завършване
на тяхното действие.
Подписано в София на 14 април 2009 г.
в два оригинални екземпляра на български,
арабски и английски език, като всички текстове
са с еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването предимство ще има текстът на
английски език.
От името на
правителството на
Република България:
Петър Димитров,
министър на
икономиката
и енергетиката
2043

От името на
правителството на
Държавата Катар:
Фахад Бин Джасим
Бин Мохамед Ал Тани,
министър на
бизнеса и търговията

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за дейността и организацията на работа на
Център „Фонд за трансплантация“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността и
организацията на работа на Център „Фонд за
трансплантация“, наричан по-нататък „фонда“.
Чл. 2. Фондът е юридическо лице по чл. 60,
ал 1 от Закона за администрацията и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства
към министъра на здравеопазването.
Чл. 3. Фондът осъществява следните дейности:
1. организационно и финансово подпомагане
на български граждани за извършване извън
страната на трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени
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хематологични заболявания, както и при някои
тежко протичащи бенигнени заболявания и при
утвърдени нехематологични заболявания, когато
тя не може да бъде извършена своевременно
в Република България;
2. организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване
на трансплантация на органи в случаите по
чл. 19, ал. 1, т. 2;
3. организиране и провеждане на дейности
за набиране на финансови средства за осъществяване дейностите по т. 1 и 2;
4. създаване и поддържане на регистри
относно:
а) лицата, които са подали заявления за
организационно и финансово подпомагане от
фонда за дейности по т. 1 и 2;
б) лечебните заведения, в които са осъществени дейностите по т. 1 и резултатите от тях;
в) медицинските специалисти по чл. 19,
ал. 1, т. 2.
Чл. 4. (1) Приходите на фонда се формират
от:
1. субсидия от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването;
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормативен
акт.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване на дейностите по чл. 3,
ал. 1, т. 1 и 2;
2. издръжка на фонда.
(3) Финансирането на дейностите по чл. 3,
ал. 1, т. 1 и 2 се извършва до размера на средствата по бюджета на фонда за съответната
година, като децата до 18-годишна възраст са
с предимство.
(4) Разходите по ал. 2, т. 2 за съответната
година се определят в бюджета на фонда.
Г л а в а
в т о р а
УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА
Чл. 5. Фондът се управлява и представлява от
директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на здравеопазването.
Чл. 6. Фондът се подпомага от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната
агенция по трансплантация.
Чл. 7. Директорът на фонда:
1. организира, ръководи и представлява
фонда;
2. издава решения за организационно и финансово подпомагане на български граждани за
извършване на трансплантация по чл. 3, ал. 1,
т. 1 и 2 или прави мотивиран отказ;
3. предлага на заявителите да подпишат
информирано съгласие относно медицинската
дейност и лечебния процес след трансплантацията, както и начина и обема на финансиране
на различните етапи;
4. осигурява защита и носи отговорност
за съхранение на личните данни и здравната
информация;
5. организира заседанията на обществения
съвет;
6. изпълнява функциите на работодател/
орган по назначаване на работещите във фонда;
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7. предлага на министъра на здравеопазването
размера на разходите за издръжка на фонда;
8. контролира финансовата дейност и носи
отговорност за разходването на средствата на
фонда;
9.организира провеждането на информационната политика на фонда, като осигурява
публичност и прозрачност на неговата дейност;
10. изготвя годишен отчет за дейността на
фонда и го представя на министъра на здравеопазването в срок до 31 март на следващата
година;
11. осъществява други дейности, свързани
с управлението и функционирането на фонда.
Чл. 8. Функциите на директора в негово
отсъствие се изпълняват от определен от него
със заповед служител за всеки конкретен случай
и за срока на отсъствието му.
Чл. 9. При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи
с държавни органи, организации, физически и
юридически лица, както и с органи на местното
самоуправление.
Чл. 10. Директорът се атестира на всеки три
години в срок до три месеца след изтичане на
срока от предходното атестиране от комисия,
определена от министъра на здравеопазването.
Чл. 11. (1) Основните цели на атестирането
са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на фонда.
(2) Атестирането се извършва по следните
показатели:
1. управленски умения, които включват
оценяване на:
а) оперативност;
б) координиране и контрол;
в) познаване, ползване и практическо прилагане на нормативните актове;
2. организация на дейността на фонда, която
включва оценка на:
а) организационни умения;
б) инициативност;
в) борба с корупцията;
г) умения за работа в екип;
д) медийна политика;
3. обем, качество и ефективност, които
включват оценка на:
а) броя и сроковете на разгледаните заявления за организационно и финансово подпомагане на български граждани със средства
от фонда;
б) броя на постъпилите и разгледани сигнали,
свързани с дейността на фонда, и резултатите
от тях.
Чл. 12. Въз основа на комплексен анализ
на дейността по показателите по чл. 11 атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
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Чл. 13. (1) За резултатите от атестацията
комисията:
1. съставя атестационна карта;
2. запознава директора с нейното съдържание, като му я предлага за подпис.
(2) Ако директорът не е съгласен с поставената оценка, може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето
несъгласие.
(3) Възражението се подава до министъра на
здравеопазването в тридневен срок от датата, на
която директорът е уведомен за съдържанието
на атестационната карта.
(4) Министърът е длъжен да се произнесе по
възражението в десетдневен срок от получаването му, като може да го приеме за основателно
или да го отхвърли. Решението на министъра
е окончателно.
(5) Когато министърът приеме възражението
за основателно, се провежда ново атестиране
в срок до един месец от неговото решение.
Чл. 14. Министърът може да прекрати трудовото правоотношение с директора на фонда,
ако е получил отрицателна атестация на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
НА ФОНДА
Чл. 15. При изпълнение на своите функции
директорът се подпомага от:
1. администрация на фонда;
2. обществен съвет.
Чл. 16. (1) Администрацията на фонда се
състои от трима служители.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват изпълнението
на дейността на фонда и подпомагат директора
при изпълнение на неговите функции.
Чл. 17. (1) Общественият съвет се състои
от седем членове, изтъкнати медицински
специалисти в областта на трансплантацията,
както и представители на юридически лица с
нестопанска цел, работещи за защита правата
на пациентите в областта на трансплантацията,
определени с решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на здравеопазването.
(2) Общественият съвет:
1. изработва, актуализира и оповестява
принципи и правила, въз основа на които се
набират и разходват финансови средства за
осъществяване на трансплантации със средства
от фонда;
2. сътрудничи на директора на фонда при
разглеждането на постъпилите заявления;
3. разглежда представените от директора на
фонда заявления и приложените към тях документи, като извършва експертна медицинска
оценка за съответствието им с този правилник;
4. разглежда представените от директора на
фонда заявления и приложените към тях документи, като извършва експертна медицинска
преценка дали съответната трансплантация би
могла да се извърши своевременно в Република
България с оглед здравословното състояние на
пациента;
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5. съвместно с директора на фонда взема
експертно решение относно организационното и финансовото подпомагане на български
граждани за извършване на трансплантация на
органи и хемопоетични стволови клетки при
малигнени хематологични заболявания, както
и при някои тежко протичащи бенигнени заболявания;
6. организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване
дейността на фонда.
(3) За дейността си общественият съвет получава възнаграждение, определено със заповед
на министъра на здравеопазването.
Чл. 18. Директорът на фонда и лицата по
чл. 15, т. 1 и 2 нямат право да разгласяват
факти и обстоятелства, които са им станали
известни в хода на тяхната дейност, за което
подписват декларация.
Чл. 19. (1) Фондът финансира следните
дейности:
1. трансплантация на органи извън територията на Република България;
2. извършени трансплантации на органи в
лечебни заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК от
медицински специалисти от страните по чл. 22 и
страни, с които Република България има сключени международни договори; финансирането
на труда на целия български екип, взел участие
в трансплантацията и следтрансплантационното
наблюдение, се извършва съгласно действащото
в България законодателство;
3. трансплантация на хемопоетични стволови клетки при малигнени хематологични и
при утвърдени нехематологични заболявания,
както и при някои тежко протичащи бенигнени
заболявания извън страната.
(2) Фондът финансира дейностите по ал. 1
в случаите, когато:
1. те не могат да бъдат осъществени своевременно в Република България, доказано с
документ от лечебните заведения по чл. 13,
ал. 1 и 3 ЗТОТК;
2. други методи на лечение са с по-малка
ефективност или не са приложими;
3. конкретната трансплантация представлява
утвърден лечебен метод в световната медицинска
практика за съответното заболяване;
4. заявителят е включен в служебния регистър
на Изпълнителната агенция по трансплантация
(ИАТ) на лицата, чакащи за трансплантация на
органи в случаите по ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 20. Фондът не финансира експериментални методи на лечение и трансплантация.
Чл. 21. (1) В случаите по чл. 19, ал. 1, т. 1
и 3 фондът финансира разходите на заявителя
от неговото хоспитализиране до дехоспитализацията, но не повече от шестдесет дни.
Финансирането на следтрансплантационното
наблюдение се извършва в Република България
съгласно действащото законодателство.
(2) В случаите по чл. 19, ал. 1, т. 2 фондът
финансира разходите за възнаграждението на
медицинските специалисти.
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(3) В случаите по чл. 19, ал. 1, т. 3 фондът
финансира и разходите, свързани с намиране
на донор, изследвания на донора, вземането
на стволови клетки и тяхното транспортиране.
Чл. 22. Извън случаите по чл. 19, ал. 1, т. 2
дейностите по този правилник се извършват в
лечебни заведения на територията на държави – членки на Европейски съюз, Европейското
икономическо пространство или Швейцария и
страни, с които Република България има сключени международни договори, които отговарят
на следните изисквания:
1. могат да извършват дейности по трансплантация съгласно националните си законодателства;
2. имат готовност да хоспитализират заявителя и да извършат трансплантацията в
предварително определен срок.
Чл. 23. (1) Лицата, нуждаещи се от трансплантация или ретрансплантация по реда на
този правилник, подават заявление до директора,
към което прилагат:
1. копие на лична карта или копие на акт
за раждане и съгласие на двамата родители,
когато лицето е под 18 години;
2. актуална епикриза относно здравословното
състояние на лицето с включени становища
от лекар с призната специалност по: кардиология, пневмология и фтизиатрия, вътрешни
болести/детски болести, гастроентерология,
ендокринология и болести на обмяната, очни
болести, клинична алергология, нервни болести, психиатрия, ушно-носно-гърлени болести,
хирургия, урология и акушерство и гинекология (за жени), както и от лекар по дентална
медицина със заключение за абсолютни или
релативни контраиндикации и риск от рецидив,
с приложени:
а) клинико-лабораторни изследвания /хематологичен анализ, биохимични, хемокоагулация и електролити, туморни маркери и други
изследвания в зависимост от случая;
б) имунологични изследвания, вкл. с автоантитела;
в) микробиологични изследвания на хемокултура, стерилна урина, носен, ушен, гърлен
секрет, изследване на фецес, антибиограма и
други изследвания, в зависимост от случая;
г) вирусологични изследвания: серологично
изследване на вируси – ХИВ (HIVAg-Ab), Хепатит А (anti-HAV IgM), Хепатит В (HbsAg и
Hbc-Ab), Хепатит С (anti-HCV), сифилис, манту,
CMV-IgG и IgM, EBV, херпесни и полиомни
вируси, и други изследвания в зависимост от
случая;
д) образна диагностика – рентгенография,
ехографски изследвания, КАТ и/или ЯМР,
фиброскопски изследвания, контрастни изследвания;
е) хистологични изследвания.
(2) Когато заявлението е за дейности по
чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2, директорът на фонда
изисква по служебен път информация от ИАТ
дали заявителят е включен в служебния регистър
на лицата, чакащи трансплантация на орган.
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(3) Когато заявлението е за дейности по
чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2, директорът на фонда
изисква по служебен път информация от ИАТ
за извършена проверка, че трансплантацията
не може да се извърши своевременно от лечебните заведения по чл. 13, ал. 1 и 3 ЗТОТК.
(4) Когато заявлението е за дейности по
чл. 19, ал. 1, т. 3, се представят документите
по ал. 1 и 3.
(5) Документите по ал. 1, т. 1 се представят заверени от заявителя с гриф „Вярно с
оригинала“.
(6) Документите по ал. 1, т. 2 следва да
са издадени не по-рано от два месеца преди
подаване на заявлението, като документите,
които не са на български език, се представят
със заверен превод.
(7) Документите по ал. 1, т. 2 се актуализират
от заявителите на шест месеца.
Чл. 24. (1) В срок един месец от постъпване
на документите по чл. 23, ал. 1 – 3 фондът ги
разглежда и директорът се произнася с решение
за одобряване на заявителя за организационно и
финансово подпомагане със средства от фонда
или за мотивиран отказ. Решение за мотивиран отказ се взема и в случай, че заявителят
откаже предложените лечебни заведения, като
в този случай заявителите могат да кандидатстват повторно.
(2) Когато се констатират непълноти или
неточности в подадените документи или се
наложат допълнителни изследвания, директорът
уведомява писмено заявителя и указва срок за
отстраняване на непълнотите или неточностите,
като срокът по ал. 1 спира да тече до тяхното
отстраняване.
(3) Решението по ал. 1 се взима след извършването на експертната оценка по чл. 17,
ал. 2, т. 3.
(4) Когато заявителят е одобрен за организационно и финансово подпомагане за извършване на трансплантация със средства от
фонда, директорът предлага лечебни заведения,
с които фондът има споразумения. В случай че
с оглед медицинските показания на заявителя
се налага да бъде придружен от български медицински специалист, последният се определя
от директора на фонда.
Чл. 25. (1) Общественият съвет изразява
експертно становище на свои заседания, които
се свикват от директора на фонда най-малко
два пъти месечно.
(2) Заседанията на обществения съвет се
считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията
се взимат с мнозинство 2/3 от присъствалите
членове.
(3) За проведените заседания на обществения
съвет се съставя протокол, който се подписва
от присъствалите членове.
(4) В случай че член на обществения съвет не присъства на заседанията три пъти без
основателна причина, директорът на фонда
предлага на министъра на здравеопазването
да го освободи от състава на съвета.
Чл. 26. (1) Всяко шестмесечие фондът обобщава данните относно лицата, които са получили
подпомагане по реда на този правилник, и се
отчита пред министъра на здравеопазването.
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(2) Отчетът по ал. 1 съдържа данни относно
брой на болните по нозологични единици.
Г л а в а
ч е т в ъ р т а
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ВЪРХУ НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА
ФОНДА
Чл. 27. (1) Фондът финансира одобрените
заявители, като превежда сумите на лечебното
заведение, в което заявителят е одобрен за
извършване на трансплантация.
(2) В срок до един месец след изписване на
лицето от лечебното заведение то или лечебното
заведение е длъжно да предостави на директора на фонда епикриза, издадена от лечебното
заведение, и финансово-отчетни документи,
доказващи извършените разходи.
(3) Финансирането на трансплантацията се
извършва съгласно клаузите на споразумението,
сключено между фонда и лечебното заведение,
извършило трансплантацията.
Чл. 28. Средствата се разходват и отчитат
в съответствие с действащото в страната законодателство.
Чл. 29. Фондът изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета
и годишен финансов отчет и ги представя в
Министерството на здравеопазването в определените за второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити срокове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за
администрацията.
Министър: Б. Нанев
2136

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от републиканския бюджет на лечението на
български граждани за заболявания, извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм., бр. 16,
48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от
2008 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 7 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2б, ал. 1, 4 и 5 думите „за болнична помощ“ се заличават.
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 4 се изменя така:
„4. „Лечебно заведение – краен получател“
е лечебно заведение, сключило договор с
Министерството на здравеопазването за получаване на лекарствени продукти, медицински
изделия или медицинска апаратура по реда на
тази наредба, с изключение на лечебните заведения за извънболнична помощ и лечебните
заведения по чл. 10, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от Закона
за лечебните заведения.“
§ 3. В § 37 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за
реда за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на българските граждани за за-
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болявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване (ДВ, бр. 7 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „за болнична помощ“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „1 март 2010 г.“ се заменят
с „1 април 2010 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Б. Нанев
2137

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на 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.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, 2 и
3, част Б, буква „б“, точка 2 текстът в третата
колона („Защитенa зонa(и)“) се изменя така:
„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция
Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily,
Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (с изключение
на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S.
Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг
от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT,
P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška,
Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини
Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda),
Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Málinec
(окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Veľké Ripňany
(окръг Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна
Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 и 2,
част Б се правят следните изменения:
1. В т. 1 текстът във втората колона („Защитенa зонa(и)“) се изменя така:
„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция
Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily,
Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (с изключение
на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S.
Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг
от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT,
P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška,
Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини
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Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda),
Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Málinec
(окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Veľké Ripňany
(окръг Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна
Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“
2. В т. 2 текстът във втората колона („Защитенa зонa(и)“) се изменя така:
„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция
Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily,
Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (с изключение
на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S.
Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг
от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT,
P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška,
Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини
Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda),
Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Málinec
(окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Veľké Ripňany
(окръг Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна
Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“
§ 3. В приложение № 4 към чл. 11, част Б
се правят следните изменения:
1. В точка 21:
а) във втората колона („Специални изиск
вания“) буква „в“ се изменя така:
„в) растения с произход от кантон Valais в
Швейцария, или;“;
б) в третата колона („Защитена зона(и)“)
текстът се изменя така:
„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция
Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily,
Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (с изключение
на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S.
Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг
от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT,
P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška,
Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини
Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda),
Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Málinec
(окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Veľké Ripňany
(окръг Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна
Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“
2. В т. 21.3:
а) във втората колона („Специални изиск
вания“) буква „б“ се изменя така:
„б) с произход от кантон Valais в Швейцария, или;“;
б) в третата колона („Защитена зона(и)“)
текстът се изменя така:
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„E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (провинции Parma и Piacenza); Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardy (с изключение на провинция
Mantua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicily,
Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (с изключение
на провинции Rovigo и Venice, общини Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S.
Urbano, Vescovana в провинция Padova и зоната на юг
от магистрален път A4 в провинция Verona), LV, LT,
P, SI (с изключение на региони Gorenjska, Koroška,
Maribor и Notranjska), SK (с изключение на общини
Blahová, Horné Mýto и Okoč (окръг Dunajská Streda),
Hronovce и Hronské Kľačany (окръг Levice), Málinec
(окръг Poltár), Hrhov (окръг Rožňava), Veľké Ripňany
(окръг Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše и Zatín (окръг Trebišov), FI, UK (Северна
Ирландия, Isle of Man и Channel Islands).“
Допълнителна разпоредба
§ 4. С тази наредба се въвежда Директива
2010/1/ЕС на Комисията от 8 януари 2010 г.
за изменение на приложения II, III и IV към
Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността
на вредители по растенията или растителните
продукти и срещу тяхното разпространение в
Общността (ОВ, L 7, 12.1.2010 г.).
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ц. Димитров
2145

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 11
от 1 март 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник-геолог”
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
443010 „Техник-геолог” от област на образование
„Физически науки” и професионално направление „Науки за земята” 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 изиск
ване за придобиването на квалификация по
професията 443010 „Техник-геолог” съгласно
приложението към тази наредба определя изиск
ванията за придобиването на трета степен на
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професионална квалификация за специалнос
тите 4430101 „Геология и геофизика” и 4430102
„Хидрогеология и геотехника”.
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 учебни планове и учебни програми
за обучението по специалностите 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 443010 „Техникгеолог”.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник-геолог” 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-личност
ни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението,
оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник”.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Техник-геолог“
Професионално направление:
443

Науки за Земята
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18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед №
РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № 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 „Техник-геолог“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо,
че професията „Техник-геолог“, по която желае да
се обучава, не му е противопоказана.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда
и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на
професията, диференцирани по специалности, са
представени в таблица 1.

Наименование на професията:
443010

С Т Р. 9

Техник-геолог

Специалност:

Степен на професионална
квалификация
4430101 Геология и гео- Трета
физика
4430102 Хидрогеология и Трета
геотехника
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-геолог“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО
(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

Таблица 1
Професионални компетенции

Описание на
трудовите дейности (задачи)

Предмети и средства на
труда

знания за:

умения за:

1

2

3

4

професионално-личностни качества:
5

Специалност 4430101 „Геология и геофизика“
1. Извършва те- скали, минерали, геоложренно описание и ки структури, релеф, понаблюдение.
лезни изкопаеми;
бележник, топографска
карта, молив, линия, компас, ролетка, чук, длето,
химикал, подходяща екипировка – раница, туристически обувки, ръкавици

състав, свойства и произход
на минералите, скалите и
полезните изкопаеми;
разпознава пукнатини, гънки, разриви и несъгласия;
пространственото положение на пластовете;
видове геоложки граници
и несъгласия;
определяне относителната
възраст на скалите – палеонтоложки методи
2. Работи с ге- геоложки компас, пла- устройство на геоложкия
оложки компас. стове
компас; принцип на работа
с геоложки компас; видове
пластове
3. Работи с топографски и геоложки карти,
планове, чертежи
и геологотехнически наряд.

топографска и геоложка
карта, планове, чертежи и
геологотехнически наряд;
линия, молив, компас (туристически и геоложки)

топографска карта, видове
геоложки карти, плановете
и чертежите;
мащаби и условни знаци

4. Документира минни проучвателни израпроучвателни из- ботки – галерия, щолна,
работки.
шахта, травербан, разсечка, комин;
повърхностни проучвателни изработки – разчистка, шурф, кладенец,
канава; сондаж;
бележник, химикал, молив, гума, чук, длето, компас, ролетка

форма и размер на проучвателните изработки;
състав и свойства на полезните изкопаеми; видове
скали;
видове контакти; мащаб
на документиране; определяне на пространственото
положение на документирания обект (спрямо
географските посоки);
елементи на геоложките
тела; условни знаци

точно и вярно описание на наблюдаваните
обекти;
водене на геоложкия бележник (оформяне на
съдържанието);
зарисовка (скициране)
на наблюдавания обект;
вземане на образци и
проби; определяне и точно и вярно описание на
наблюдаваните обекти
работа с геоложки компас; измерване на пространствените елементи на
плоскостните и линейните структури
разчитане на карти, планове, чертежи и геологотехническия наряд;
движение по карта в открита местност;
движение по азимут в
закрита местност
точно и вярно определяне на пространственото
положение на изработката; изработване на точна
скица на елементите на
отделна проучвателна
изработка в подходящ
мащаб чрез стандартни
условни знаци

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост при извършване на еднообразна дейност,
търпение

наблюдателност, концентрация, съобразителност, издръжливост
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост при извършване на рутинна
дейност, инициативност
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчивост на вниманието
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1
2
5. Опробва про- минни проучвателни израучвателни изра- ботки – галерия, щолна,
ботки.
шахта, травербан, разсечка, комин, орт; повърхностни проучвателни
изработки – разчистка,
шурф, кладенец, канава;
сондаж; чук, длето, торба, етикет, химикалка,
сандъчета, ролетка, отвес,
U-образна коронка, пневматичен чук, дневник на
опробването
6. Извършва опробване при инженерногеоложкото проучване.

скален масив (грунт);
торбички, фолио, етикети, химикалка, сандъчета,
хартия, стърготини, конус
(пенетометри), пресиометри, щампи, цилик, хидравлични крикове, метални
плочи, лагери

7. Извършва ре- пластове, съдържащи флужимни наблюде- иди (вода, нефт и газ);
ния на флуиди. манометри (дълбочинни
и устиеви), пакери, нивомери, пробовземачи,
грунтоноси, дегазатори,
термометри, лебедка, регистриращи устройства

8. Реализира измервателни схеми и извършва
геофизични измервания.
8.1. Измерва с
основните геофизични апарати
в полевата геофизика – електропроучвателни,
магнитометри,
гравиметри, сеизмични апаратури;
спазва изискванията на методиката
за измерване;
съхранява и проверява геофизичните апарати.

измервателни полеви геофизични уреди – електрични, магнитометри,
гравиметри, сеизмични
станции;
оборудване – кабели, лебедки, сеизмични коси,
електрически, шлосерски
и монтьорски инструменти, инструменти за експлоатация и сравнение
на измервателните уреди
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3
видове проучвателни изработки;
форма, размери и елементи
на проучвателните изработки;
вид, състав и свойства на
полезните изкопаеми;
форма и размер на рудните тела;
видове контакти и вместващи скали; начини за
вземане на проби;
описване, съхранение и
транспортиране на пробите
състав и свойства на скалите;
текстура на скалите; физикомеханични свойства на
скалния масив;
физикомеханични свойства
на грунта (плътност, водосъдържание, зърнометричен състав, пористост,
пластичност, консистенция, набъбване, свиване,
лепкавост, размекване,
капилярни явления, деформационни свойства,
якост); геоложки процеси;
инженерна геодинамика;
склонови процеси и явления – сипеи, срутища,
свлачища; устройство и
принцип на работа на уредите за извършване на хидрогеоложки изследвания
химичен състав и свойства
на флуидите, съдържащи
се в пласта;
състав и свойства на скалите;
видове режимни наблюдения; устройство и принцип
на работа на измервателните уреди

4
вземане, съхраняване и
транспортиране на пробите; съставяне на документацията (водене на
дневник на опробването);
вземане на проба от рудно
тяло, контакт, вместващи
скали, шлам

5
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчивост на вниманието

качествено вземане на
образци и проби при
спазване на технологичната последователност на
операциите;
съхранение и транспортиране на взетите проби;
работа с уредите при
спазване технологичната последователност на
операциите;
безопасна работа с уредите

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

извършване на режимни
наблюдения по предварително изработен график;
подготовка на сондажа за
измерване; подготовка и
проверка на апаратурата
за работа; наблюдение и
контрол върху безаварийната работа на уредите;
спазване правилата за
безопасна работа

наблюдателност, отговорност, концентрация;
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание

основни понятия от електротехниката, радиотехниката и електрониката;
принцип на действие на
основните геофизични апарати в полевата геофизика

работа с техническа документация: инструкции,
чертежи и др.;
работа с шлосерски и
монтьорски инструменти;
спазване правилата за
безопасна работа

съобразителност,
наблюдателност,
концентрация,
отговорност,
издръжливост на работа при рутинна дейност
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8.2. Подготвя сондажно-геофизичните изследвания,
като реализира
измервателните
схеми и отчита
изискванията към
методиката на измерване.
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2
сондажно-геофизична
апаратура (наземна и
сондажна) – каротажни
станции, зондове, сондажно-геофизични уреди
(инклинометри, резистивиметри, кавернометри,
термометри и др.);
оборудване – кабели, лебедки, блок-баланси, колектори

3
принцип на действие на
каротажните станции и основните геофизични апарати в сондажната геофизика

4
работа с техническа документация: инструкции,
чертежи и др.; работа с
шлосерски и монтьорски
инструменти;
спазване правилата за
безопасна работа

5
съобразителност,
наблюдателност,
концентрация,
отговорност,
издръжливост на работа при рутинна дейност

9.1. Установява
повреди в основните геофизични
апарати на полевата геофизика;
открива и отстранява повреди по
трасето на измервателната мрежа.

измервателни полеви геофизични уреди – електрични, магнитометри,
гравиметри, сеизмични
станции;
оборудване – кабели, лебедки, сеизмични коси,
електрически, шлосерски
и монтьорски инструменти, инструменти за експлоатация и сравнение
на измервателните уреди;
инструкции за устройството и експлоатацията на
апаратурата

основни понятия от електротехниката, радиотехниката и електрониката;
принцип на действие на
основните геофизични апарати в полевата геофизика;
видове измервателни вериги и свързващите елементи;
характеристики на изолационните материали,
технологична последователност при отстраняване
на повреди в изолацията

работа с шлосерски и
монтьорски инструменти;
диагностика на захранващия блок;
откриване на повреди в
изолацията на електрическите кабели, изграждащи измервателните
мрежи;
правилно прилагане на
изолационните материали, крепежните и свързващите елементи

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост при извършване на еднообразна дейност

9.2. Открива и отстранява повреди
в изолацията на
измервателната
верига и каротажния кабел.

сондажно-геофизична
апаратура (наземна и
сондажна) – каротажни
станции, зондове;
сондажно-геофизични
уреди (инклинометри,
резистивиметри, кавернометри, термометри и др.);
оборудване – кабели,
лебедки, блок-баланси,
колектори, монтьорски и
шлосерски инструменти;
изолационни материали;
свързващи елементи; инструкции за устройството
и експлоатацията на каротажния кабел и измервателните вериги

принцип на действие на
каротажните станции и основните геофизични апарати в сондажната геофизика;
устройство на каротажния
кабел;
видове измервателни вериги и свързващи елементи;
характеристики на изолационните материали;
технологична последователност при отстраняване
на повреди в изолацията

работа с шлосерски и
монтьорски инструменти;
откриване на повреди в
изолацията на каротажния кабел;
правилно прилагане на
изолационните материали, крепежните и свързващите елементи

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост при извършване на еднообразна дейност

9. Открива повреди в измервателните уреди
и отстранява повредите в съответствие с професионалните си
компетенции.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1
10. Извършва мониторинг на водите и геоложката
среда

2
земни недра, води – подземни и надземни; съоръжения, геоложки процеси
и явления;
Закон за водите;
Закон за опазване на околната среда;
наредби, инструкции, планове, стратегии

11. Всички дейности се извършват, като се спазват изискванията
за техническа безопасност съобразно с условията на
работната среда.

лични предпазни средства,
пожарогасител, нормативни актове, предпазни,
забранителни и предупредителни знаци, надписи
и табели

1. Работи с топографски и геоложки карти,
планове, чертежи
и геологотехнически наряд.

топографска и геоложка
карта, планове, чертежи и
геологотехнически наряд;
линия, молив, компас (туристически и геоложки)

ВЕСТНИК

3
показатели, характеризиращи състоянието на водите
и геоложката среда;
техногенни и природни
фактори на замърсяване;
механизми на замърсяване;
модели за прогнозиране
миграцията на замърсителите;
видове защитни мерки при
опазване на водите и геоложката среда;
мерки за недопускане вредното въздействие на подземните и повърхностните
води върху околната среда;
периодичност на замерване
при мониторинг на води и
геоложка среда; мерки за
борба с инженерногеоложките процеси и явления;
структура на органите за
управление на околната
среда;
нормативна уредба (закони, наредби, инструкции)
лични предпазни средства;
нормативни документи за
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на различни
видове геоложка дейност;
начин за безопасна работа
с инструменти, машини и
материали в ежедневната
трудова дейност;
правилно реагиране при
злополуки, природни бедствия, аварии и пожари

БРОЙ 21

4
периодични и непрекъснати контролни наблюдения за определяне качествените и количествените
показатели, характеризиращи състоянието на
водите, геоложката среда
и инженерногеоложките
съоръжения; прогнозиране на геодинамичните
процеси и явления;
прилагане на мерките
за опазване на околната
среда и борба с неблагоприятните въздействия
върху нея вследствие на
геодинамичните процеси, явления и човешката
дейност;
работа с нормативната
уредба (закони, наредби,
правилници, инструкции)

5
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание;

правилно използване на
лични предпазни средства;
безопасна работа с материали, инструменти,
измервателни уреди и
машини;
правилно ориентиране на
територията на извършваните геоложки работи;
безопасна работа със
средствата за противопожарна защита;
оказване на долекарска
помощ и бързо и адекватно реагиране при трудова
злополука

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание

Специалност 4430102 „Хидрогеология и геотехника“
топографска карта, видове
геоложки карти, планове
и чертежи;
мащаби и условни знаци

разчитане на карти, планове, чертежи и геологотехническия наряд;
движение по карта в открита местност; движение по азимут в закрита
местност
2. Работи с ге- геоложки компас, пла- устройство на геоложкия работа с геоложки комоложки компас. стове
компас;
пас;
принцип на работа с гео- измерване на пространложки компас;
ствените елементи на
видове пластове
плоскостните и линейните структури
3. Извършва наблюдение и опи
сание при хидрогеоложкото
картиране.

наблюдателност, отговорност, концентрация, съобразителност,
издръжливост при извършване на еднообразна дейност, търпение
наблюдателност, концентрация, съобразителност, издръжливост
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ДЪРЖАВЕН

1
2
3.1. Геоморфо- геоморфоложки форми
ложки наблюде- на релефа, кватернерна
ния.
покривка;
бележник, топографска
карта, молив, линия, компас, ролетка, чук, химикал, подходяща екипировка – раница, туристически обувки, ръкавици

3.2. Геоложки на- скали, тектонски струкблюдения.
тури;
бележник, топографска
карта, молив, линия, компас, ролетка, чук, длето,
лупа, пликове, етикети,
химикал, подходяща екипировка – раница, туристически обувки, ръкавици

3 . 3 . Х и д р о г е о - водоносен хоризонт;
ложки наблюде- бележник, топографска и
ния.
геоложка карта, молив,
линия, компас, хронометър, химикал, подходяща
екипировка – раница,
туристически обувки, ръкавици

3.4. Хидроложки воден стоеж, воден отток;
наблюдения.
бележник, топографска и
геоложка карта, молив,
линия, компас, хронометър, химикал, подходяща
екипировка – раница,
туристически обувки, ръкавици;
хидрометричен прът
(лост), хидрометрично
крило, интегратори

ВЕСТНИК

3
видове геоморфоложки
форми на релефа (хребети,
долини, каньони, речни
тераси, оврази и др.);
класификация на кватернерните (четвъртични)
наслаги, произхода и литоложките особености;
връзка между геоморфоложките форми на релефа
и вида на четвъртичните
наслаги, които се отлагат
в тях;
методи за наблюдение и
изучаване на кватернерните наслаги;
мащаб – определяне на
разстояние и площ по
карта;
методика на работа при
маршрутно-точковия метод, използван при наблюденията
видове скали, условия на
тяхното залягане, зърнометричен състав, напуканост, шистозност, окарстеност;
видове тектонски структури – линейни и кръговорадиални;
видове геоложки граници;
морфология на пластовата
и разломната повърхност;
карст, карстови процеси;
фациес на седиментните
скали;
технология за вземане на
образци
геоморфоложки форми
на релефа;
генетична връзка между
литоложките и стратиграфските хоризонти и
подземните води; физични
свойства и химичен състав
на водата;
видове проучвателни изработки;
връзка между повърхностно течащите и подземните
води;
хидрогеоложки параметри
(дебит, ниво, водоотдаване);
последователност на операциите при извършване
на хидрогеоложки наблюдения;
движение по карта
връзка на подземните с
речните води;
методи за измерване на
водния стоеж и водния
отток на реките;
литоложки особености
на скалите, изграждащи
речните корита;
устройство и методика
на работа с измервателни
уреди;
движение по карта

С Т Р. 1 3

4
определяне вида и действителните размери на
геоморфоложките форми
на релефа;
вземане на проба по различни методи на кватернерната геология;
движение по топографската карта

5
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

движение по карта;
точно, вярно и пълно опи
сание на наблюдаваните
обекти;
изработване на зарисовки на наблюдаваните
обекти;
вземане на образци (скални и фусилни)

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

нанасяне на карта на
всички естествени изходища на подземни води;
последователност при
описването на извършваните наблюдения, измервания и вземане на
водни проби

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

измерване на водния стоеж и оттока на реките;
работа с уредите за извършване на измерванията

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

С Т Р.
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1
3.5. Наблюдения
и документиране
в процеса на сондиране.

ДЪРЖАВЕН
2
скали, водоносен хоризонт;
бележник, химикал, геологотехнически наряд,
сандъчета, пликове за проби, етикети, чук, тебешир,
ролетка, лупа, микроскоп,
помпи, термометър, батометър, калциметър;
сондажна апаратура – УРБ – 3АМ;
ЗИФ – 650;
ЗИФ – 1200А;
БУ – 75 и др.

4. Извършва хи- елементи и параметри
дроложки измер- на водния поток на конвания.
кретен обект или на цяла
система;
воден стоеж, температура,
скорост на речните течения, водно количество;
водомерни постове (непредаващи и предаващи),
термометри, питотова
тръба, тензометри, хидрометрично витло, дълбочинни, повърхностни и
плуващи интегратори, хидрометричен прът и лост,
хронометър; инструкции
за работа с уредите
5. Извършва хид- воден пласт, вода, пирогеоложки из- езоме т р и , п о м п и , д емервания (опит- битометри, компресор,
но-филтрацион- въздуховоден маркуч, вони)
доотводна тръба (водоподемна тръба), сепаратор,
резервоар, филтри, дневник, молив, химикалка,
контролен сондаж, шурф
с цилиндър

ВЕСТНИК
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3
видове скали и техния
състав;
физико-механични свойства на скалите; геоложка
възраст на скалите;
напорни и безнапорни
водоносни хоризонти;
шлам и сондажна ядка;
подреждане и съхранение
на сондажната ядка;
правила за вземане на
образци и проби от сондажна ядка;
последователност на документиране на наблюденията в процеса на
сондиране;
хидрогеоложки режимни
наблюдения в процеса на
сондиране;
сондаж, сондажен процес,
елементи на сондажа, конструкция на сондаж;
предназначение и устройство на скалоразрушаващите инструменти –
сондажен лост, ядкова
тръба;
експлоатационна колона – видове;
видове филтри;
режими на сондиране;
видове промивни течности – състав и параметри;
изолиране и разкриване
на водоносните пластове
елементи и парaметри на
водния поток;
воден стоеж, температура на водата, скорост на
речно течение, водно количество;
устройство и технологична последователност при
работа с различни видове
водомерни постове, термометър, питотова тръба,
тензометър, хидравлично
витло

4
подреждане, описание и
съхранение на сондажна
ядка;
вземане на проби от сондажна ядка;
извършване на режимни
наблюдения и измервания

5
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

измерване параметрите
на водния поток;
работа с водомерни постове, термометри, питотова тръба, тензометри,
хидрометрично витло;
измерване на водното
количество и определяне
на водни количества

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

хидрогеоложки параметри
на водоносния пласт;
видове водочерпения и
техните етапи;
предназначение на уредите, които се използват
в процеса на водочерпене; начини и продължителност на водочерпене;
сондажи и взаимното им
разположение при разкриване на водоносния
пласт; устройство и разположение на измервателните уреди; технологична
последователност на измерване;
период на наблюдение

измерване хидрогеоложките параметри на
водоносния пласт при
спазване на технологичната последователност на
операциите и етапите на
измерване

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност
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ДЪРЖАВЕН

1
6. Извършва опробване при инженерногеоложкото проучване.

2
скален масив (грунт);
торбички, фолио, етикети, химикалка, сандъчета,
хартия, стърготини, конус
(пенетометри), пресиометри, щампи, цилик, хидравлични крикове, метални
плочи, лагери

7. Наблюдения
и документиране
при инженерногеоложката картировка.

скален масив, тектонски
структури, геоморфоложки форми на релефа;
склонови процеси и явления;
инженерни съоръжения;
бележник, топографска
карта, геоложка карта,
молив, линия, компас,
ролетка, чук, длето, лупа,
пликове, етикети, химикал;
подходяща екипировка – раница, туристически обувки, ръкавици

8. Наблюдава и
документира инженерногеоложки изработки.

шурф, сондаж, шахта и
галерия; скален масив,
тектонски структури, ниво
на подземните води, склонови процеси и явления,
инженерни съоръжения;
сондажна апаратура; бележник, топографска карта, геоложка карта, молив,
линия, компас, ролетка,
чук, длето, лупа, пликове,
етикети, химикал;
подходяща екипировка – раница, туристически обувки, ръкавици

ВЕСТНИК

3
състав и свойства на скалите;
текстура на скалите; физико-механични свойства
на скалния масив;
физико-механични свойства на грунта (плътност, водосъдържание,
зърнометричен състав,
пористост, пластичност,
консистенция, набъбване, свиване, лепкавост,
размекване, капилярни
явления, деформационни
свойства, якост); геоложки процеси; инженерна
геодинамика; склонови
процеси и явления – сипеи, срутища, свлачища;
устройство и принцип
на работа на уредите за
извършване на хидрогеоложки изследвания
условни знаци и означения; инженерногеоложка
класификация на скалния
масив; видове скали; петрографски състав, структура, текстура на скалите;
физични и механични
свойства на скалите; кватернерни наслаги; видове
геоморфоложки форми
на релефа; условия на
залягане на скалите;
видове тектонски структури;
видове инженерни съоръжения; същност, значение,
развитие и фактори, определящи повърхностните
и склоновите процеси и
явления и техногенните
им аналози;
методи и критерии за
оценка на геоложките процеси и явления и влиянието им върху инженерните
съоръжения
предназначение, елементи
и размери на инженерногеоложките изработки;
скален масив – петрографски състав, физични
и механични свойства,
тектонски структури, сондажна ядка;
предназначение и конструкция на сондажите;
технология на сондиране;
проучвателна мрежа за
прокарване на сондажите
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4
качествено вземане на
образци и проби при
спазване на технологичната последователност на
операциите;
съхранение и транспортиране на взетите проби;
работа с уредите при
спазване технологичната последователност на
операциите;
безопасна работа с уредите

5
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

движение по топографската карта;
последователност при описването на извършваните наблюдения и измервания; разчленяване на
скалния масив; регистриране и отразяване върху карта на инженерно
геоложките процеси и
явления; документиране
на състоянието и работата на съществуващите
инженерни съоръжения;
изготвяне на таблици с
физико-механичните показатели на инженерно
геоложките разновидности;
вземане на проба по
различните методи на
кватернерната геология

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

документиране стените
на шурф, шахта и галерия – зарисовка на
свлачищни повърхнини,
напуканост, зони на изветряне и др.; подреждане,
описание и съхранение
на сондажната ядка; извършване на режимни
наблюдения и изпитвания

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност
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1
2
9. Извършва ин- скален масив, грунт;
женерногеолож- бележник, химикал, мики изпитвания. лиметрова хартия, геологотехнически наряд,
геоложка карта;
пресиометри, пенетометри, крилчатки, щамп

10. Извършва мониторинг на водите и геоложката
среда.

земни недра, води – подземни и надземни;
съоръжения, геоложки
процеси и явления;
Закон за водите, Закон
за опазване на околната
среда;
наредби, инструкции, планове, стратегии

11. Спазва изискванията за
техническа безопасност съобразно условията на
работната среда.

лични предпазни средства,
пожарогасител, нормативни актове, предпазни,
забранителни и предупредителни знаци, надписи
и табели
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3
състав, физични и механични свойства, структура,
текстура, зърнометричен
състав на скалния масив,
грунта;
същност на методите
за изпитване на скалния масив – динамична
и статична пенетрация,
щампови натоварвания,
пресиометрия и срязване;
предназначение, устройство, принцип на действие
и методика на работа с
апаратурата за инженерногеоложки изпитвания
показатели, характеризиращи състоянието на водите и геоложката среда;
техногенни и природни
фактори на замърсяване,
механизми на замърсяване;
модели за прогнозиране
миграцията на замърсителите, видове защитни
мерки при опазване на
водите и геоложката среда; мерки за недопускане
вредното въздействие на
подземните и повърхностните води върху околната
среда; периодичност на
замерване при мониторинг на води и геоложка
среда; мерки за борба
с инженерногеоложките
процеси и явления;
структура на органите за
управление на околната среда, нормативната
уредба (закони, наредби,
инструкции)
лични предпазни средства;
нормативни документи за
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на различни
видове геоложка дейност;
начин за безопасна работа
с инструменти, машини и
материали в ежедневната
трудова дейност;
правилно реагиране при
злополуки, природни бедствия, аварии и пожари
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4
монтиране, обслужване,
поддържане и съхранение на апаратурата за
инженерно-геоложки
изпитвания – пенетометри, пресиометри, щамп,
крилчатки; отчитане и
документиране на инженерногеоложките изпитвания

5
наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание, инициативност

периодични и непрекъснати контролни наблюдения за определяне качествените и количествените
показатели, характеризиращи състоянието на
водите, геоложката среда
и инженерногеоложките
съоръжения; прогнозиране на геодинамичните процеси и явления;
прилагане на мерките
за опазване на околната
среда и борба с неблагоприятните въздействия
върху нея вследствие на
геодинамичните процеси
и явления и човешката
дейност;
работа с нормативната
уредба (закони, наредби,
правилници, инструкции)

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание

правилно използване на
лични предпазни средства;
безопасна работа с материали, инструменти,
измервателни уреди и
машини;
правилно ориентиране на
територията на извършваните геоложки работи;
безопасна работа със
средствата за противопожарна защита;
оказване на долекарска
помощ и бързо и адекватно реагиране при трудова
злополука

наблюдателност, отговорност, концентрация,
съобразителност, издръжливост, устойчиво
внимание

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление „Науки за Земята“
Съвременната икономика използва за суровинна база главно минералните ресурси на Земята, а геологията като наука представлява основата за тяхното търсене, проучване и експлоатация. Геоложките и
хидрогеоложките проучвания са задължителни при изследване на минералните води, при водоснабдяване
на промишлени обекти и населени места. Данните от геоложките и инженерногеоложките проучвания
имат изключително важно значение при предприемане на строителните дейности и борбата със свлачищните явления.
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., Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. и Заповед № РД-01-1082 от 30.12.2009 г. на министъра
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на труда и социалната политика – лицата, придобили трета степен на професионална квалификация
по професията „Техник-геолог“, могат да заемат
длъжностите 3111-3002 Техник, геология, 3111-3004
Техник, геофизика, 3111-3007 Техник, физика, 31113008 Техник, хидрогеология, 7111-2004 Геофизичен
оператор, 7451 Пробовземач, 7451 Хидроизмерител,
7451 Хидрометеорологичен/агрометеорологичен
наблюдател, 7451 Хидронаблюдател и др., както
и други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация обучаваният може да
продължи обучението си по друга специалност
от професията „Техник-геолог“, като обучението
му по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления, и отрасловата
задължителна професионална подготовка – единна
за професиите от професионално направление
„Науки за Земята“, се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е придобиване на
теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на
обучавания по придобитата професия в областта
на геологията.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– знае и прилага основните правила за безопасна
работа при изпълнение на трудовите си задачи,
познава и използва личните предпазни средства,
не замърсява с работата си околната среда;
– осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да прави отчет за извършената работа
и да поддържа делови отношения;
– познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, фирмите, институциите
и държавата в тях;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса на
труда и разбира договорните отношения между
работодател и работник;
– разбира своята роля в производството, съзнава
необходимостта от повишаване на квалификацията;
– участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа,
отнася се с чувство на отговорност при изпълнение
на задачите, които са му възложени;
– познава общите правила за работа с компютър и ползва готови програмни продукти, както
и съвременните технологии за изпълнение на
технически задачи от професионалната област;
– справя се с предвидими и рутинни задачи
на работното място, като осъществява кратка
комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
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задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление
„Науки за Земята“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– разчита геоложка и техническа документация – схеми, чертежи, скици, карти, проекти и др.;
– познава ендогенните и екзогенните геоложки
процеси;
– познава и прилага Закона за опазване на
околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.);
– организира ефективно работното си време и
работното си място;
– оценява качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Техник-геолог“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– умее да определя и разпознава минералите
и скалите в природата;
– познава основните минни и сондажни изработки и тяхното предназначение;
– умее да документира и опробва проучвателните изработки.
3.3.1. Специалност: 4430101 „Геология и геофизика“
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
– работи с геотехниката, като знае нейното
предназначение и функции;
– разбира технологията и механизмите за
осъществяване на технически операции при
геолого-геофизични дейности, разбира правата,
задълженията и отговорностите, които носи като
учaстник в трудовия процес;
– анализира условията за работа и съобразно
тях извършва необходимите дейности;
– прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
– изпълнява технически операции в конкретни
условия, като спазва нормативните документи при
извършване на трудовия процес, зачита фирмената тайна;
– оценява качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания.
3.3.2. Специалност 4430102 „Хидрогеология и
геотехника“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– знае предназначението, функциите, начините
на безопасна работа с геотехниката;
– умее да работи и изпълнява всички видове
технически дейности при хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания, разбира правата,
задълженията и отговорностите, които носи като
участник в трудовия процес;
– анализира условията за работа и съобразно
тях извършва необходимите дейности;
– прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
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– прилага усвоените теоретични и практически
знания, умения и опит в конкретни условия, като
спазва нормативните документи при извършване
на трудовия процес, зачита фирмената тайна;
– оценява качеството на извършената работа в
съответствие с нормативните изисквания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които
се разработват на базата на ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Техник–геолог“.
Съдържанието на обучението по професията
„Техник-геолог“ – трета степен на професионална
квалификация, е представено в табл. 2.
Таблица 2
№ Професионални комТематични области
петенции
1
2
3
Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления
1. Да знае и прилага пра- правила и инструкции за безвилата за безопасна опасна работа;
работа на работното противопожарна охрана;
място, да не замърсява екологична култура;
с работата си околната долекарска помощ;
среда.
вредности и професионални
заболявания.
2. Да участва при раз- организация на трудовия
пределяне на задачите, процес;
да съдейства и търси групова динамика;
помощ от членовете мотивация и контрол;
на екипа, да се отнася психологична структура на
с чувство на отговор- трудовата дейност;
ност при изпълнение потребности и способности на
на задачите, които са личността за саморазвитие.
му възложени.
Да разбира своята роля
в производството и да
съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си.
3. Да осъществява ефек- видове общуване;
тивни комуникации принципи на деловото обпри изпълнение на щуване;
трудовата си дейност правила за водене на делова
в работен екип – да кореспонденция;
умее да формулира работа в екип.
проблеми, да задава
въпроси, да прави отчет за извършената
работа.
4. Да познава правата и трудовоправно законодателзадълженията си като ство;
участник в трудовия трудовоправни отношения в
процес съгласно Ко- производственото звено;
декса на труда, да длъжностна характеристика.
разбира договорните
отношения между работодател и работник
(служител).
5. Да познава пазарните структура на фирмата;
отношения, мястото и нормиране на труда;
ролята на отделните заплащане на труда;
лица, фирмите, инсти- работна заплата.
туциите и държавата
в тях.
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3
конфигурация на компютъра;
устройства за въвеждане и
съхраняване на данни;
съхраняване и намиране на
информация;
работа с програмни продукти
за създаване на документи;
работа с локални и глобални
мрежи.
Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионалното
направление „Науки за Земята“
7. Да умее да разчита условни геоложки и топои работи с докумен- графски знаци;
тация – проекти, чер- видове карти според мащаба,
тежи, скици, схеми, обхвата и специални;
карти, доклади.
геоложки планове;
геологотехнически наряд;
геоложки доклад.
8. Да познава ендогенни- произход на Земята;
те и екзогенните гео- земни физични полета;
ложки процеси.
външни обвивки на Земята;
ендогенни и екзогенни геоложки процеси и продуктите
на тяхната дейност.
9. Да умее да провежда фактори на замърсяване;
мониторинг на състо- механизми на замърсяване;
янието на околната видове наблюдения;
среда.
качествени и количествени
показатели;
мерки за борба с геоложките
процеси и явления;
Закон за подземните богатства;
Закон за опазване на околната среда;
Закон за водите.
10. Да се справя със задачи използване на професионална работното място, на терминология на чужд
като осъществява сво- език – елементарни думи и
бодна комуникация на изрази, свързани с изпълчужд език.
нение на професионалните
задачи.
Специфична за професията 443010 „Техник-геолог“
задължителна професионална подготовка
11. Да познава строежа на вътрешен строеж на Земята;
земната кора, струк- състав, възраст и строеж на
турните форми и ге- земната кора;
оложките процеси и ендогенни и екзогенни геоявления.
ложки процеси и явления;
развитие на земната кора;
първични структурни форми;
вторични структурни форми.
6. Да познава правилата
за работа с компютър
и да ползва програмни
продукти. Да използва
възможностите на интернет и новите системи и технологии.

12. Да познава геоложките
процеси, формиращи
минералите и скалите
в земната кора.
Да умее да определя и
разпознава минералите и скалите.

ендогенни и екзогенни геоложки процеси и свързаното
с тях минерало- и скалообразуване – етапи;
форма на минералните и
скалните находища;
физични и химични свойства
на минералите и скалите;
структура на минералите;
структура и текстура на скалите;
диагностични белези на минералите и скалите.
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13. Да умее да документи- видове проучвателни израра и взема образци и ботки – минни и сондажни;
проби от сондажни и геоложка документация – виминни изработки.
дове;
елементи на геоложката документация;
документиране на проучвателни изработки;
съставяне на обобщена геоложка документация;
видове опробвания;
методи на опробването;
технически средства на опробването;
интервал на опробване в проучвателните изработки;
описание, съхранение и обработка на пробите;
представителност на опробването.
14. Да познава основни- сондаж и елементи на сонте сондажни и минни дажа;
дейности.
методи и технологичен процес на сондиране;
промиване на сондажите;
сондови машини и съоръжения;
аварии при сондирането;
минни изработки;
основни минни технологии и
механизация;
пробивно-взривни работи;
рудничен крепеж;
организация на работата при
прокарване на минни изработки;
рудничен транспорт и подем.
Специалност 4430101 „Геология и геофизика“
15. Да умее да извършва
теренни наблюдения
и геоложко описание
на скали и структури.

геоложки граници;
последователност на описанията;
методи на геоложкото картиране;
нанасяне на разкрития върху
топографска карта;
вземане и съхранение на
образци и проби;
предназначение, устройство
и работа с геоложки компас;
движение по карта;
определяне пространственото
положение на пластовете;
елементи на залягане на
пластовете и геоложките
структури;
съставяне на скици и стратиграфски колонки;
тектонски единици на територията на България;
съставяне на геоложки профили;
геоложки дневник
16. Да умее да определя относителна и абсолютна
възрастта на скалите. геохронология;
геохроноложка скала;
литостратиграфски, биостратиграфски и хроностратиграфски единици;
взимане на фосилни образци;
палеонтоложки методи
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17. Да умее да разпозна- генетични типове находища
ва видовете полезни на полезни изкопаеми;
изкопаеми.
структура и текстура на полезните изкопаеми;
метални полезни изкопаеми;
неметални полезни изкопаеми;
каустобиолити;
форма на минералните находища.
18. Да умее да провежда химичен състав и свойства
режимни наблюдения на флуидите;
при изпитване на хо- физико-механични свойства
ризонти, съдържащи на скалите;
флуиди.
уреди и съоръжения за наблюдения на сондажи;
видове режимни наблюдения.
19. Да познава земните земни физични полета;
физични полета.
полеви геофизични методи;
Да умее да обслужва сондажногеофизични методи;
геофизичната апарату- апаратура – приложение, обра в процеса на работа. служване и съхранение.
Специалност 4430102 „Хидрогеология и геотехника“
20. Да умее да извършва
геоморфоложки и геоложки наблюдения и
описания.

геоморфоложки форми на
релефа;
кватернерни наслаги;
геоложки компас – устройство и работа с него;
движение по карта в открита
и закрита местност;
минерален и скален състав
на земната кора;
структура и текстура на скалите;
физико-механични свойства
на скалите;
пластове, пукнатини, гънки,
разломи;
карст, карстови процеси;
вземане и съхранение на
образци и проби;
последователност при извършване на описанията;
геохроноложка таблица.
21. Да умее да извършва повърхностни и подземни
хидроложки и хидроге- води;
оложки наблюдения и връзка между подземните и
описания.
повърхностно течащите води;
видове проучвателни изработки – кладенци, шахти,
сондажи и др.;
хидроложки параметри;
хидрогеоложки параметри;
нанасяне на обекти върху
карта;
последователност при извършване на описанията.
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22. Да извършва наблюдение и документиране в
процеса на хидрогеоложкото и инженерногеоложкото сондиране.

23. Да умее да избира
прибори и уреди за
провеждане на хидроложки измервания.

24. Да умее да избира
прибори и уреди за
извършване на хидрогеоложки измервания.

25. Да извършва документиране, опробване и
изпитания на грунта
(скалния масив).

3
сондаж, елементи на сондажа;
конструкция и обзавеждане
на сондажите;
видове филтри;
сондажен процес, режим на
сондиране;
промивна течност – параметри;
скалоразрушаващи инструменти;
шлам;
сондажна ядка;
документиране на шлам и
сондажна ядка;
подреждане и съхранение на
сондажната ядка;
хидрогеоложки режимни наблюдения и измервания в
процеса на сондиране.
воден поток;
воден стоеж;
реки и речни системи;
скорост на речните течения;
водосборна област;
уреди и устройства за измерване на водния стоеж –
предназначение, устройство,
обслужване;
основни уравнения на хидродинамиката;
хидростатично налягане;
воден баланс.
подземни води – систематизация;
физични свойства и химичен
състав на подземните води;
движение на подземните
води – Закон на Дарси;
основни филтрационни измервания;
уреди и устройства за измерване на хидрогеоложките
параметри – предназначение,
устройство, обслужване;
типове водосъбирателни съоръжения.
състав и строеж на грунта;
свойства на грунта;
склонови процеси и явления – срутища, сипеи, свлачища;
инженерногеоложки процеси
и явления при строителството;
инженерногеоложки проучвателни изработки;
инженерногеоложко опробване и документиране;
полеви изследвания на грунта.
инженерногеоложка апаратура.
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5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата
за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При
оценяването се определя степента на постигане
на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 – обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвоените знания;
Среден 3 – обучаваният е овладял терминологията, умее да представя усвоените знания;
Добър 4 – обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 – обучаваният умее да прилага
усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 – обучаваният прилага усвоените
знания в нови и проблемни ситуации, прави анализи, оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 – обучаваният не умее да прилага
усвоени знания при изпълнение на практическо
задание, не спазва правилата за безопасен труд
по предварително дадени указания;
Среден 3 – обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача
в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 – обучаваният умее да осмисля и
изпълни самостоятелно поставена практическа
задача в нови условия, спазвайки правилата за
безопасен труд по предварително дадени указания;
Много добър 5 – обучаваният умее да съставя
план за работа, подбира методи за изпълнение
на практическа задача в нови условия, спазвайки
правилата за безопасен труд;
Отличен 6 – обучаваният умее да съставя план
за работа; да разпредели работата между членовете
на екипа, с които работи; да изпълни поставена
практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата
на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения,
необходими да продължи обучението му);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – тест, практическо задание, устно изпитване, практически
задачи и др. Тези инструменти трябва да се ап-
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робират и да отговарят на ДОИ за система на
оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация
по професията „Техник-геолог“ – трета степен на
професионална квалификация.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета
степен на професионална квалификация са два – по
теория на професията и по практика на професията,
и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и
науката в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професията.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на „Цели на обучението“. Критериите
и показателите за оценяване, както и тежестта им
в общата оценка, са представени в табл. 3.
Таблица 3
Критерии
1. Изпълнение
на различни дейности, свързани с
геоложката дейност, работа с прибори и устройства,
намиращи приложение в геоложката практика

2. Здравословно и
безопасно упражняване на изучаваната професия и
опазване на околната среда

3. Трудовоправни
знания и умения

4. Чуждоезикови
знания и умения

Тежест
(%)
знае теоретичните основи на из- 80
вършваната геоложка дейност;
познава технологичната последователност при извършване
на геоложки работи;
знае приложението на приборите и устройствата за регистриране на параметрите, работи с
тях и ги съхранява;
синтезира усвоените знания;
анализира и сравнява различните методи;
избира най-оптимален геоложки метод.
описва начините за оказване 5
на първа помощ на пострадал;
познава правилата за безопасна
работа на работното място и
опазване на околната среда;
знае опасните ситуации в процеса на работа и начините за
своевременно реагиране
познава общите принципи на 10
трудовото законодателство;
сравнява основните форми и
системите на заплащане на
труда;
познава документите при кандидатстване и назначаване на
работа
разбира изрази и често упо- 5
требявана лексика, свързана с
рутинни задачи на работното
място
Общо
100
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Таблица 4
Критерии
1. Изпълнение
на дейности по
специалността в
съответствие с
нормативните изисквания

2. Здравословно и
безопасно упражняване на изучаваната професия и
опазване на околната среда

Показатели

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на „Цели на обучението“. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане
на подцелите. По време на изпита обучаваните
се поставят при еднакви предварително известни
условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка, са представени
в табл. 4.
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3. Организация на
работното време
и на работното
място

4. Знания, умения
за използването на
информационна
техника и технология

Тежест
(%)
правилно реагира при изпъл- 70
нение на задачата според конкретните условия;
умее да планира и организира
работата си;
умее да анализира извършената
работа;
умее да представя свършената
работа;
умее да извършва самооценка
на работата си.
не застрашава живота и здра- 15
вето – своите и на околните,
при изпълнение на изпитното
задание;
умение за адекватно реагиране
в критични ситуации;
умение за оказване на първа
помощ на пострадал при авария
на работното място (наранявания, пожар и др.).
умение за правилно разпреде- 5
ляне и планиране на работното
време при изпълнение на дадена задача;
умее да организира работното
място;
почиства и подрежда работното
място.
умение за работа с компютър; 10
създава текстови и графични
файлове;
познава и умее да използва
устройствата за въвеждане,
съхранение и извеждане на
информация;
познава новите информационни технологии.
Общо
100
Показатели

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-геолог“ се
удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник-геолог“ се
удостоверява със свидетелство за професионална
квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по учебна практика – в специализирани лаборатории и при полеви условия извън
учебната база.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: работно място на всеки обучаван – работна маса и
стол; работно място на обучаващия – работна
маса и стол, учебна дъска (черна или бяла) с
подходящи маркери, шкафове, гладка свободна
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стена за окачване на табла, платно за прожектиране, шрайбпроектор, мултимедиен проектор,
видеокасетофон, телевизор и други средства за
обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти и др.
6.2. Обучаващата институция трябва да разполага с база за учебна практика
Обучението по практика се осъществява и на
терен при полеви условия извън учебната база.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
Оборудването и обзавеждането на базата за
учебна практика за съответната специалност (материали, инструменти, прибори и машини) трябва
да са съобразно точка 2 „Профил на професията“,
графа „Предмети и средства на труда“.
Базата за учебна практика трябва да разполага
със:
– определена открита и закрита площ за съхраняване на техниката;
– учебен сондаж;
– склад за съхраняване на инструментите.
За нормално протичане на учебния процес по
практика е необходимо да се обезпечи: работно
облекло, лични предпазни средства, медико-санитарни средства и средства за гасене на пожари.
6.2.2. Учебни помагала: мостри (демонстрационни макети) на съоръжения, изработки, оборудване,
инструменти; схеми за устройството на наличните
машини; диаграми, таблици, геологотехнически
наряд, схеми на измервателни линии, образци на
детайли и възли.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник-геолог“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“ по специалности от професионални
направления „Физически науки“ и „Науки за
Земята“ от област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ и от
професионално направление „Проучване, добив
и обработка на полезни изкопаеми“ от област на
висше образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от
2002 г.) и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване
на професионалната квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията
„Техник-геолог“ – трета степен на професионална
квалификация
– апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;
– текущ мониторинг на дейностите, свързани
с внедряване на ДОИ;
– ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост и промяна на нормативната база.
2041
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НАРЕДБА № 12
от 1 март 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 762010 „Посредник на трудовата борса“
от област на образование „Социални услуги“
и професионално направление 762 „Социална
работа и консултиране“ 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 762010 „Посредник на трудовата борса“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалност 7620101 „Посредник на трудовата борса“.
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 762010 „Посредник
на трудовата борса“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Посредник на трудовата борса“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението,
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оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Посредник на трудовата борса“
Професионално направление
762

Социална работа и консултиране

Наименование на професията
762010 Посредник на трудовата борса
Специалност

Степен на професионална квалификация
7620101 Посредник на тру- Трета
довата борса
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години

С Т Р. 2 3

За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Посредник
на трудовата борса“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл.
6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04
от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед №
РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед №
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 „Посредник
на трудовата борса“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години,
е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията „Посредник на трудовата
борса“, по която желае да се обучава, не му е
противопоказана.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции
Основните характеристики на профила на
професията са представени в табл. 1.
Таблица 1

Описание на трудови т е дейност и
(задачи)

Предмети и средства на труда

Професионални компетенции
знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества

Специалност 7620101 Посредник на трудовата борса
1

2

3

4

5

1. Проучва обявените свободни работни
места, класифицира
ги по специалности
и професионални
направления и подробно описва общите и специфичните
изисквания към
професиите

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
бази данни;
интернет

провеждане на маркетингово проучване за
потребностите и състоянието на пазара на труда;
систематизация на различен тип документи
(на хартиен, магнитен
и електронни носители)

маркетингови проучвания на пазара на
труда и на свободните
работни места;
класифициране;
оформяне на документи;
работа с компютър

инициативност;
логическо мислене; комбинативност;
съобразителност и гъвкавост;
търпение и упоритост;
самоконтрол;
отговорност;
готовност за работа в екип;
издръжливост на работа
при еднообразна дейност

2. Изготвя обобщена „динамична
карта“ за свободните работни места,
съдържаща информация за специфичните изисквания към отделните
професии, с включена възможност
за своевременно
актуализиране

компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
стативи;
хартия;
интернет връзка

начини и възможности
за обобщения в различни форми;
схематично изобразяване на информация и
данни;
систематизиране, представяне на обобщени
данни

обобщения;
изготвяне на документи с възможности
за перманентно актуализиране;
съставяне на схеми,
таблици и програми,
в които да се вкарва
информация

умения за оформяне на
документи;
интелектуални способности;
търпение и упоритост;
самоконтрол;
отговорност;
инициативност;
готовност за работа в екип;
комбинативност
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5

3. Съставя каталог с
информация от фирми и работодатели,
които обявяват и/
или имат капацитет за обявяване на
свободни работни
места

компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
хартия

създаване, подреждане и
поддържане на каталози
за фирми и работодатели, обявяващи свободни
работни места

азбучно и отраслово
подреждане на информация под формата на каталози за
обявените свободни
работни места

умения за оформяне на
документи;
интелектуални способности;
логическо мислене;
комбинативност

4. Изготвя каталог
с информация за
лица, търсещи подходяща работа по
съответна професия, който включва
подробни описания
на компетенциите
им (знания, умения,
квалификация, професионален опит)

компютри;
създаване на каталози с
принтери;
подробна информация за
копирни машини;
лица, търсещи работа
програмни продукти;
стативи;
хартия

подреждане на информация, азбучно
и по компетенции,
за търсещите работа
лица;
организиране на информацията под формата на каталог

умения за оформяне на
документи;
отговорност;
инициативност;
готовност за работа в екип;
логическо мислене;
комбинативност;
интелектуални умения.

5. Изготвя индивидуална „пътна карта“ за намиране на
работа

компютри, принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
хартия

изготвяне на индивидуални профили или „пътни карти“, включващи
персоналните компетенции на кандидатите за
работа и възможните
им реализации

синтезиране на индивидуалната информация на търсещите
работа лица и организирането є в документ, даващ насоки
за ориентация към
подходящи места

умения за оформяне на
документи;
отговорност;
инициативност;
готовност за работа в екип;
логическо мислене;
комбинативност;
интелектуални умения.

6. Изготвя анализи
за състоянието и
тенденциите в развитието на пазара
на труда в регионален, национален
и международен
аспект

компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
хартия;
международни системи за информиране

анализи за изготвяне на
документи, обобщаващи
състоянието и промените в изискванията към
отделните професии;
трудово законодателство;
начини за събиране, обработване, съхраняване
и предоставяне на информация

аналитично мислене
и правене на обобщения, свързани със
състоянието и промените в изискванията към отделните
професии

умения за оформяне на
документи;
интелектуални умения;
логическо мислене и комбинативност;
самоконтрол;
отговорност;
инициативност;
готовност за работа в екип;
концентрация на вниманието и наблюдателност;
умения за писмено изразяване;
дисциплинираност;
предприемчивост;
настойчивост;
гъвкавост;
способност за откриване и
разпознаване

7. Осъществява публичност чрез рекламиране на свободни
работни места и на
изискванията за тях,
както и чрез рекламиране на индивидуални пътни карти
на лица с определени компетенции,
търсещи подходяща
работа

телефони;
рекламни материали;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
видеокасети и дискове

рекламна дейност и рекламиране на свободни
работни места;
осъществяване на PR
кампании на работодатели, свързани със
свободни работни места;
създаване на публичен
имидж (образ) на отделни лица

реклама на свободни
работни места;
рекламиране и съставяне на рекламни
продукти, свързани с
търсене и предлагане
на работни места;
изграждане положителен образ на кандидатстващи за работа
лица и на работодатели

интелектуални способности;
логическо мислене; комбинативност;
генериране на идеи и нестандартни решения;
пространствена представа
и въображение;
усет за форма и пространство;
умения за оформяне;
хрумвания и импровизации;
умения за убеждаване;
инициативност;
умения за устно изразяване;
съобразителност и гъвкавост
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8. Информира и
консултира клиенти за същността
и изискванията на
отделните професии
и за състоянието на
пазара на труда

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти,
информационни материали;
правилници;
инструкции

изискванията за отделните професии;
консултиране за изискванията към съответните работни места и за
моментното състояние
на пазара на труда;
правене на избор;
вземане на решения

консултиране за условията за заемане
на определена длъжност;
успешен избор;
вземане на решения
за конкретна работа.

умения за работа с хора;
умения за убеждаване;
коректност и такт;
обноски и външен вид;
търпение и упоритост

9. Информира и
консултира клиентите за нормативните изисквания за
заемането на определените длъжности

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
Закон за насърчаване
на заетостта (ЗНЗ) и
правилник за прилагането му (ДВ, бр. 58
от 2003 г.);
Кодекс на труда (КТ);
Закон за интеграция
на хората с увреждания (ЗИХУ)

професионално консултиране и ориентиране в
нормативните документи, свързани с работните
изисквания;
конкретни нормативни
изисквания и тълкувания на нормативни документи;
необходими документи
при кандидатстване за
работа;
международни системи
за информиране при
кандидатстване за работа

извършване на консултантска дейност,
свързана със заемането на определени
длъжности;
работа с нормативни
документи

умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
умения за убеждаване;
коректност и такт;
обноски и външен вид

10. Набира и актуализира информация за професиите,
свързана с изменение на характера
и съдържанието на
труда и с потребностите от квалификационно обучение

компютри;
събиране, съхранение и
офис оборудване; ин- работа с информация и
формационни мате- информационни пакети
риали;
Закон за насърчаване
на заетостта и правилник за прилагането му;
Кодекс на труда;
други нормативни
актове

събиране и актуализиране на информация по професии;
проучване и систематизиране на потребностите от повишаване на квалификация;
провеждане на консултации за възможностите за допълнителна квалификация

способност за разпознаване;
умения за оформяне;
издръжливост на интензивна работа и стрес;
готовност за работа в екип;
търпение и упоритост;
отговорност;
самоконтрол.

11. Консултира за компютри;
придобиване на на- офис оборудване;
чална или допълни- телефон
телна професионална квалификация

консултиране относно професионално оривъзможностите за до- ентиране и консулпълнителна квалифи- тиране
кация;
организация на квалификационни и преквалификационни курсове
и семинари

умения за устно изразяване;
умения за убеждаване;
съобразителност и гъвкавост;
умения за работа с хора;
хрумвания и импровизации.

12. Организира
участието в групово
или индивидуално
обучение на желаещи за обучение или
преквалификация

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери, копирни
машини;
програмни продукти

учебни курсове за преквалификация;
видове обучение – индивидуално или групово

организиране на
индивидуално или
групово обучение;
подбор на курсисти
и преподаватели

организиране на индивидуална и колективна дейност;
умения за работа с хора;
планиране и организиране
на дейности

13. Наблюдава протичането на учебния процес в квалификационните
курсове съобразно
одобрени оферти и
сключен договор с
учебното звено

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти

продължителност, съдържание и методика
на квалификационните
курсове;
ДОИ за придобиване на
професионална квалификация по професията

наблюдение и цялостен контрол върху
квалификационните
курсове

упражняване на контрол и
оценяване на дейността на
други хора;
умения за справяне в критични ситуации;
вземане на решение

С Т Р.

26
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 21
4

5

14. Участва в сключване на договор
(или сключва договор) за търсене на
работа с желаещи
да бъдат наети или с
работодатели, както
и с учебно звено за
преквалификация

нормативни докумен- правни изисквания при
ти;
сключване на различни
видове договори;
видове договори
електронни носители;
книги;
справочници;
закони, правилници

подготовка и сключване на договори за
услуги, свързани с
наемане на работа
и/или с участие в
обучителни курсове

съобразителност;
гъвкавост;
усет за оформяне;
умения за устно и писмено
изразяване;
умения за работа с хора;
умения за вземане на решения;
коректност и такт

15. Подпомага клиентите за работа с
всички възможни
носители на информация

офиси;
видове носители на инофисоборудване;
формация и начини за
телефони;
работа с тях
факсове;
компютри; принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
електронни носители;
книги

използване на различни носители на
информация и работа
с тях;
оказване на професионална помощ и
консултиране за боравене с информация

умения за работа с хора;
умения за устно изразяване;
умения за вземане на решения;
готовност за работа в екип;
обноски и външен вид

16. Помага при създаването и попълването на различни
изисквани документи – въпросници,
препоръки, форми
за кандидатстване,
CV и др.

офиси;
видове документи, които
офисоборудване;
се изискват при кандителефони;
датстване за работа
факсове;
компютри;
принтери, копирни
машини;
програмни продукти;
формуляри;
въпросници;
бланки

попълване на различен тип документи,
свързани с кандидатстване за работа

умения за работа с хора;
умения за пренагласа;
усет за форма и пространство;
технически усет и способности;
коректност и такт;
гъвкавост;
обноски и външен вид.

17. Провежда предварителни интервюта и предварителен
подбор

инструкции за провеждане на интервюта;
тестове и анкети за
провеждане на предварителен подбор;
офиси;
офисоборудване; телефони; факсове; компютри; принтери

интервюиране и начини
за провеждане на интервю за работа;
подбор на кандидати
според компетенциите им и според изискванията за заеманата
длъжност

същност на интервю
за работа;
методи и начини за
извършване на подбор на кандидати според компетенциите
им и според изискванията за заеманата
длъжност

оценяване на дейността на
други хора;
способност за откриване и
разпознаване;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
отговорност;
обноски и външен вид.

18. Оценява уменията и потенциала на
клиентите, консултира и насочва към
избор на длъжност

офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
инструкции за оценяване

оценяване;
консултиране;
преценки;
избор за конкретна работа

правене на оценки;
консултиране и ориентиране към определени длъжности

оценяване на дейността на
други хора;
способност за откриване и
разпознаване;
умения за работа с хора;
отговорност;
обноски и външен вид

19. Насочва канди- офиси;
датите към подхо- офисоборудване;
дящи работни места телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти

професионално ориентиране;
координиране на дейности, свързани с работодатели

ориентиране в особеностите и изискванията на пазара на
труда и насочване
на кандидатите към
конкретна работа.

умения за работа с хора;
съобразителност и гъвкавост;
умения за убеждаване;
умения за поемане на риск.

20. Препоръчва
пред конкретни
работодатели подходящи лица за наемане;
информира и консултира работодатели за възможностите за ползване на
преференции и стимули при наемане
на безработни лица

предвидени преференции по Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ), правилника за
прилагането му и начините за ползването им

осъществяване на
контакти с работодатели с цел реална
преценка на потребностите от кадри;
прилагане на ЗНЗ
относно конкретни
преференции при наемането на работа

умения за устно изразяване;
умения за убеждаване;
умения за работа с хора;
съобразителност и гъвкавост;
настойчивост;
инициативност;
гъвкавост;
обноски и външен вид;
лоялност;
умения за пренагласа

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти;
Закон за насърчаване
на заетостта (ЗНЗ) и
правилник за прилагането му;
Кодекс на труда (КТ);
Закон за интеграция
на хората с увреждания
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21. Осъществява
обратна връзка с
работодатели и с
наети лица

офиси;
офисоборудване;
телефони;
факсове;
компютри;
принтери;
копирни машини;
програмни продукти

видове емпирични изследователски методи:
интервю, анкетни проучвания и пр.;
осъществяване на обратна връзка с работодатели и наети лица

съставяне на въпросник за обратна
връзка;
осъществяване на обратна връзка с работодатели и наети лица

интелектуални умения;
умения за писмено изразяване;
оценяване и контрол на
дейността на други хора;
отговорност;
самоконтрол;
гъвкавост;
обноски и външен вид

22. Участва в разработването на отчети,
анализи, справки и
други отчетни документи, използвани
при осъществяване
на посредническа
дейност

офисоборудване;
телефони;
програмни продукти;
интернет връзка

анализ и обобщения в
областта на посредническата дейност на пазара
на труда

анализ и обобщения;
подготвяне на справки за извършената
работа

способност за откриване и
разпознаване;
логическо мислене;
комбинативност;
прогностично мислене;
усет за форма и пространство;
усет за числа и математически способности;
умения за писмено изразяване;
отговорност

2.2. Възможности за професионална реализация
Перспективите за намиране на работа на завършващите са свързани с наемането им в специализирани трудови борси (агенции или бюра) за
посредничество при търсене и наемане на работа,
със създаването на агенции за посредничество
при търсенето и наемането на работа, с организиране и участие в обучението на посредници на
трудовата борса.
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България,
утвърдена със Заповед № 742/27.12.2005 г., Заповед
№ 884/07.11.2006 г., Заповед № 969/28.12.2007 г.,
Заповед № РД-01-1114/30.12.2008 г. и Заповед №
РД-01-1082/30.12.2009 г. на министъра на труда и
социалната политика – лицата, придобили трета
степен на професионална квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“, могат
да заемат длъжностите от единична група 3423
„Трудови посредници“, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
2.3. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Повишаването на професионалната квалификация се свързва с възможност за продължаване
на обучението в бакалавърска степен в рамките
на професионалното направление „Социални дейности“ от област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните
направления – специалност „Социални дейности“,
в държавни или частни висши училища, както
и в новосъздадени специални бакалавърски или
магистърски програми.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението е придобиването
на специализирани знания и умения за посредническа дейност в търсенето и предлагането на
подходящи работни места в страната и други
държави, на специалисти с конкретна квалификация, желаещи да бъдат наети на подходяща за
тях работа, както и на работодатели, желаещи да
наемат подходящи лица.

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
„Посредник на трудовата борса“ – трета степен
на професионална квалификация, обучаваният
трябва да:
– прилага правилата за безопасна работа с
офистехниката на работното място;
– използва специфични предпазни средства за
здравословно упражняване на професията – защитени екрани и пр.;
– опазва околната среда от вредни замърсители и упражнява конкретни екологични навици,
свързани с естеството на посредническата дейност;
– упражнява общи и специфични права и задължения като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда: системи на организация на труда,
на неговото стимулиране, планиране, отчитане и
контрол; установени форми и срокове за водене на
оперативна статистическа и друга дейност; договорни отношения между работодател и работник;
– реализира успешно комуникационно поведение в осъществяване на социалната дейност;
– прилага принципите на деловото общуване
и успешното невербално поведение;
– прилага трудовоправни знания и умения,
свързани с консултирането и успешното реализиране на посредническа дейност при търсенето и
намирането на работа и работници;
– осъществява успешни междуличностни комуникации в процеса на посредническата дейност,
работи ефективно в екип, оказва помощ и търси
съдействие при проблемни ситуации;
– притежава навици за повишаване на компетентностите и квалификацията – своята и на
клиентите;
– прилага задълбочени знания и умения за
работа с програмни продукти, с интернет и др.;
– осъществява успешна чуждоезикова комуникация.
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3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка, единна
за всички професии от професионално направление
„Социална работа и консултиране“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да умее да:
– прилага на практика изискванията, правилата
и нормативните актове, които касаят професионалното направление и конкретната специалност
„Посредник на трудовата борса“;
– прилага специализираната терминология в
българската и международната практика;
– реализира специфичните характеристики на
изпълняваните роли при осъществяване на посредническата си дейност (усвоява едновременно
няколко професионални роли – на изследовател,
консултант, организатор и пр.);
– проявява психологически усет за работа с
различни категории клиенти, включително и такива с увреждания;
– проявява организационна компетентност,
познавайки ефективните системи на организация
на труда;
– упражнява правата и задълженията си като
участник в трудовия процес;
– прилага базисни знания от областта на социологията на труда, индустриалната социология,
икономиката и гражданското и трудовото право;
– демонстрира практически умения за конкретна изследователска и маркетингова дейност
в социалната сфера;
– проявява компетентност при консултирането и
професионалното ориентиране на своите клиенти;
– прилага съвременните теории и практики
на социалната работа и политиката на трудовата
заетост;
– прилага нормативната документация, регламентираща социалната дейност;
– спазва етичния кодекс (норми) на социалната работа;
– съставя и анализира статистически пакети
за социалната политика като цяло и в частност
за конкретни случаи и категории;
– осъществява координационна дейност и да
оценява качествата на осъществяваните практики в
съответствие с нормативните изисквания и приетите
критерии в дейността – точност, целесъобразност,
функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата;
– оказва помощ на колегите си при разрешаване
на комплексни проблеми; търси помощ, когато
се налага, в процеса на работата.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Посредник на трудовата борса“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава специализираните понятия в областта
на социалните дейности и конкретно в областта
на посредническата дейност на трудовата борса;
– познава и използва нормативните актове,
свързани с трудовото и социалното законодателство;
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– осъществява успешна посредническа дейност;
– умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности по посредничество
на трудовата борса, като:
• проучва свободни работни места в агенции,
бюра по труда и други организации, занимаващи
се с предлагане на свободни работни места;
• класифицира свободните места по специалности и професионални направления;
• описва подробно общите и специфичните изисквания за конкретните работни места и професии;
• изготвя обобщена динамична карта за свободните работни места, включваща възможност
за своевременно актуализиране;
• съставя каталог с информация от фирми и
работодатели, както обявяват, или с капацитет за
обявяване на свободни работни места;
• изготвя каталог с информация за лица, търсещи
подходяща работа по съответна професия, който
включва подробни описания на компетенциите
им (знания, умения, квалификация, професионален опит);
• изготвя индивидуална пътна карта за намиране на работа;
• изготвя анализи за състоянието и тенденциите
в развитието на пазара на труда в национален и
международен аспект;
• информира клиентите за нормативните изисквания за заемането на определени длъжности;
• консултира по въпроси, свързани с нормативната уредба и със специфични изисквания;
• подпомага при попълването и оформянето на
изискуеми документи – апликационни форми, CV
и пр., за кандидатстване и постъпване на работа;
• провежда предварителни интервюта и предварителен подбор на кандидати за работа;
• прави оценка и консултира за ориентиране на
клиентите и потребителите към дадена длъжност
и към подходящ избор;
• консултира за придобиване на определена
професионална квалификация;
• насочва кандидатите към подходящи работни
места;
• координира насочването на кандидатите с
работодателите;
• рекламира свободните работни места и изискванията за тях;
• рекламира индивидуални „пътни карти“ на
лица с определени компетенции, търсещи подходяща работа;
• препоръчва пред конкретни работодатели
подходящи лица за наемане;
• осъществява обратна връзка с работодателите
за удовлетвореността им от наетите лица;
• осъществява обратна връзка с наетите лица
за удовлетвореността им от получената работа.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които
се разработват на базата на ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Посредник на
трудовата борса“.
Съдържанието на обучението по професията
„Посредник на трудовата борса“ – трета степен
на професионална квалификация, е представено
в табл. 2.
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Таблица 2

Професионални компетенции
1

Тематични области
2

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления
1. Да познава правилата за правила и инструкции за
безопасна работа и да използ- безопасна работа;
ва лични предпазни средства, противопожарна охрана
като прилага на практика
основните правила за безопасна работа с офистехника
на работното място
2. Да разбира своята роля в
трудовата дейност и да създава
предпоставки за по-висока
квалификация;
да анализира поведението на
хората, с които общува при
осъществяване на трудовите
си задължения

социални роли;
потребности и способности на личността за
саморазвитие;
психология

3. Да умее да формулира
проблеми, да задава въпроси,
да прави отчет за извършена
работа

организационно поведение;
принципи на деловото
общуване

4. Да разбира целите и задачите на работа в екип, да
осъзнава мястото си в екипа,
да разбира и съдейства за
разрешаване на конфликти

работа в екип;
професионални екипи;
бизнес етика;
социална психология

5. Да познава правата и задълженията си като участник в
трудовия процес съгласно КТ;
да разбира договорните отношения между работодател и
работник (служител)

трудово законодателство;
трудовоправни отношения

6. Да познава правилата за
работа с компютър и да ползва програмни продукти; да
използва възможностите на
интернет и новите системи и
технологии

компютри и нови комуникационни технологии;
устройства за събиране,
въвеждане и съхраняване на данни;
програмни продукти;
локални и глобални
мрежи

7. Да използва основната
професионална терминология
в комуникация на чужд език,
ниво А2 от европейската рамка за владеене на чужди езици

комуникативна компетентност;
езикова компетентност;
чуждоезикова компетентност

8. Да познава същността
на процесите и явленията
в икономиката, стопанското
устройство на обществото,
стопанските отношения и интереси, видовете пазари

икономически процеси,
явления и отношения;
стопанско устройство на
страната

9. Да разбира същността на
икономическите кризи и факторите, които ги пораждат; да
познава отраслите на националната икономика и разбира
тяхното значение

икономически процеси,
явления и отношения;
стопанско устройство на
страната

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното
направление „Социална работа и консултиране“
10. Да знае и прилага на прак- социална политика;
тика изискванията, правилата Кодекс на труда
и нормативните актове, които
касаят професионалното отношение към социалната работа
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11. Да проявява организационна компетентност при работа
с хора и институции и спазва
технологията за изпълнение на
отделните социални дейности
и операции

организационно поведение;
социология на труда;
приложна социална психология

12. Да прилага на практика приложна социология;
конкретна изследователска и изследователски методи
маркетингова компетентност
в социалната сфера
13. Да показва висока компетентност в процеса на консултирането и професионалното ориентиране на своите
клиенти

организационно поведение;
социално консултиране;
консултативна психология

14. Да умее да съставя и ана- статистика на социалнализира статистически пакети та сфера;
за конкретни състояния в социология на труда
социалната сфера
15. Да показва умения за организационно повекоординационна дейност и дение;
за оценка на качествата на социална психология
осъществяваните социални
практики
16. Да познава организацията организационно повена звената и правомощията дение
на длъжностните лица
17. Да познава функциите и
структурата на държавните
институции и стопанските
субекти – министерства, ведомства и др.

трудов процес;
организационно-управленско устройство на
звена и институции;
социално дело;
социални аспекти на
здравеопазването;
международни отношения в трудовата сфера;
икономика на социалната сфера;
наказателно и административноправни аспекти на социалната
работа

Специфична за професията „Посредник на трудовата борса“ задължителна професионална подготовка
Специалност 7620101 „Посредник на трудовата борса“
18. Да извършва проучвания за
свободните работни места, да
класифицира информацията
по специалности и по професионални направления; да
описва общите и специфичните изисквания към професиите

маркетинг на свободни
работни места;
системно-аналитични
процеси

19. Да изготвя обобщена дина- системно-аналитични
мична карта за свободните ра- процеси
ботни места с възможност за
своевременно актуализиране
20. Да съставя:
– каталози – за фирми и работодатели, обявяващи свободни места и с капацитет
за обявяване на свободни
работни места; за лица, търсещи подходяща работа по
съответна професия, който
включва подробни описания
на компетенциите им (знания, умения, квалификация,
професионален опит);
– „пътни карти“ – за намиране
на работа

приложна социология;
приложна иконометрия;
статистика;
психология
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21. Да изготвя анализи за документационен анализ
състоянието и тенденциите в на пазара на труда
развитието на пазара на труда
в национален и международен
аспект
22. Да информира клиентите нормативна дейност;
за нормативните изисквания информационна дейност
за заемането на определените
длъжности
23. Да консултира по въпроси, свързани с нормативната уредба и специфичните
изисквания; да подпомага с
попълването и оформянето на
нужните документи – форми
за кандидатстване, CV и др.

нормативни изисквания
за търсене и наемане на
работа;
информационна дейност

24. Да провежда предварителни интервюта и предварителен подбор; да оценява
и консултира за ориентиране
на клиентите и потребителите
към дадена длъжност и към
подходящ избор

организационно поведение;
приложна социология – методи за интервюиране;
приложна социална психология

25. Да консултира за възмож- организационно повеностите за придобиване на дение;
професионална квалификация професионално ориентиране;
консултативна психология
26. Да насочва кандидатите PR дейност за насочвакъм подходящи работни места не на кандидатите към
и да координира това с рабо- подходяща работа
тодателите
27. Да подготвя за реклама рекламиране в сферата
и да рекламира свободните на трудови отношения
работни места и изискванията и процеси
за тях;
да рекламира индивидуални „пътни карти“ на лица
с определени компетенции,
търсещи подходяща работа; да
препоръчва подходящи лица
за наемане пред конкретни
работодатели
28. Да осъществява обратна п р и л о ж н а с о ц и о л о връзка с работодателите и с гия – изследване и ананаетите лица
лиз на обратна връзка

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата
за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При
оценяването се определя степента на постигане
на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

Слаб 2 – обучаваният не е осмислил основни
понятия, свързани с изпълняването на посредническа дейност, не познава основните функции на
посредника, не посочва основните изисквания за
изпълнението на посредническа дейност;
Среден 3 – обучаваният знае по-голямата част
от основните понятия, дефинира функциите, които
изпълняват посредниците, посочва някои основни
изисквания за изпълнението на дейността;
Добър 4 – обучаваният знае основни понятия,
разбира същността им, изяснява особеностите и
спецификата на повечето основни функции, които
изпълняват посредниците, познава голяма част
от изискванията за изпълнението на дейността;
Много добър 5 – обучаваният разбира и аргументира функционалните особености на посредническите дейности, може да свързва повечето от
получените знания с практическото им приложение;
Отличен 6 – обучаваният изяснява пълно, точно
и логично функционалните особености на посредническата дейност, на нормативните документи,
свързва изцяло получените знания с практическото
им приложение, изготвя становища и предложения,
разбира и може да дава инструкции за изпълнение
на задачи на условно работно място.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 – обучаваният не прилага усвоените
знания при изпълнение на поставена практическа задача, не познава видовете офис техника и
правилата за безопасен труд;
Среден 3 – обучаваният прилага в практиката
само отделни елементи от усвоения материал, не
умее да изпълнява ролята на посредник;
Добър 4 – обучаваният прилага усвоените
знания за решаване на стандартни задачи, без да
отчита спецификата на ситуацията;
Много добър 5 – обучаваният прилага правилно
усвоените знания за различни ситуации, откроява
основни и второстепенни задачи, но допуска неточности в степенуването по важност и срочност;
Отличен 6 – обучаваният прилага творчески усвоените знания, предлага алтернативи за решаване
на една задача и критично оценява своята дейност.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения,
необходими да продължи обучението му);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – устно изпитване, практическо задание, ролева игра, тест
и др., се разработват в съответствие с научните
изисквания за всеки от тях. Степента на трудност
на конкретните задачи, въпроси, задания и др. се
съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. „Цели на обучението“.
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5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по
професията „Посредник на трудовата борса“ са
два – по теория на професията и по практика
на професията, и се провеждат по национална
изпитна програма, утвърдена от министъра на
образованието и науката в съответствие с ДОИ
за придобиване на квалификация по професията
„Посредник на трудовата борса“.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3 „Цели на обучението“.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка, са представени
в табл. 3.
Таблица 3
Критерии

Тежест
(%)

Показатели

1. Познаване на познава основни понятия
посредническата и общите и специфичните
дейност
изисквания към посредническата дейност, характеризира и класифицира
обектите и субектите на
посредническата дейност;
познава организацията на
посредническата дейност;
оценява и консултира при
недостиг на компетентност;
подготвя кандидати за интервю;
консултира за кариерно
развитие

40

2. Рекламиране
на обекти при
посредническата
дейност и създаване на имидж

познава рекламната дейност и връзките с обществеността, свързани с
посредничеството при търсене и наемане на работа;
познава начините за намиране на подходяща работа;
използва стратегии за намиране на специфични
работни места

20

3. Осъществяване
на обратна връзка
с работодатели и
наети лица

познава теорията и практиката за осъществяване
на обратна връзка;
проявява прецизност, съобразителност и творчески
подход при осъществяване
на обратната връзка

20

4. Познаване и
прилагане на нормативната уредба,
регулираща трудовоправните отношения и посредническата дейност

познава и използва нормативните документи, регламентиращи трудовоправните отношения;
познава и използва нормативните документи, регламентиращи и регулиращи
посредническата дейност;
спазва и прилага нормативните изисквания в двете
горепосочени области

20

Общо

100
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5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. „Цели на обучението“.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително
известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка, са представени
в табл. 4.
Таблица 4
Тежест
(%)

Критерии

Показатели

1. Изпълнение на
посредническа дейност в съответствие
с нормативните изисквания

прилага усвоените теоретични знания в конкретни
практически дейности;
умее да избира и ползва
необходимите нормативни документи;
умее да прави преценка
на свършена работа

70

2. Организация на умее правилно да разпреработното време
деля и планира работното
време при изпълнение на
дадена задача

5

3. Знания и умения
за информационна
техника и технологии

умее да работи с компютър;
познава и умее да използва устройствата за
въвеждане, съхранение
и извеждане на информация;
умее да работи с програмни продукти;
умее да работи с локални
и глобални мрежи;
познава нови информационни технологии;
умее да намира конкретна
и необходима информация за и от пазара на
труда, ползвайки специализирани бази данни и
публични източници на
информация

25

Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Посредник на
трудовата борса“ се удостоверява с диплома за
завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“ се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
Учебните занятия по теория на професията се
осъществяват в учебни кабинети.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – работна маса (чин) и стол за всеки обучаван; оборудвано работно място (бюро или маса, стол) на
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обучаващия; учебна дъска с пишещи помагала
и изтривалки; оборудвано място за окачване на
нагледни материали; платно за прожектиране;
прожекционен апарат; катедра или подвижен
статив за лекционния материал.
Учебни помагала: учебни видеофилми; макети;
образци; програмни продукти.
6.1.2. Учебни помагала – видеокасети; аудиокасети; дискове; слайдове.
6.2. Специализирани кабинети
6.2.1. В специализирани кабинети се провежда
обучението по практика на професията. Предназначението на тези кабинети е да осигурят условия за
получаване на практически умения на обучаваните.
6.2.2. Основно оборудване и обзавеждане
– офисоборудване – работни маси; компютри; интернет-връзка; телевизор; диктофон; прожекционен
апарат; видеотехника (DVD).
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7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Посредник на трудовата борса“ се извършва от
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ по специалности от
професионално направление „Социални дейности“
от област на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и
съответстващи на учебните предмети (модули) от
професионалната подготовка.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
– апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;
– текущ мониторинг на дейностите, свързани
с внедряване на ДОИ;
– ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост и промяна на нормативната база.
2042
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
З А П О В Е Д
МЗХ № РД-12-13 от 16 февруари 2010 г.
МОСВ № РД-9 от 8 януари 2010 г.
МЗ № РД-09-48 от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 20 от Закона за защита на растенията нареждаме:
1. Утвърждаваме Списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в Република
България през 2010 г., както следва:
БИОАГЕНТ

СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛ/И

ПРИ КУЛТУРА/И

1

2

3

I. Хищни насекоми, използвани като биоагенти за растителна защита (INSECTA)
DIPTERA (ДВУКРИЛИ)
Хищни галици (Cecidomyiidae)
1. Aphidoletes aphidimyza

Листни въшки

Оранжерийни култури

Тетранихови акари

Оранжерийни култури

Листни въшки

Оранжерийни култури

1. Anthocoris nemoralis

Листни бълхи

Овощни култури

2. Anthocoris nemorum

Трипси и листни бълхи

Овощни култури

3. Orius albidipennis

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

4. Orius insidiosus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

5. Orius laevigatus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

6. Orius majusculus

Трипси, тетранихови акари, листни въшки

Оранжерийни култури

Трипси, белокрилки

Оранжерийни култури
(без гербера и чери домати)

Доматен миниращ молец

Домат, картоф, патладжан и
пипер в оранжерии

Трипси и белокрилки

Оранжерийни култури

Колорадски бръмбар

Картоф и патладжан

Листни въшки

Зеленчукови, овощни и оранжерийни култури

2. Feltiella acarisuga
(= Therodiplosis persicae)
Хищни сирфидни мухи (Syrphidae)
1. Episyrphus balteatus
HEMIPTERA, ПОДРАЗРЕД HETEROPTERA
(Хищни дървеници)
Сем. Anthocoridae

Сем. Miridae
1.

Macrolophus melanotoma
(= Macrolophus caliginosus)

2. Macrolophus pygmaeus
Сем. Pentatomidae
1. Podisus maculiventris
COLEOPTERA (ТВЪРДОКРИЛИ)
Хищни калинки (Coccinellidae)
1. Adalia bipunctata
2. Coccinella septempunctata

Листни въшки

При всички култури

3. Chilocorus baileyii

Щитоносни въшки

Декоративни растения

4. Chilocorus bipustulatus

Щитоносни въшки

Декоративни растения

5. Chilocorus circumdatus

Щитоносни въшки

Декоративни растения

6. Chilocorus nigrita

Щитоносни въшки

Декоративни растения

7. Rhyzobius lophanthae
(= Lindorus lophanthae)

Щитоносни въшки

Овощни култури и декоративни растения

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

8. Cryptolaemus montrouzieri

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 21

2

3

9. Delphastus catalinae
(= Delphastus pusillus)

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

10. Stethorus punctillum

Тетранихови акари

При всички култури

Лукова муха, зелева муха

При лук и зеле
(на открито)

Сциаридни мухи

Оранжерийни култури

Листни въшки

При всички култури

Трипси

При всички култури

Късокрили бръмбари (Staphylinidae)
1.

Aleochara bilineata

2.

Atheta coriaria

NEUROPTERA (МРЕЖЕСТОКРИЛИ)
Златоочици
Сем. Chrysopidae
1.

Chrysoperla carnea
(= Chrysopa carnea)

THYSANOPTERA (РЕСНИЧЕСТОКРИЛИ)
Хищни трипси
Сем. Aeolothripidae
1. Franklinothrips vespiformis

II. Паразитоидни насекоми, използвани като биоагенти за растителна защита
HYMENOPTERA (ЦИПОКРИЛИ)
Сем. Aphelinidae
1. Aphelinus abdominalis

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Encarsia formosa

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

3. Eretmocerus eremicus
(=Eretmocerus californicus)

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

4. Eretmocerus mundus

Оранжерийни белокрилки

Оранжерийни култури

Полусферични щитоносни въшки

Декоративни растения

1. Aphidius colemani

Листни въшки

Оранжерийни култури

2. Aphidius ervi

Листни въшки

Оранжерийни култури

3. Aphidius matricariae

Листни въшки

Оранжерийни култури

4. Praon volucrae
(= Aphydius volucrae)

Листни въшки

Оранжерийни култури

5. Coccophagus scutellaris
Сем. Braconidae

5. Lysiphlebus testaceipes

Листни въшки

Оранжерийни култури

6. Dacnusa sibirica

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

7. Opius pallipes

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

Гъсеници на молци - Pyralidae (Lepidoptera)

Растителни продукти и
храни в складове

1. Anagyrus pseudococci

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

2. Leptomastidea abnormis
(= Tanaomastix abnormis)

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

8. Bracon hebetor
(= Habrobracon hebetor)
Сем. Encyrtidae

3. Leptomastix dactylopii

Лъжещитоносни въшки

Декоративни растения

4. Encyrtus infelix
(= Eucomys tananarivensis)

Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

5. Metaphycus helvolus

Полусферични щитоносни въшки

Оранжерийни култури

Листоминиращи мухи

Оранжерийни култури

Трипси

Оранжерийни култури

Цикади

Оранжерийни култури

Нощенки

Зеленчукови и технически
култури

Царевичен стъблопробивач

Царевица и пипер

Ябълков плодов червей

Ябълка и круша

Сем. Eulophidae
1. Diglyphus isaea
2. Thripobius semiluteus
Сем. Mimaridae
1. Anagrus atomus
Сем. Trichogrammatidae
1. Trichogramma brassicae
(= Trichogramma maidis)
2. Trichogramma cacоeciae

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

2

3

3. Trichogramma dendrolimi

Шарен и еднопоясен гроздов молец

Лозa

4. Trichogramma evanescens

Нощенки и царевичен стъблопробивач

Зеленчукови и технически
култури, царевица

III. Хищни акари, използвани като биоагенти за растителна защита (ARACHNIDA, ACARI)
Сем. Phytoseiidae
Amblyseius (Neoseiulus) barkeri
(= Amblyseius mackenziei)

Трипси

Зеленчукови и оранжерийни
култури

Трипси и ягодов акар

Оранжерийни култури, ягода

Трипси

Оранжерийни култури

Трипси, оранжерийни белокрилки,
паяжинообразуващ акар

Оранжерийни култури

5. Amblyseius (Neoseiulus) californicus

Тетранихови акари

Оранжерийни и ягодоплодни
култури

6. Metaseiulus occidentalis
(= Typhlodromus occidentalis)

Тетранихови акари

Лоза

7. Phytoseiulus persimilis

Тетранихови акари

Оранжерийни и ягодоплодни
култури

Сциаридни мухи и трипси

Оранжерийни култури��������
и������
декоративни растения

Ларви на гъбни мухи от
сем. Sciaridae, сем. Phoridae,
сем. Cecidomyiidae

Kултивирани гъби

Сциаридни мухи и трипси

Оранжерийни култури��������
и �����
декоративни растения

Ларви на гъбни мухи от
сем. Sciaridae, сем. Phoridae,
сем. Cecidomyiidae

Kултивирани гъби

1.

2. Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris
3. Amblyseius degenerans
4. Amblyseius swirskii

Сем. Laelapidae
1. Hypoaspis aculeifer
(= Geolaelaps aculeifer)

2. Hypoaspis miles
(= Stratiolaelaps miles)

IV. Нематоди, използвани като биоагенти за растителна защита (NEMATODA)
Сем. Heterorhabditidae
1. Heterorhabditis bacteriophora

2. Heterorhabditis megidis

Ларви на коренови хоботници–
Otiorrhynchus spp.

Ягодоплодни култури

Ларви на хоботници
(Curculionidae)

Декоративни растения

Ларви на листороги бръмбари (Scarabaeidae)

Декоративни растения

Ларви на хоботници –
Otiorrhynchus spp.

Декоративни растения

Ларви на cциаридни мухи

Оранжерийни култури и декоративни растения

Ларви на гъбни мухи от
сем. Sciaridae, сем. Phoridae,
сем. Cecidomyiidae

Kултивирани гъби

Ларви на хоботници (Curculionidae)

Зеленчукови култури и декоративни растения

Попово прасе

Зеленчукови култури и декоративни растения

Сем. Steinernematidae
1. Steinernema feltiae

2. Steinernema carpocapsae

2. Организацията и контролът по изпълнението на заповедта се възлагат на генералния директор
на НСРЗ.
3. Заповедта да се публикува в интернет страниците на Министерството на земеделието и храните,
Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.
Министър на земеделието и храните: М. Найденов
Министър на околната среда и водите: Н. Караджова
2146

Министър на здравеопазването: Б. Нанев

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-105
от 15 февруари 2010 г.
На основание чл. 119 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 25, ал. 4 от
Закона за администрацията във връзка с взето
решение на работна среща с представители на
Българския ветеринарен съюз изменям т. 2.2.1.1
„Туберкулоза говеда“ от Държавна профилактична
програма за задължителните мерки за профилактика
и борба срещу болестите по животните през 2010 г.,
утвърдена със Заповед РД-09-915 от 24.11.2009 г. (ДВ,
бр. 12 от 2010 г.), както следва:
I. Точка 2.2.1.1.1 се изменя така: „2.2.1.1.1
Еднократно интрадермално изследване (през
пролетта: март – май) на всички говеда, навършили шестседмична възраст в стада, свободни от
туберкулоза. През есента (септември – ноември)
се изследват всички говеда, пропуснати при пролетното изследване, и всички новородени телета,
навършили шестседмична възраст, които не са
били изследвани през пролетта.“
II. Точки 2.2.1.1.2 и 2.2.1.1.3 се отменят.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба.
2081

Министър: М. Найденов

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
РАЗРЕШЕНИЕ № 101
от 12 февруари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Гранитово“, разположена в землището на с. Гранитово,
община Елхово, област Ямбол
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 5, т.
1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 4 от 27 януари 2010 г. разрешавам на „Сакарела мрамор и гранит“ – ООД,
Елхово, търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК 128592879, със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Индже войвода 2, представлявано
от Михаил Василев Керемидчиев, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Гранитово“ при следните условия:
1. Обект на разрешението е площта „Гранитово“, разположена в землището на с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол, с размер 0,5
кв. км съгласно схема на площта и списък на
координатите на граничните точки с № 1 до 8
вкл., в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
2. Срокът на разрешението е 9 месеца от влизането в сила на договора за проучване.
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3. Видовете, обемите на геологопроучвателните
работи и добивът за технологични изпитания се
определят в работна програма – неразделна част
от договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Договорът се сключва само при наличието на
влязло в сила решение по чл. 31, ал. 7 или ал. 12,
т. 1 от Закона за биологичното разноо бразие, с
което се съгласува цялостният работен проект
за проучване.
1831

Министър: Р. Плевнелиев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 109-УД
от 24 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 208, ал. 1,
т. 1, предложение второ ЗППЦК Комисията за
финансов надзор отнема издадения лиценз за
извършване на дейност като управляващо дружество на „Загора финакорп асет мениджмънт“
със седалище и адрес на управление в Хасково,
ул. Добруджа 10, вх. Б, офис 27, издаден въз основа на Решение № 940-УД от 25.VII.2007 г. от
Комисията за финансов надзор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
2029

Председател: П. Чобанов

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 8 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и Решение № 15, прието с протокол
№ 1 от 27.I.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Видин, Управителният съвет на Националния
компенсационен ж илищен фонд у твърж дава
промяна в персоналния състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община
Видин, област Видин (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), като
освобождава Мариян Страхилов Иванов – председател на местната комисия, и утвърждава Ирена
Георгиева Горанова за нов председател.
Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и подписва протоколи от деня на обнародване на
решението на управителния съвет в „Държавен
вестник“ и действа през мандата на предложилия
го общински съвет.
2138

Председател: М. Тотева
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1076
от 19 февруари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 60 от 11.ІІ.2010 г. на
Столичния общински съвет относно промяна 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 Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 12.V.2010 г. в 15 ч. в Столична общинска
агенция за приватизация да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на пакет от
53 364 поименни акции, общинска собственост,
представляващи 100 % от капитала на „БКС
Център“ – ЕАД, София.
2. Начална тръжна цена на пакета от акции – 3 500 000 лв.
3. Определя стъпка на наддаване в размер
100 000 лв.
4. Депозитът за участие – в размер 300 000 лв.,
се внася по банкова сметка на Столична общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча
6, в срок до 16 ч. на 11.V.2010 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на СОАП №BG
83 SOMB 91303226474652, BIC – SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, в деня на подписване
на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 3000 лв. с включен ДДС в размер 20 %,
платима в брой в сградата на Столична общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. I,
стая 4. Краен срок за закупуване на документация – до 16 ч. на 4.V.2010 г.
8. Условие за закупуването на тръжната документация е представянето на следните документи:
8.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност;
нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация в случай, че закупуват
документация от името на друго физическо лице;
8.2. по отношение на юридическите лица:
документ за самоличност на представляващия
дружеството или на упълномощеното от него лице;
оригинал или нотариално заверено копие на
документ за актуално правно състояние на юридическото лице с дата на издаване не по-рано от
три месеца от датата на закупуване на тръжната
документация;
нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документация, не
може да се установи от документ за регистрация;
документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен
и заверен от заклет преводач.
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9. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП
по ЗПСК и за документите и сведенията, представ
ляващи служебна тайна. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
10. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 11.V.2010 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на СОАП, пл. Славейков
6, ет. 1, стая 2.
11. Посещения в дружеството и оглед на активите му могат да се извършват от лица, закупили
тръжна документация и получили удостоверение
за право на извършване на оглед, всеки работен
ден до 11.V.2010 г. по ред, установен от ръководството на дружеството.
2044

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 30-6
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 33
о т 30.I X.2 0 0 9 г., Общ и нск и я т с ъве т – Бу р гас, одобря ва П У П – П У Р на ул и ца с о.т.
176 – 175 – 174 – 173 – 172, южно от кв. 80, 79 и
55, и изменение на ПУП – ПР на УПИ I в кв.
98 по плана на кв. Долно Езерово, с което се
измества улицата с о.т. 176 – 175 – 174 – 173 – 172
в северна посока, като уличната регулация се
провежда по имотните граници на имотите в
кв. 80, 79 и 55 и се променя ПР на УПИ I в
кв. 98, като се обособяват нови – нов УПИ I
„За изолационна зеленина“ и за възстановените
имоти – нови УПИ II-1545, III-1546 и IV-1544 – отредени за малкоетажно жилищно строителство
в устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез община Бургас пред Бургаския административен съд.
2045

Председател: Сн. Маджарова

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 13
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация, на кв. 20, кв. 83 и кв. 85 по плана
на с. Българево, община Каварна, област Добрич,
като с приемането му се отменя действащият до
момента регулационен план.
2000

Председател: Евг. Чобанов
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РЕШЕНИЕ № 14
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация, на с. Белгун, община Каварна,
област Добрич, като с приемането му се отменя
действащият до момента регулационен план.
2001

Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 693
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, както и приложените В и К схеми
за захранване на ПИ 011027, местност Бежбунар,
от КВС на гр. Карлово.
Проектът предвижда за ПИ 011027 да се образува УПИ 011027-І – Жилищно строителство, и
011027-ІІ – Жилищно строителство, в местността
Бежбунар – Карлово, и застрояване в тях при
спазване на нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Жм. На
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
2002

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 694
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, както и приложените ВиК и ел. схеми за
захранване на ПИ 014030 от КВС на с. Бегунци.
Проектът предвижда за ПИ 014030 да се образува УПИ 014030 – За бензиностанция, землище
с. Бегунци, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
2003

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 695
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за
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подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, както и приложените В и К и
ел. схеми за захранване на ПИ 015015 от КВС
на гр. Калофер за местност Скокот във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 015015 да се образува УПИ 015015 – Жилищно строителство, в м.
Скокот – землище гр. Калофер, и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията. Устройствена
зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
2025

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 313
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 24,
чл. 58, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 1 и 4 от
Закона за концесиите Общинският съвет – гр.
Карнобат, реши:
І.1. Утвърждава доклада за провеждането
на открита процедура за предоставяне на концесия за строителство върху недвижим имот
– публична общинска собственост, на община
Карнобат – терен от 15 120 кв. м, съставляващ
урегулиран поземлен имот I в кв. 19 по УРП на
Промишлена зона – гр. Карнобат, отреден за парк
и спортни дейности, при граници: изток – улица,
запад – улица, север – улица, юг – улица, заедно
със съществуващите и предстоящи да бъдат изградени принадлежности и прилежащите сервитути към изградените елементи на техническата
инфраструктура на територията на обекта.
2. Определя за концесионер класирания на
първо място участник: „Мираж – 05” – ООД, Карнобат, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, рег. по ф. д. № 1336/2005 г.
на Бургаския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление: Карнобат 8400, област Бургас, община Карнобат, ул. Стефана Чамурова 36, ЕИК
102920977, представлявано от Стефан Бяндов
Хазърбасанов, в качеството му на управител.
3. Определя следните условия на концесията:
3.1. Срок за извършване на строително-монтажните работи – 24 месеца считано от датата
на издаване на разрешението за строеж.
3.2. Размер на първоначалните инвестиции в
обекта на концесията – 540 000 лв.
3.3. Размер на последващите инвестиции в
обекта на концесията – 130 000 лв.
3.4. Размер на годишното концесионно плащане – след третата година от концесията. Концесионерът дължи концесионно плащане за всяка
календарна година в размер 5 % от брутните
приходи, реализирани от обекта на концесията
през предходната на плащането година, но не
по-малко от 2000 лв.
3.5. Срок на концесията – 35 години.
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3.6. Всички останали условия са определени
с Решение № 260.2 от 29.Х.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Карнобат, за откриване на процедурата
за предоставяне на концесията.
4. Концесионният договор се сключва след
изтичане на 10-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на решението за определяне
на концесионер, когато не е подадена жалба или
в подадената жалба не е направено искане за
налагане на временна мярка.
Концесионерът трябва да подпише договор
за концесия в 14-дневен срок след изтичане на
посочения срок за обжалване.
ІІ. Възлага на кмета на община Карнобат да
извърши необходимите законови процедури по
подписване на договор за концесия, както и да
извършва всички по-нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и правилника
за неговото прилагане; да съобразява по нататъшните си действия, свързани с предоставянето на
концесията и контрола върху нея, с действащите
законови и подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на
Република България.
2049

Председател: Т. Ченешев

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 342
от 26 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейна техническа
инфраструктура, представляваща трасе на външно
ел. захранване 20 kV за обект „Фотоволтаична
електроцентрала“, в поземлен имот с идентификатор 46663.52.479, м. Добържана в землището
на гр. Малко Търново, община Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Малко
Търново пред Административния съд – Бургас.
2046

Председател: Т. Петков

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 28
от 28 януари 2010 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – ПРЗ – план за изменение на регулацията
в обхвата на кв. 72, кв. 151 и кв. 154 по плана на
Разлог, и план за застрояване в новообразуваните
УПИ ІІ, кв. 151, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 72, и УПИ
ХІІІ, кв. 154, по плана на Разлог с отреждане
„За производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници“, с възложител „Пиринленд
Инвестмънтс” – ЕАД, който е изложен в стая
306 на общината.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения чред общината до Административния
съд – Благоевград.
2026

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1062
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: Поземлен имот с идентификатор
66425.501.322 с площ 498 кв. м с начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построената в него сграда с идентификатор
66425.501.3227.1 със застроена площ 189 кв.м, брой
етажи: 1, предназначение: сграда за търговия,
намиращ се в Силистра, ул. Баба Тонка (АОС
№ 3462 от 15.ІХ.2005 г.).
3. Определя метод на продажба – публично
оповестен конкурс на един етап.
4. Утвърждава минимална конкурсна цена в
размер 40 000 лв. с включен ДДС в размер 4980 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в конкурса
в размер 4000 лв., който се внася по б.сметка на
общината: Банка „ДСК“ – АД, клон Силистра,
IBAN – BG76STSA93003300801149, BIC – STSABGSF
до 16 ч. на деня преди датата на конкурса.
6. Конкурсната документация се получава до
16 ч. на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане на 300
лв. (с включен ДДС) по б. сметка на общината,
Банка „ДСК” – А Д, клон Силистра, IBAN –
BG27STSA93003200100123, BIC – STSABGSF.
7. Офертите за участие в конкурса се подават
в деловодството на общината до 14 ч. на 25-ия
ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
8. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов конкурс за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
8.1. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16,30 ч. на 40-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на деня преди датата на конкурса.
8.3. Срок за подаване на офертите за участие
в конкурса – до 14 ч. на 45-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на конкурса след закупуване
на конкурсната документация.
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10. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
11. Възлага на Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия
по процедурата за приватизация съгласно законодателството.
12. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
Председател: Ал. Сабанов
2050

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 839
от 18 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на обект
„Уличен водопровод и водопроводно отклонение
за поземлен имот 67338.175.4, местност Каменна
алча, землище Сливен“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните чрез общинската администрация до Административния съд – Сливен.
Председател: М. Григорова
2051

ОБЩИНА СТРУМЯНИ
РЕШЕНИЕ № 241
от 20 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление с вх.
№ 66-Ф-101 от 26.VIII.2009 г. от „Солар – ЕМ“
Емилия Митова, решение № 2 от протокол № 4
от 27.VIII.2009 г. на ЕСУТ и доклад на кмета на
община Струмяни Общинският съвет – Струмяни, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабелно трасе 20 kV за захранване на поземлен
имот № 036001, местност Сусарник, землище на с.
Илинденци, община Струмяни, по следното трасе:
полски пътища с № 000185, 000207, 000208, 000212
и имот № 035003 в землището на с. Илинденци,
община Струмяни.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Струмяни пред Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Укев
1999

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
ОБЛАСТ СОФИЯ
РЕШЕНИЕ № 42
от 26 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, приема решение за одобряване на
ПУП – ИПРЗ за: преотреждане на УПИ I – за
озеленяване, промяна на страничните регулационни граници на УПИ II – за кафе-аперитив, кв.
24; коригиране ширината на съществуваща улица
в участъка между о.т. 96 до о.т. 100, образуване на
нов УПИ I – за озеленяване, кв. 22а; образуване
на нови: УПИ VI – за обществено обслужване,
и УПИ I – за озеленяване, кв. 37; премахване на
съществуваща улица в участъка от ОТ 87 до ОТ
140, образуване на нови: УПИ I – за обществено
обслужване, и УПИ XII – за жилищно строителство, кв. 38 – с. Горна Малина, на основание
Решение № 90, протокол № 6 от 10.VII.2009 г. на
общинския съвет.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез община Горна Малина.
Председател: Ив. Младенова
2047

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 8
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 3
ЗПСК, чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – с. Черноочене, реши:
I. Приема решение за продажба чрез публичен
търг с начални цени за търга – по оценка на лицензиран оценител на обособени търговски обекти
тип „ЛОК“ в УПИ ІІ-15, кв. 15 в с. Черноочене
(акт № 491 от 24.VIII.2009 г. за ЧОС):
– ЛОК № 2 – заст роена площ на сг радата – 44,60 кв.м, застроена площ на площадка – 8,40
кв.м, право на строеж – 53,00 кв.м, с начална
тръжна цена 25 000 лв.
– ЛОК № 3 – магазин за строителни материали, застроена площ на сградата – 61,30 кв.м,
застроена площ на площадка – 23,50 кв.м, право
на строеж – 84,80 кв.м, с начална тръжна цена
35 000 лв.
– ЛОК № 5 – магазин за хранителни стоки,
застроена площ на сградата – 45,30 кв.м, застроена
площ на площадка – 8,90 кв.м, право на строеж – 54,20 кв.м, с начална тръжна цена 25 700 лв.
ІІ. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начин на плащане – в брой в касата на
общината или по банков път в „СИ Банка“,
клон Кърджали: IBAN: BG04BUIB78973206143099,
BIC: BUIBBGSF.
2. Срок за плащане – до 14 дни от датата на
връчването на заповедта на спечелилия търга.
3. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор.
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5. Тръжната документация ще се продава в
Информационния център на общинската администрация до 40-ия календарен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
6. Цената на тръжната документация е 50 лв.
7. Депозитът за участие в размер 10% от началната тръжна цена ще се внася в касата или в
набирателната сметка на общината в „СИ Банка“, клон Кърджали, в сроковете за подаване на
предложенията: IBAN: BG21BUIB78973306143003,
BIC: BUIBBGSF.
8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 42-ия календарен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
9. Огледи на обектите за приватизация да се
извършват в срок до датата на провеждане на
търга всеки работен ден от 9 до 16 ч.
10. Търгът да се проведе на 45-ия календарен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 10 ч., в салона на читалището в с. Черноочене.
11. При неизлъчване на купувачи или не
продажба на някой общински недвижим имот
повторен търг ще се проведе след изтичане на
45-ия ден от провеждането на първия търг, а
всеки следващ ще се провежда след изтичане на
50-ия ден от провеждането на предходния търг
при същите първоначални цени и условия.
12. Паричните постъпления от приватизацията
ще се отчитат съгласно изискванията на чл. 10
ЗПСК.
13. Възлага на кмета на общината да организира
и провежда търговете, да определи спечелилия
търга участник и да сключи приватизационния
договор за покупко-продажба с него.
Председател: Б. Газиюмер

2052

36. – Институтът на дипломираните експертсчетоводители в България на основание чл. 26 от
Закона за независимия финансов одит обнародва
Списък на регистрираните одитори, членове
на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, през 2010 г.
№ №
по дипред ло		 ма
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

Име, презиме, фамилия

Град

3

4

Стоян Иванов Дурин
Димитър Желязков Желязков
Михаил Динев Петров
Катерина Танчева Караиванова
Живко Бонев Бонев
Рени Георгиева Йорданова
Васко Данаилов Райчев
Мария Борисова Страшилова
Аксения Малинова Добазова
Анастасия Иванова Матова
Антон Христов Свраков
Борис Изидоров Начев
Веселина Йорданова Петковска
Георги Иванов Протогеров

София
София
София
София
София
София
София
София
София
София
Варна
София
София
София

ВЕСТНИК
1

2

С Т Р. 4 1
3

15 16 Георги Петров Дочев
16 17 Господин Иванов Димитров
17 19 Димитринка Йорданова Пашова
					
18 22 Златка Димитрова Дженева
19 24 Иван Дочев Христов
20 25 Иван Иванов Събев
21 26 Иванка Стойкова Йорданова
22 28 Константин Господинов Стоянов
23 29 Лъчезар Александров Костов
24 32 Маргарита Георгиева Димитрова
					
25 33 Марко Петров Терзийски
26 34 Мина Борисова Димитрова
					
27 35 Николинка Симеонова Приходанска
28 36 Олга Георгиева Миленкова
29 37 Петко Господинов Желев
30 38 Силвия Крумова Рангелова
31 39 Симеон Първанов Милев
32 40 Стефан Дечев Дамянов
33 41 Стефанка Тодорова Николова
34 42 Стоян Георгиев Чорбаджийски
35 43 Стоян Димитров Стоянов
36 46 Стоянка Йорданова Апостолова
37 47 Трифон Димитров Рахнев
38 49 Тодор Недев Марков
39 51 Тянка Иванова Захариева
40 53 Цветан Николов Янчев
					
41 55 Атанаска Георгиева Симеонова
42 56 Ангелина Калинова Атанасова
43 57 Васил Атанасов Велев
44 58 Валентина Вълева Узунова
45 59 Виолета Петрова Михайлова
46 60 Васил Янков Николов
					
47 62 Георги Енчев Георгиев
48 63 Георги Иванов Георгиев
49 65 Дияна Георгиева Иванчева
50 66 Димчо Димитров Пирьов
51 67 Димитрина Костадинова Стоева
					
52 69 Златинка Лефтерова Стоянова
53 71 Иванка Иванова Маринова
54 72 Йорданка Димова Станева
55 75 Катя Кънчева Драгийска
56 77 Любка Трифонова Шуманска
57 78 Мъгърдич Аршавир Кюркчиян
58 79 Магда Петрова Вълчева
59 80 Марийка Стоянова Тихолова
60 81 Милко Чанков Милков
61 83 Ненка Георгиева Стефанова
62 84 Огнян Анев Кръстев
					
63 85 Павлинка Генова Йоркишева
					
64 87 Радинка Борисова Стоева
65 88 Радка Георгиева Соколова
66 89 Райна Димитрова Стефанова
67 90 Руслана Иванова Димитрова
68 91 Росица Методиева Тричкова
69 92 Руска Петкова Едрева
70 93 Стефан Христов Корадов
71 95 Стефан Цонев Стефанов
72 96 Тана Бонева Бонева
					

4
Бургас
Ямбол
Стара
Загора
Пловдив
София
София
Русе
София
София
Димитровград
София
Стара
Загора
Враца
София
Бургас
София
Варна
София
Русе
Ямбол
София
София
София
София
Казанлък
Стара
Загора
Пловдив
София
Плевен
Пловдив
София
Димитровград
Силистра
София
Плевен
Бургас
Кюстендил
Бургас
Варна
Разград
София
София
Пловдив
София
Бургас
Сливен
Варна
Кюстендил
Велико
Търново
София
София
София
Варна
София
Бургас
Бургас
София
Димитровград

С Т Р.
1

42
2
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73 97 Трифонка Йонкова Велева
74 99 Христина Ангелова Вучева
75 100 Христо Костадинов Байчев
					
76 103 Юлия Николова Колова
77 105 Алиция Стоянова Профирова
78 106 Анка Тодорова Терзиева
79 108 Благой Запрянов Панайотов
80 110 Богомил Кръстев Тончев
81 111 Бойка Станимирова Георгиева
82 112 Валя Йорданова Йорданова
83 113 Васил Спасов Атанасов
84 114 Василка Милушева Лечева
85 115 Велика Николова Радулова
86 116 Венета Милинова Ташкова
87 117 Георги Иванов Кръстев
88 118 Георги Михайлов Георгиев
89 119 Гено Стойков Генов
90 120 Деньо Байчев Денев
91 122 Димитър Марков Базлянков
92 123 Димитър Петров Йорданов
93 124 Елена Велева Илиева
					
94 125 Елена Дянкова Димова
					
95 126 Илияна Петрова Баева
96 127 Йорданка Йорданова Маринова
					
97 128 Йорданка Тодорова Йончева
98 131 Маргарита Лазарова Славова
99 132 Маргарита Милчева Добрева
100 133 Маргарита Николова Кошутанска
101 134 Маргарита Ташева Радева
102 135 Магдалена Костадинова
			 Костадинова
103 136 Марияна Върбанова Иванова
104 137 Марин Димитров Димитров
105 138 Мария Генова Дилова
106 139 Мария Павлова Гюрова
107 140 Милка Димова Димова
108 141 Митинка Христова Георгиева
109 142 Мончо Кирилов Миразчийски
110 143 Надка Николова Стоянова
					
111 145 Недьо Михалев Недев
112 147 Петър Василев Иванов
					
113 148 Петър Николов Арабаджиев
114 149 Румянка Петкова Николова
					
115 150 Станка Петрова Докова
116 151 Стоян Величков Тинчев
117 152 Стоян Ценков Стоянов
118 154 Стефана Трифонова Стоицева
119 155 Тодор Кръстев Стоянов
120 156 Филип Асенов Колев
121 158 Цаню Иванов Йонков
122 161 Цветанка Стоянова Стоянова
123 163 Капка Димитрова Стойчева
					
124 165 Антоанета Цанова Базлянкова
125 166 Асен Георгиев Димов
126 167 Бисер Йорданов Славков
127 168 Богданка Димитрова Соколова
128 169 Бойко Маринов Маринов
129 170 Бойко Стойчев Костов
130 171 Ваня Станева Русева

4
Ловеч
София
Горна
Оряховица
Варна
София
Сливен
Пловдив
Варна
София
София
Плевен
София
Пловдив
Плевен
София
Шумен
Плевен
Карнобат
Варна
Русе
Велико
Търново
Стара
Загора
Плевен
Велико
Търново
Шумен
Сливен
Варна
София
София
Благоевград
Свищов
Свищов
София
Пловдив
София
Силистра
Варна
Благоевград
Варна
Горна
Оряховица
Бургас
Велико
Търново
Пловдив
Пловдив
Видин
София
София
Перник
Ботевград
Бургас
Пазарджик
София
София
София
София
София
София
Казанлък

ВЕСТНИК
1

2
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131 172 Васил Стефанов Божков
132 173 Васил Стоилов Тодоров
133 174 Веселин Иванов Петров
134 175 Веселина Енева Атанасова
					
135 176 Виолета Йорданова Кажелянска
136 177 Георги Генов Атанасов
137 178 Георги Тодоров Георгиев
138 179 Гергана Борисова Недялкова
139 180 Гергана Танкова Кановска
140 181 Даниела Петрова Въткова
141 182 Димитана Янакиева Христова
142 183 Димитър Николов Татаров
					
143 184 Димитър Янев Георгиев
144 185 Димка Маринова Трохарова
145 187 Елеонора Кръстева Червенкова
					
146 188 Елисавета Томова Тасева
147 189 Емилия Георгиева Миланова			 Цончева
148 190 Емилиян Маринов Ганев
149 191 Живко Кирилов Живков
150 192 Захаринка Борисова Габровска
151 193 Златка Желязкова Нешева
152 194 Зоя Кънчева Петрова
153 195 Иван Владимиров Златков
154 196 Йордан Тодоров Георгиев
155 197 Йорданка Николова Виткова
156 198 Калю Иванов Донев
157 199 Красимир Асенов Хаджидинев
158 200 Кунка Колева Колева
					
159 201 Максим Станев Сираков
160 202 Маргарита Томова Голева
161 203 Мариана Петрова Михайлова
162 204 Мая Благоева Перфанова
163 206 Надя Димитрова Виячка
164 207 Надя Енчева Костова
165 208 Недялка Тотева Иванова
166 209 Николай Борисов Николов
167 210 Николина Христова Ганчева
168 212 Пенка Стоянова Стоянова
169 213 Пена Цвяткова Гетова
170 214 Петър Видев Недев
171 215 Радка Янева Георгиева
172 216 Роза Стоянова Георгиева
173 217 Росица Христова Кишева
174 218 Румяна Трифонова Халаджова
175 219 Светлана Костадинова Баронова
176 220 Сийка Михайлова Данкова
177 221 Слав Минчев Танев
178 222 Слави Димитров Генов
179 223 Снежана Александрова Жежева
					
180 225 Стефка Георгиева Илиева
181 226 Султана Христова Българенска
182 228 Теньо Андреев Балтов
183 229 Христина Павлова Колева
184 230 Христо Рашков Маврудиев
185 231 Цецка Георгиева Христова
186 232 Антоанета Иванова Кабакчиева
187 233 Антонин Георгиев Нинов
188 234 Асен Костов Китов
189 235 Божанка Драганова Попова
190 236 Бонка Стоянова Маринова
191 237 Боряна Йорданова Станева

4
Свищов
Пловдив
Пловдив
Горна
Оряховица
Добрич
Плевен
Варна
София
София
София
София
Панагюрище
София
София
Стара
Загора
Разград
София
Силистра
Монтана
Русе
Плевен
София
София
Варна
Плевен
Варна
София
Велико
Търново
София
София
София
София
София
Варна
Пловдив
София
София
Добрич
Карлово
Пловдив
Варна
София
София
Разград
София
Плевен
Варна
Варна
Благоевград
София
София
Сливен
Враца
София
София
София
София
София
София
София
Варна
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192 238 Бялка Златева Касабова
					
193 239 Венетка Първанова Тодорова
					
194 240 Гавраил Димитров Фалков
195 241 Гаврил Борисов Гаврилов
196 242 Геновева Георгиева Димитрова
197 243 Георги Михайлов Куюмджиев
198 244 Георги Търпов Хаджийски
199 245 Гина Илиева Георгиева
200 246 Дамян Николов Дамянов
201 247 Димитър Николов Коджаниколов
202 249 Жечка Димитрова Симеонова
203 250 Иван Илиев Зонков
204 252 Иван Кръстанов Кънев
					
205 253 Йордан Боянов Джамбов
206 254 Йордан Иванов Досев
207 255 Йорданка Георгиева Мандраджиева
208 256 Катя Танева Лунова
209 257 Красимир Георгиев Страшилов
210 258 Любен Мичев Йорданов
211 259 Маргарита Ангелова Филипова
212 260 Маргарита Георгиева Тошкина
					
213 261 Мария Делчева Мичева
214 262 Мария Димитрова Георгиева
215 263 Мария Иванова Атанасова
216 264 Нели Димитрова Шопова			 Георгиева
217 266 Олга Апостолова Делиева
218 267 Пенка Димитрова Дочева-Хазбун
219 268 Пенка Тодорова Арменчева
					
220 269 Петко Борисов Димитров
221 270 Радка Маринова Боевска
222 271 Русин Петров Русинов
223 272 Снежанка Ангелова Белчева
224 273 Снежанка Милчова Калоянова
225 274 Станка Кирилова Добрева
226 276 Стефан Лазаров Ненов
227 277 Стефан Янков Петров
228 278 Сусанка Димитрова Паркова
					
229 279 Таня Велинова Божилова
230 280 Траяна Димитрова Христова
231 282 Цветана Стоилова Василева
232 283 Цветомира Бойкова Радева
233 284 Никола Ангелов Колев
234 285 Фаня Аспарухова Филипова
235 286 Анета Борисова Тупавичарова
236 287 Атанаска Маринова Джерманова
237 288 Валентин Иванов Венков
238 289 Валентина Димитрова Димитрова
					
239 290 Весела Енчева Жежова
240 291 Веселка Николова Калайджиева
					
241 292 Владо Стоянов Попов
242 293 Добрина Димитрова Калоянова
243 294 Добринка Петкова Овчарова			 Грозданова
244 296 Екатерина Йорданова Аргирова
245 297 Елена Петрова Христозова
246 298 Емил Асенов Евлогиев
247 299 Емил Стефанов Бозев
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Стара
Загора
Горна
Оряховица
Пловдив
София
Шумен
Варна
София
Варна
Свищов
София
Варна
Пловдив
Пазарджик
Пловдив
Плевен
Карлово
Хасково
София
Разград
София
Пазарджик
Пловдив
София
Пловдив
Казанлък
Хасково
София
Велико
Търново
Плевен
София
София
Пловдив
София
Варна
София
Сливен
Благоевград
София
София
Карлово
Варна
Смолян
Варна
София
София
Търговище
Димитровград
София
Стара
Загора
София
София
Пловдив
София
Пловдив
София
Равно
поле
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248 300 Иван Георгиев Митев
249 301 Йорданка Спасова Стефанова
250 303 Красимира Иванова Борисова
251 304 Люба Георгиева Танчева
252 305 Маргарита Иванова Станева
					
253 306 Мариета Александрова Манолова
254 307 Мария Александрова Величкова
255 308 Милка Стефанова Пандаклиева
256 309 Никола Милев Бакалов
257 310 Николай Стефанов Добрев
258 311 Павлина Александрова Николова
259 312 Пенка Петрова Търновалийска
260 313 Пенка Славова Павлова
					
261 314 Петранка Георгиева Иванова
262 315 Петър Каменов Каменов
263 316 Пламен Кирилов Ангелов
264 317 Радосвета Кирилова Веселинова
265 318 Радослав Михайлов Христов
266 319 Росица Игнатова Томова
267 320 Светлана Цветанова Найденова
268 321 Силвия Ангелова Димитрова			 Георгиева
269 322 Стефка Минкова Емануилова
270 323 Стоян Георгиев Стоянов
271 325 Тодор Йорданов Благов
272 326 Тотка Минева Баръмска
273 327 Христина Иванова Митева
					
274 328 Христинка Спасова Горанова
275 329 Яна Никова Христева
276 330 Ангелина Велинова Василева
277 331 Антоанела Емилова Костадинова
278 332 Антоанета Станиславова Бойчева
279 334 Валерия Илиева Василева
					
280 336 Величка Николова Тодорова
281 337 Венета Стоянова Иванова
282 338 Веселин Стефанов Дичев
283 339 Ганка Георгиева Дочева
284 340 Гинка Иванова Йорданова
285 342 Емилия Димитрова Илиева
286 343 Емилия Янчева Гочева
287 344 Иван Любенов Попов
					
288 345 Иванка Танева Танева
289 346 Ивка Йорданова Дичева
290 347 Камелия Димитрова Савова			 Симеонова
291 348 Красимир Костов Димов
292 349 Людмила Тодорова Димитрова
293 350 Маргарита Георгиева Тихова
294 351 Маргарита Стоянова Гаведска
295 353 Мария Стефанова Ваклинова
					
296 354 Петранка Трендафилова Гълъбова
297 355 Петър Тодоров Казаков
					
298 356 Полина Иванова Друмева
299 357 Радка Петкова Сепетчиева
300 358 Роза Стоева Ташева
301 359 Росица Ненова Трендафилова
302 360 Славка Василева Колева
303 361 Снежана Стефанова Капинчева
304 362 Станислава Борисова Стойчева
305 363 Теодоси Неделчев Георгиев

4
Бургас
София
Дупница
Петрич
Велико
Търново
Варна
София
София
Варна
Варна
Враца
Раковски
Стара
Загора
София
Берковица
Лом
София
Тетевен
София
София
София
Разград
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Пловдив
Пловдив
Димитровград
София
Първомай
София
София
София
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София
София
Варна
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София
София
Пазарджик
София
София
София
София
София
Плевен
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София
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Варна
София
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София
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София
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306 364 Атанас Петков Тотков
Пловдив
307 365 Иванка Петрова Желева
Пазар					
джик
308 366 Мария Атанасова Ангелова
Добрич
309 367 Цецка Цветанова Попова
София
310 369 Ангел Петров Крайчев
София
311 370 Анна Сергеевна Лозанова
Пловдив
312 371 Валентина Цветкова Пенева
София
313 372 Веселин Николов Турмачки
София
314 373 Виолета Димитрова Панчева
София
315 374 Виолета Станчева Димитрова
Бургас
316 375 Владимир Ангелов Вълчев
Стара
					
Загора
317 376 Гинка Стоянова Точева
Варна
318 377 Даринка Илиева Игнатова
Русе
319 378 Дафинка Найденова Илиева
Шумен
320 379 Димитър Ангелов Лулчев
Катуница
321 380 Дияна Георгиева Пенчева
Русе
322 381 Дорета Петкова Тевекелиева
Бургас
323 382 Данка Стоева Стоянова
София
324 383 Йорданка Пасева Велчева
Русе
325 385 Мария Атанасова Вълканова
София
326 386 Мария Боянова Чурешка
София
327 387 Мария Генова Даскалова
София
328 388 Невена Трифонова Стоянова
София
329 389 Николай Атанасов Николов
Русе
330 390 Николина Костова Лискова
Пазар					
джик
331 391 Никола Павлов Павлов
София
332 392 Павлинка Стоянова Пенкова
Варна
333 393 Пенка Тодорова Попова
Пловдив
334 394 Петя Георгиева Върлякова
София
335 395 Розмари Димитрова Гюзелева
София
336 396 Румяна Петкова Василева
София
337 397 Румяна Тодорова Гичева
София
338 398 Росица Николаева Георгиева
Силистра
339 399 Светослав Петров Станиславов
Варна
340 400 Христо Борисов Христов
София
341 401 Цветан Иванов Цветанов
Силистра
342 402 Ценка Маркова Гюпчанова
Несебър
343 403 Юлия Стефанова Михайлова
София
344 404 Янка Павлова Диманчева
Благоев					
град
345 405 Янка Стоянова Деевска
Бургас
346 406 Анита Атанасова Йотова
Варна
347 407 Антоанета Стоянова Рангелова			 Иванова
София
348 408 Атина Николаос Мавридис-Василева София
349 409 Васил Кръстев Калайджиев
София
350 410 Виолета Илиева Иванова
София
351 411 Ганка Маринова Бъчварова
Пловдив
352 412 Георгена Димитрова Иванова
Пазар					
джик
353 413 Григор Иванов Григоров
София
354 414 Диана Димитрова Цонкова
Плевен
355 415 Димитрина Димитрова Захаринова София
356 416 Донка Бонева Георгиева
София
357 417 Здравка Огнянова Щракова
София
358 418 Златка Стефанова Колева
София
359 419 Зоя Видинова Христова
София
360 421 Иванка Дамянова Силвестрова
Добрич
361 422 Изабела Василева Джалъзова
София
362 423 Костадин Любенов Арнаудов
Асенов					
град
363 424 Красимир Петров Иванов
Враца
364 425 Лидия Калинова Делиева
Смолян
365 426 Лиляна Ангеова Петрова
София
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366 427 Любомир Кирилов Василев
367 428 Манол Петков Кривошапков
368 429 Маргарита Величкова Атанасова
369 430 Маргарита Цокова Иванова
370 431 Мария Георгиева Василева
371 432 Мария Господинова Колева
					
372 433 Мария Димитрова Станчева
					
373 435 Мая Тодорова Гецова-Дякова
374 436 Мая Янкова Начкова
375 437 Милита Йорданова Христова
376 438 Недялка Радева Михнева
377 439 Николай Стоянов Желенски
378 440 Павел Любенов Димитров
379 441 Пенка Кирилова Жекова
380 442 Пенка Нанева Николова
381 443 Петьо Найденов Найденов
382 444 Пламен Ангелов Спасов
383 445 Румен Тодоров Веселинов
384 446 Румяна Станоева Пиралкова
385 447 Светлана Кирилова Симова
386 448 Силвия Георгиева Пенева
387 449 Снежана Стефанова Миланова			 Гюров
388 450 Стоилка Гергинова Гочева
389 451 Татяна Георгиева Узунова
390 452 Татяна Петрова Нановска
391 453 Теменужка Стойчова Димчева
392 454 Фанка Георгиева Нонева
393 455 Христина Атанасова Филипова
394 457 Юлия Николова Цветкова
395 458 Юлия Петрова Пенева
396 459 Александър Борисов Гоголев
397 460 Анелия Иванова Люцканова
398 461 Атанас Колев Дианов
					
399 462 Бойка Николова Брезоева
400 463 Бояна Стоянова Тончева
401 464 Валентин Димитров Богданов
402 465 Валентин Николов Влайчев
					
403 466 Валентина Ганчева Радева
404 467 Валентина Тодорова Бранкова
405 468 Валери Иванов Петков
					
406 469 Васил Спасов Василев
407 470 Виолета Трифонова Жекова
408 471 Виолин Димитров Илиев
409 472 Галина Иванова Петрова
410 473 Даниела Стоянова Дурина
411 474 Димитринка Ангелова Вълева
					
412 475 Екатерина Данчева Генешка
413 476 Екатерина Любомирова
			 Александрова
414 477 Eлена Добрева Кузманова
415 478 Жени Христова Гицоайка
416 479 Зарка Александрова Спасова
417 480 Зойка Йосифова Тодорова
					
418 481 Иван Атанасов Симов
419 482 Иванка Мънчева Николова
420 483 Илия Неделчев Илиев
421 484 Ирена Стефанова Вакова
422 485 Красимира Иванова Панайотова
423 486 Любомир Илиев Полинчев
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София
Кърджали
София
София
Правец
Стара
Загора
Димитровград
София
София
София
Добрич
София
София
Варна
Несебър
София
София
София
София
София
София
София
София
Русе
София
София
Варна
София
Шумен
Разград
София
Варна
Стара
Загора
София
Пловдив
Бургас
Велико
Търново
Шумен
София
Кюстендил
Видин
София
София
София
София
Димитровград
София
София
София
София
София
Пазарджик
София
Бузовград
Варна
София
Казанлък
София
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424 487 Мариела Цветанова Кондова
425 488 Марий Георгиев Апостолов
426 489 Миглена Антонова Павлова
427 491 Найден Божидаров Кеновски
428 492 Невенка Иванова Рупчина
429 493 Нели Иванова Нейкова
430 494 Николай Николов Орешаров
431 495 Николина Желева Руденко
					
432 496 Пламенна Цанкова Пешева
433 497 Петранка Тенчева Бойчева
434 498 Рилка Тодорова Коцакова
435 499 Роза Николова Самарджиева
					
436 500 Росица Любенова Райкинска			 Ботева
437 501 Росица Тодорова Щърбова			 Сарандалиева
438 502 Румяна Константинова Пашова
439 504 Румяна Цанева Семова
440 505 Светла Дочева Джиговска
441 506 Светлана Христова Куртева
442 507 Снежана Александрова Башева
443 508 Стефана Борисова Ценова
444 509 Стоян Асенов Донев
445 510 Стоян Любомиров Малкочев
446 511 Стоянка Стефанова Дамянова
447 512 Тома Симеонов Стоилов
448 513 Тошко Николов Поптолев
449 514 Антим Даринов Пържанов
450 515 Бойка Йорданова Тодорова
451 516 Бойчинка Ненкова Йонкова
452 517 Данка Влайкова Бонева
453 518 Дафин Асенов Средков
454 519 Деляна Иванова Горанова
455 520 Димитринка Иванова Георгиева
456 521 Динко Банев Станев
457 522 Елена Венцеславова Славкова
458 524 Ирена Йорданова Николова
459 525 Калинка Енчева Писарова
460 526 Камелия Иванова Терзийска
461 527 Катя Димитрова Острева
					
462 528 Кирил Иванов Петков
463 529 Лилия Георгиева Николова
464 530 Людмил Валентинов Гурванов
465 531 Милка Василева Сарафова
466 532 Милка Цвяткова Костова
467 533 Недялка Жекова Стойчева
					
468 534 Росица Руменова Димитрова
469 535 Соня Йорданова Генова
470 536 Соня Николова Илийска
471 537 Филип Димитров Ляпов
472 538 Христинка Начева Гъдева
473 539 Цветко Иванов Краев
474 540 Цецка Радославова Павлова
475 542 Анка Тодорова Стоянова
476 543 Блага Иванова Събева
477 544 Васил Георгиев Славчев
478 545 Венета Койчева Манева
479 546 Владимир Валентинов Христов
480 547 Гинка Георгиева Червенкова
481 548 Григор Петков Кръстев
482 549 Даниел Юлиянов Барутев
483 550 Даниела Дойчева Христова
484 551 Даниела Християнова Владинова
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София
София
София
Аксаково
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Русе
София
Димитровград
София
Хасково
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Благоевград
София
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София
Русе
Плевен
София
София
София
София
Варна
София
София
София
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София
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София
София
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Бургас
София
София
Ямбол
София
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София
София
София
София
Троян
Димитровград
Варна
София
Пловдив
София
Габрово
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София
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София
София
София
София
Бургас
София
София
Варна
София
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485 552 Динка Димитрова Парталева
486 553 Елисавета Николова Чокова
487 554 Емилия Георгиева Петрова
488 555 Георги Тодоров Карагутов
489 556 Емилия Йорданова Лучева
490 557 Жулиета Радева Желязкова
491 558 Ивелина Славова Шаламанова
492 559 Илияна Илиева Харизанова
493 560 Лидия Гергинова Петкова-Митрева
494 561 Лилия Тодорова Рангелова-Петкова
495 562 Лиляна Благоева Етрополска
496 563 Магдалена Славчева Стоянова
497 564 Мариана Величкова Тодорова
498 565 Мариела Асенова Спиридонова
499 566 Марияна Петрова Пеева
500 567 Милен Данчев Манев
501 568 Недялка Георгиева Герджикова
					
502 569 Николай Иванов Колев
503 570 Петя Иванова Ставрева
504 571 Росица Петрова Печуркова
505 572 Силвия Василева Иванова
506 573 Татяна Петкова Йоркишева
507 574 Трендафил Александров Василев
508 575 Владимир Светославов Колмаков
509 576 Виктор Колев Янев
					
510 577 Даниел Трифонов Рахнев
511 578 Евгений Иванов Иванов
512 579 Емил Лазаров Попстоев
513 580 Меглена Драгнева Неделчева
514 581 Мила Николаева Иванова
515 582 Наталия Минчева Пенева
516 583 Николинка Йорданова Димитрова
517 584 Пенка Атанасова Върбанова
518 585 Саркис Ховсеп Дзахигян
519 586 Станка Петкова Шишкова
520 587 Димитър Василев Димитров
521 588 Габриела Николова Божкова
522 589 Елена Тодорова Чанова
523 590 Емилия Ташева Гюрова
524 591 Ивелин Асенов Иванов
525 592 Илонка Градева Ковачева
526 593 Йордан Димитров Йорданов
527 594 Росица Кольова Пантелеева
528 595 Сийка Борисова Аргирова
529 596 Вержиния Георгиева Гигова			 Тодорова
530 597 Галина Димчева Димитрова
531 598 Костадинка Атанасова Коева
532 599 Живко Димчев Пирьов
533 600 Донка Димитрова Петрова
534 601 Мариан Василев Николов
535 602 Милена Тонева Райкова
536 603 Мира Петрова Петрова
537 604 Орлин Костадинов Бараков
538 605 Севдалина Велкова Паскалева
539 606 Филип Младенов Спиров
540 607 Димитър Борисов Главчев
541 608 Елеонора Иванова Билбилева
542 609 Здравко Господинов Недялков
543 610 Катя Райкова Златарева
544 611 Мария Людмилова Нунева
545 612 Николай Георгиев Гърнев
546 613 Офелия Стефанова Славкова
547 614 Силвия Начева Парушева
548 615 Стоянка Живкова Иванова
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549 616 Валентина Георгиева Чикова
550 617 Валентина Ненова Николова			 Иванова
551 618 Ваня Николаева Иванова
552 619 Диана Йорданова Деянова			 Рангелова
553 620 Диана Йорданова Кискинова
554 621 Димчо Иванов Димитров
555 622 Мария Илиева Терзиева
556 623 Мая Александрова Митева
557 624 Милена Младенова Митова
558 625 Нанко Милев Дечев
559 626 Владимир Иванов Златков
560 627 Даниела Дечкова Петкова
561 628 Илиян Димитров Гоцев
562 629 Илонка Светлозарова Георгиева
563 630 Мария Йонкова Пенева
564 631 Надежда Кирилова Пеева
565 632 Светла Тенева Петрова
566 633 Светлана Цветанова Павлова
567 634 Цветелинка Георгиева Колева
568 635 Велин Светлозаров Попов
569 636 Галина Петрова Ковачка
570 637 Даниела Петкова Петкова
571 638 Екатерина Бисерова Славкова			 Йорданова
572 639 Емил Панев Василев
573 640 Илиана Рашкова Порожанова
574 641 Милена Кирилова Младенова			 Николова
575 642 Радослав Христов Йорданов
576 643 Албена Цанкова Тошева
577 644 Бранимира Асенова Колева
578 645 Васил Георгиев Цаклев
579 646 Венцислав Виденов Виденов
580 647 Георги Стоянов Тренчев
581 648 Гергана Асенова Рогачева
582 649 Гергана Петрова Михайлова
583 650 Даниела Кънчева Григорова
584 651 Денислав Василев Велев
585 652 Деян Венелинов Константинов
586 653 Димитрина Георгиева Иванова
587 654 Ивайло Стоянов Стоянов
588 655 Иван Андонов Андонов
589 656 Иван Радославов Милев
590 657 Калин Апостолов Апостолов
591 658 Лидия Филипова Карамитева
592 659 Магдалена Николова Цветкова
593 660 Нино Калоянов Калоянов
594 662 Пламена Динева Стоянова
595 663 Светла Константинова Ламбрева
596 664 Тома Маринов Дончев

4
София
Варна
Варна
София
София
Варна
София
София
София
Карлово
София
София
Варна
София
София
Варна
Варна
Разград
София
Варна
София
Бургас
София
София
София
София
София
София
Варна
София
София
София
София
София
София
София
Сливен
Хасково
София
Варна
София
София
Смолян
София
София
Варна
София
София

Списък на специализираните одиторски
предприятия в България – регистрирани одитори,
членове на Института на дипломираните експертсчетоводители в България през 2010 г.
№ Рег.
по
№
ред
1

2

Наименование

Град

3

4

1
1 „АВЕСТА ОДИТИНГ“ – ООД
2
2 „АГЕЙН ТАКТ“ – ООД
3
3 „АГЕНЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ
			 ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ – ООД

София
София
Варна
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4
4 „АЖУР ТДМ“ – ООД
5
5 „АКТИВ“ – ООД
6
7 „АЛИЯНА ОДИТИНГ“ – ООД
7 10 „АМЕЛИ ОДИТ“ – ООД
8 14 „АТА КОНСУЛТ“ – ООД
9 15 „АФА“ – ООД
10 16 „БДО БЪЛГАРИЯ“ – ООД
11 17 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ – ООД
12 19 „БИСИКОМ – 61“ – ООД
13 21 „БОНЕВ СОФТ ЕКСПЕРТ“ – ООД
14 23 „БУЛ ОДИТ“ – ООД
15 24 „БУРГАС ОДИТИНГ“ – ООД
16 25 „БУРГАСКА ОДИТОРСКА
			 КОМПАНИЯ“ – ООД
17 26 „БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА
			 ОДИТОРСКА КОМПА			 НИЯ“ – ООД
18 28 „ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА
			 КОМПАНИЯ“ – ООД
19 29 „ВСИ – КО ОДИТ“ – ООД
					
20 31 „Г.И.Т. ЕКСПЕРТ“ – ООД
21 32 „ГРАНТ ТОРНТОН“ – ООД
22 33 „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ – ООД
23 37 „ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И
			 КОНСУЛТАЦИИ“ – ООД
24 38 „ДУРИН И ПАРТНЬОРИ“ – ООД
25 40 „ЕЙ СИ ОДИТ“ – ООД
26 41 „ЕКСПЕРТ М – ОДИТ“ – ООД
27 42 „ЕКУС“ – ООД
28 43 „ИВАС КОНСУЛТ“ – ООД
29 44 „ИКОНОМ“ – ООД
30 45 „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ – ООД
31 46 „КРИСТА – РВ“ – ООД
32 50 „МР ИНТЕР КОНСУЛ			 ТИНГ“ – ООД
33 51 „НИНОВ И ТУРМАЧКИ –
			 ОДИТ И КОНСУЛТИНГ“ – ООД
34 52 „ОДИТА“ – ООД
35 53 „ОДИТ АЛИАНС“ – ООД
36 54 „ОДИТ – 95“ – ООД
					
37 59 „ОДИТКОНСУЛТ“ – ООД
38 60 „ОДИТ КОНСУЛТ 21“ – ООД
39 62 „ОДИТКОНСУЛТ 99“ – ООД
40 65 „ОДИТ МАРИЦА“ – ООД
41 67 „ОДИТ 77“ – ООД
42 71 „ОДИТОРСКА КОМПА			 НИЯ“ – ООД
43 72 „ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ
			 ВАРНА“ – ООД
44 73 „ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ
			 ВЕРСИ И ПАРТНЬОРИ“ – ООД
45 74 „ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ
			 ДОБРЕВИ“ – ООД
46 75 „ОДИТОРСКА КЪЩА“ – ООД
					
47 79 „ОДИТОРСКО СЧЕТОВОДНА
			 КАНТОРА САЛДО“ – ООД
48 80 „ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
			 АНОДИТ“ – ООД
49 85 „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС
			 ОДИТ“ – ООД
50 86 „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА
			 КОМПАНИЯ“ – ООД
51 87 „СВРАКОВ И МИЛЕВ“ – ООД
52 89 „СЕТИ ОДИТИНГ“ – ООД

4
София
Варна
София
София
София
София
София
София
София
София
София
Бургас
Бургас
София
Варна
Благоевград
София
София
София
София
София
София
Варна
София
София
Казанлък
София
София
София
София
Добрич
Варна
Велико
Търново
София
София
София
Пловдив
София
Добрич
Варна
София
Варна
Благоевград
Русе
Бургас
София
Варна
Варна
София
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53 91 „СИЛВИКС“ – ООД
54 92 „СОКОЛОВА И СЪДРУ			 ЖИЕ“ – ООД
55 94 „СУФЛИН“ – ООД
56 96 „СЧЕТОВОДНА И ОДИТОР			 СКА КЪЩА ЗЛАТКОВИ“ – ООД
57 98 „СЧЕТОВОДНО ОДИТОРСКА
			 КЪЩА ЕКСПЕРТ М“ – ООД
58 101 „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ
			 2002“ – ООД
59 102 „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ“ – ООД
60 103 „ФИНКО ОДИТ“ – ООД
61 104 „ФИНСТАБ“ – ООД
62 108 „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ – ООД
63 109 „ОДИТ ВЕЗНИ“ – ООД
64 111 „ОДИТОРИ И КО“ – ООД
65 112 „АИ ВИ ОДИТИНГ“ – ООД
66 113 „АНТЕРА КОНСУЛТ“ – ООД
67 114 „АТЛАС ОДИТИНГ“ – ООД
68 115 „ДИМИТРОВИ ОДИТ“ – ООД
					
69 116 „ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ
			 ЛУНОВА – УЗУНОВА“ – ООД
70 118 „П И П ОДИТ“ – ООД
71 119 „КРЕСТЪН БУЛМАР – ФИ			 НАНСОВ ОДИТ“ – ООД
72 120 „ИРИДА ОДИТ“ – ООД
73 121 „ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004“ – ООД
74 122 „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ – ООД
75 123 „ЕДРЕВА КОНСУЛТ“ – ООД
76 125 „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ – ООД
77 126 „ТУР ЕКСПЕРТ“ – ООД
78 128 „ДИ ЕФ КЕЙ АНДА
			 КОНСУЛТИНГ“ – ООД
79 129 „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И
			 ПАРТНЬОРИ“ – ООД
80 130 „ЕВРООДИТ БИ ЕКС“ – ООД
81 131 „МУР СТИВЪНС БЪЛГАРИЯ
			 ОДИТ“ – ООД
82 132 „ГЛОБЪЛ ОДИТ
			 СЪРВИСЕЗ“ – ООД
83 133 „ВГД БЪЛГАРИЯ“ – ООД
84 134 „ЕФ ЕЙ ТИ СИ“ – ООД
85 135 „ТИ ПИ ЕЙ ХОРВАД
			 ОДИТ“ – ООД
86 136 „РИМЕСА ОДИТ“ – ООД
87 137 „ГЕТИ ОДИТ 99“ – ООД
88 138 „ЗАХАРИНОВА И
			 ПАРТНЬОРИ“ – ООД
89 139 „АДА СОФТ – ОДИТ“ – ООД
					
90 140 „СКВИРТ ОДИТ“ – ООД
91 141 „ТАКС АКАУНТ“ – ООД

4
София
София
София
София
София
Варна
София
София
София
София
София
Русе
София
София
София
Димитровград
София
Варна
София
София
София
София
Бургас
Пловдив
Варна
София
София
София
София
София
София
София
София
Разград
Варна
София
Пазарджик
Шумен
София

2080
70. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а , ал. 1 във връзка с чл. 46,
ал. 1, т. 2 от Закона за водите съобщава, че е
постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект – Черно море. Цел
на ползването – аквакултури и свързаните с тях
дейности – ферма за култивирана черна мида с
площ 190,430 дка в района на залив Каваците,
община Созопол, област Бургас, с ЕКАТТЕ 67800.
Място на ползването – акватория на Черно море с
площ 190,430 дка на 380 м от брега в крайбрежни
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морски води на разстояние от 60 м от акватория
с издадено вече разрешително за ползване и на
90 м от съгласувана площ за издаване на разрешително. Географски координати WGS-84 на
граничните точки: т. 1. 42°23'20,0'' N и 27°43'03,0''
E; т. 2. 42°23'20,0'' N и 27°43'21,0'' E; т. 3. 42°23'05,0''
N и 27°43'00,0'' E; т. 4. 42°23'05,0'' N и 27°43'18,0'' E.
Схема и технически параметри на съоръжението:
мидено поле от типа плаваща „дълги линии“,
въжено-колекторен тип. Полето е с форма на успоредник с размери на страните – 467 м и 413 м,
108 успоредни линии на разстояние 15 м една от
друга с дължина от 105 м; пластмасови буйове,
които поддържат на повърхността линиите, фиксирани стационарно за стоманобетонови котви
с обем от 1 до 1,5 куб. м, като североизточните
котви са от 1,5 тона; 4 светещи надводни оконтуряващи буйове в крайните точки на мидената
ферма с далечина на видимост 1 морска миля.
На всяка линия се предвиждат колектори през
90 см, лимит на производство до 350 т годишно.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: за предотвратяване на негативен
ефект върху водите, както и от риск за качеството
на мидите ще се извършва собствен мониторинг
за качеството на водите в обхвата на фермата
по задължителни показатели, указани в разрешителното. Пунктовете за мониторинг ще бъдат
трайно сигнализирани съгласувано с директора
на Басейнова дирекция за управление на водите
в Черноморски район с център Варна. В срок до
един месец районът, за който е издадено, да се
обозначи с трайни плаващи знаци, снабдени със
светлопробляскваща апаратура, за което да бъде
уведомен контролиращия орган в 7-дневен срок
след изпълнението. На основание чл. 64, ал. 1 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ и публичното обявяване
на съобщението в община Созопол заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на
разрешителното и/или да предложат условия, при
които да бъде издадено разрешителното с оглед
гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмените възражения и/или предложения се
представят в Министерството на околната среда и
водите, дирекция „Управление на водите“, отдел
„Ползване на водите“.
2171
12. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище
на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Сапарева баня“ – № 67
от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона
за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – сондаж
№ 1 хг. 4. Мястото на използване на водите,
местността, административно-териториалната и
териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): В УПИ с планоснимачен
№ 2780, за който е отреден парцел № XXIV-2780,
попадащ в кв. 61 по утвърдения със Заповед
№ 1031 от 16.VII.1982 г. регулационен план на

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65365. 5. Проектните
параметри на водовземането, включително: а)
количество на водите: разрешен дебит: 0,15 л/
сек.; разрешен годишен воден обем: 4730,4 куб.
м/годишно; б) понижение на водното ниво: експлоатационно водно ниво на сондаж № 1хг да
не се снижава под котата на самоизлива, която
да не се променя през целия срок на действие
на разрешителното. 6. Условията, при които би
могло да се предостави правото за използване на
водите: 6.1. да упражни правото на водовземане
от сондаж № 1хг в обекта на водоснабдяване не
по-късно от една година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем; 6.2. да
ползва минерална вода от сондаж № 1хг единствено в посочения в разрешителното обект на
водоснабдяване и като спазва определената цел
на използване на минералната вода; 6.3. да не
предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти; 6.4. да
не препятства ползването на минерална вода от
сондаж № 1хг по други разрешени от министъра
на околната среда и водите водовземания; 6.5.
ежегодно да заплаща такса за водовземане за
разрешения годишен воден обем, като същата се
дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете, определени
в Тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от
Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата. 7. 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.
2133
11. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване
на разрешително за водовземане от повърхностен
воден обект – язовир „Копринка“. Целта на водовземането е земеделски цели (напояване и водопой
на животни). Водовземането се реализира чрез
изградени съоръжения – бетонови шахти, една
след друга, като първата е свързана със стената
на главен силов тунел „Средна гора“, портал
„Дъбрава“, на 36,4 км от яз. „Копринка“. Код по
Единния класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 68850 в басейна
на река Марица. Мястото на използване на водите
са земеделски земи в местностите Съборената
кюприя и Бойчов бунар, община Стара Загора.
Необходимото водно количество е 4000 м 3 за
водопой на животни в периода от 1 ноември до 1
април и 86 000 м 3 за напояване и водопой на животни в периода 1 април до 1 ное мври. Режим на
водовземане – 24 часа/денонощие, целогодишно.
Правото на водовземане ще се предостави при
условие, че използваният воден обем се измерва с
водомерно устройство, монтирано при бетоновата
шахта, отговарящо на изискванията на Закона
за измерванията и Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен
контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). На основание
чл. 62, ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ и
публичното обявяване на съобщението в община
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Стара Загора заинтересуваните могат да възразят
срещу издаването на разрешителното и/или да
предложат условия, при които да бъде издадено
разрешителното с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси. Писмени предложения се
представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“.
2134
8. – Стопанска ака деми я „Д. А. Ценов“,
Свищов, обявява конкурс за доцент по 05.02.17
планиране със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в академията,
офис „Докторантура и научни съвети“, тел. 66-362.
2109
82. – Лесотехническият университет, София,
обявява конкурси за Агрономическия факултет за:
доцент по 01.06.06 генетика; асистент по 04.01.14
растениевъдство, двата със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. в канцеларията на ЛТУ, стая № 6, партер,
бул. Климент Охридски 10, София 1756.
2114
456. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс за
двама асистенти по 03.01.28 медицинска радиология и рентгенология за нуждите на Катедрата
по образна диагностика на УМБАЛ „Александровска“ със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Катедрата по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“, бул. Г. Софийски,
1431, тел. 9230 348.
2135
112. – Медицинск ият у ниверситет – Плевен, обявява конкурси за асистенти по: 03.01.51
микропедиатрия – един, в катедра „Акушерски
грижи“ за нуждите на Отделение по неонатология
на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен;
03.01.33 инфекциозни болести – един, в сектор
„Инфекциозни болести“ на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и
тропическа медицина“ за нуждите на Клиника по
инфекциозни болести на УМБАЛ „Д-р Г. Странски – ЕАД, Плевен, двата със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Медицински университет – Плевен, ул. Климент Охридски 1, ректорат, ет. 1, стая
103, тел. 064/884-180.
2112
113. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за доценти по: 03.01.45 акушерство и гинекология – един, в катедра „Акушерски
грижи“ за нуждите на Клиниката по онкогинекология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен; 01.06.23 имунология – един, в сектор
„Клинична имунология и алергология“ на катедра
„Клинична лаборатория, клинична имунология и
алергология“ за нуждите на Медико-диагностична
лаборатория по имунология на УМБАЛ „Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен; 03.01.16 ендокринология – един, в сектор „Ендокринология“ на катедра
„Кардиология, пулмология и ендокринология“
за нуж дите на К линика по ендокринология
на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен,
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
105, тел. 064/884-184.
2113
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381. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за: доценти по: 01.02.03 строителна механика, съпротивление на материалите – един; 01.01.06 геометрия и топология – един; асистенти по 02.15.04
строителни конструкции (компютърни системи в
строително-конструктивното проектиране – един;
стоманобетонни конструкции – един; стоманени
конструкции – един), всичките със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373, ул.
Суходолска 175, тел. 80 29 160.
2037
5. – И н с т и т у т ът п о б а л к а н и с т и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.03.03 средновековна обща история
за нуждите на секция „Балканските народи през
Средновековието“ със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Московска 45, тел. 980 62 97.
2111
390. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за: доценти по: 02.14.14 експлоатация на водния транспорт, морските и речните
пристанища (теория, устройство и осигуряване
мореходността на кораба) за катедра „Техническа
механика“ – един; 02.03.04 технология и организация на корабостроенето и кораборемонта
(технология на машиностроителните материали,
раздел „Заваряване в корабостроенето и кораборемонта“) за катедра „Кораборемонт“ – един;
01.02.03 строителна механика, съпротивление на
материалите (съпротивление на материалите) за
катедра „Техническа механика“ – един; 01.01.04
математика (математически анализ) за катедра
„Математика и информатика“ – един; 02.14.14
експлоатация на водния транспорт, морските и
речните пристанища (товарно дело и експлоатация
на кораба и сигурност и безопасност на морската
транспортна система) за катедра „Морска практика и експлоатация на кораба“ – един; 02.03.05
корабни силови уредби, машини и механизми
(термодинамика и топлопренасяне и корабни
спомагателни машини и системи) за катедра
„Корабни силови уредби“ – един, всички със срок
3 месеца; асистенти по: 01.03.00 физика за катедра
„Математика и информатика“ – един; 01.01.04
математически анализ (математически анализ)
за катедра „Математика и информатика“ – един,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16-704.
2108
92. – 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.
1930
3. – Институтът по обща и неорганична химия
към БАН, София, обявява конкурси за научни
сътрудници по 01.05.02 неорганична химия – двама, един за нуждите на лаборатория „Химични
проблеми за опазване на околната среда“ и един
за нуждите на лаборатория „Координационна
химия“, със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел. 872-48-01.
2132
57. – Центърът за изследване на населението
при БАН – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник ІІ ст. по 05.03.06 история на
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България за направление „Историческа демография“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЦИН, София, 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет.
6 (сградата на Издателството на БАН), тел.: 979
30 30; 870 53 03.
2110
14. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издава на Фонд
„Републиканска пътна инфраструктура“ – София,
разрешение за строеж № 2 от 22.Х.2007 г. на
обект: „Транзитни пътища V“, Лот 7.4, път I-9
„Границата с Република Румъния – Дуранкулак – Шабла – Каварна – участък от км 0+000
до км 46+801,86 – Рехабилитация“. Обектът е
разположен на територията на общините Каварна
и Шабла.
2254

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, ІІ гражданско
отделение, призовава Емил Димитров Велинов,
Левен Димит ров Велинов, Милка Златкова
Събева, Ана Желева Василева и Митко Асенов
Василев, всички с последен адрес с. Гусла, област
Шумен, сега с неизвестни адреси, да се явят във
Върховния касационен съд на 18.V.2010 г. в 9 ч.
като ответници по гр. д. № 1175/2009, заведено
от Ислям Ахмед Ваид от с. Гусла, област Шумен,
по молба за отмяна по чл. 303 ГПК на влязло в
сила решение по гр. д. № 704/2007 на Районен
съд – гр. Нови пазар. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2140
Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, призовава
Михаил Александрович Мушкин – гражданин
на Руската федерация, с последен адрес в Република България, гр. Царево, област Бругас, ул.
Любен Каравелов 32, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 7.Х.2010 г. в 9 ч. като ответник
по гр. д. № 2519/2008 по описа на ВКС, ІV гр.
отделение, против Елена Ангелова Цекова, с иск
по чл. 303 ГПК.
2139
Административният съд – Благоевград, призовава Вера Цветкова Мицова с последен адрес
София, ж.к. Надежда, бл. 122, вх. Е, ет. 3, ап. 122,
сега в САЩ с неизвестен адрес, и Мария Алекса
Кокошарова с последен известен адрес София,
ж.к. Надежда, бл. 122, вх. Е, ет. 3, ап. 122, сега с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 6.IV.2010 г.
в 10 ч. като заинтересовани страни по адм. д.
№ 945/20 09, образу вано по жа лба на „Орама“ – ЕООД, с управител Хрисула Ефстатиу Ройду
против Заповед № ДК-02-БД-99 от 19.Х.2009 г. на
началника на РДНСК – Благоевград.
2036
Кюстендилският административен съд на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
жалба на „Димсан“ – ЕООД, е образувано съдебно
производство против т. 1.17 от Решение № 119 от
1.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Дупница,
с което се определят броят, местонахождението
и сигнализирането на таксиметровите стоянки
на територията на община Дупница. Админи-
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стративното дело със сигнатура № 512/2009 по
описа на Административен съд – Кюстендил, е
насрочено за 12.ІV.2010 г. от 13,30 ч.
2035
Софийският градски съд, І гр. отделение, 8
състав, призовава Десислава Атанасова Паланкова с последен известен адрес София, ул. Розова
долина 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 20.V.2010 г. в 14,30 ч. като ответница по
гр. д. № 2003/2007, заведено от Маджид Абделазис
Ахмат Алоти. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2013
Благоевградският районен съд призовава
Расамоелина Ракотомамонджи, гражданин на
Република Мадагаскар, роден на 26.VII.1970 г.,
намящ адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви
в съда на 3.V.2010 г. в 9,20 ч. като ответник по
гр.д. № 3198/2009, заведено от Радостина Атанасова Александрова с постоянен адрес София,
ул. Даскал Манол 7, вх. Б, ет. 9, ап. 8, по чл. 49,
ал. 1 и чл. 139 СК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът ще му назначи особен представител
на разноски на ищеца.
2031
Брезнишкият районен съд, I състав, призовава
Красимир Василев Митин с последен известен
адрес София, кв. Кремиковци 3, вх. А, ап. 207,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
29.IV.2010 г. в 10 ч. и на 11.V.2010 г. в 10 ч. като
ответник по гр.д. № 110/2008, заведено от Делчо
Васков Ивков, Павел Васков Петров и Огнянчо
Саздов Ивков, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2107
Русенският районен съд, гр. колегия, ХІ състав, призовава Светлана Юриевна Щиголева с
последен адрес Русе, ул. Плевен 4, вх. Д, ет. 8,
МНО-3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 19.ІV.2010 г. в 14,10 ч. като ответница по гр. д.
№ 5850/2009, заведено от Димитър В. Димитров.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
2106
Софийският районен съд ІІІ гр. отделение,
85 състав, призовава Грегъри Майкъл Деметриу, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
11.V.2010 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по
гр. д. № 10587/2009, заведено от Венета Георгиева
Ташкова, по чл. 270 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2034
Софийският районен съд, 51 състав, призовава
Ваня Илиева Илиева с постоянен адрес София,
ж.к. Дружба 2, бл. 271, вх. Б, ет. 3, ап. 29, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.V.2010 г.
в 13,30 ч. като ответница по гр. д. № 9410/2009,
заведено от Илиян Иванов Иванов от София.
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Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2033
Софийският районен съд, 51 състав, призовава Огнян Филипов Димитров с постоянен
адрес София, ж. к. Сердика, бл. 1, вх. Б, ет. 9,
ап. 52, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 12.V.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 9410/2009, заведено от Илиян Иванов Иванов
от София. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2032
Троянският районен съд, четвърти състав,
призовава Гадю Минков Гадев с постоянен и
настоящ адрес Троян, област Ловеч, ж.к. Лъгът,
бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 10.V.2010 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 324/2006, заведено от Албена
Иванова Аспарухова, по чл. 108 от Закона за
собствеността. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2141
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9882 от 23.ХI.2007 г. по ф. д. № 5102/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маркос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 54,
Лява секция, ет. 4, ап. 25, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строителство и отдаване под
наем на недвижими имоти, рекламна дейност,
туристически услуги; посредническа дейност,
както 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 Маркъс
Дънкан Фаркарсън Уайт.
50718
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9625 от 16.ХI.2007 г. по ф. д. № 5011/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вавилон – ВР“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Захаридово 45, с
предмет на дейност: сделки в страната и чужбина, внос и износ, бартерни сделки и реекспорт,
производство, изкупуване, преработка и продажба
на едро и дребно на хранителни, промишлени
и селкоскостопански стоки, стоки за бита и
други вещи, производство на дрехи, трикотажни
и текстилни изделия, разкриване на заведения
за хранене, кафенета и сладкарници, продажба
на тютюневи изделия и алкохолни напитки,
търговско представителство и посредничество,
издателска и рекламна дейност, лицензионни,
складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, информационни, консултантски и
административни услуги, всякакви други сделки
и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Димитрия Стоилова Враджева.
50719

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9705 от
20.ХI.2007 г. по ф. д. № 5051/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Омега 5“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Кадиево, ул.
1 № 59, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, ресторантьорство, стопанисване на
кафенета и заведения, производство и търговия
с хранителни стоки, напитки със съответното
разрешение на упълномощените органи, транспортни и спедиторски услуги, търговия в страната
и чужбина, вносно-износна дейност, посредничество в страната и чужбина, производство и
продажба на канцеларски материали, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всички сделки
и услуги, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стоян Величков Богданов и Иванка
Стоянова Богданова и се представлява и управлява от Стоян Величков Богданов.
50720
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9706 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 5052/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Танита – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Драгота 11, с предмет
на дейност: фризьорски услуги, маникюр, педикюр, козметични услуги, продажба на стоки за
козметика, покупка на стоки или други вещи с
цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни
сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, вносно-износна дейност,
посредничество в страната и чужбина, лизинг,
както и всички сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Станка
Иванова Богданска.
50721
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9534 от
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 4957/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ванели БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Христо Ботев 97, ет. 1 – офиси, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, отдаване под наем и управление
на недвижими имоти, всякаква друга търговска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Маринов Георгиев и Ваня
Георгиева Георгиева, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
50722
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9849 от 22.ХI.2007 г. по ф. д. № 5134/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вини – МГ и Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Павликенска 18, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност – импорт, експорт, реекспорт, търговско
посредничество, представителство и агентство,
търговия с всякакъв вид строителни и изолационни материали, предприемачество в областта на
строителството, проучване, проектиране, дизайн,
строителство, реконстру к ци я на недви ж ими
имущества, строително-монтажни дейности и
услуги, ремонтни дейности, ново строителство,
обзавеждане и обрудване, проектантски услуги,
строителен мениджмънт и маркетинг; сделки,
посредничество и управление на недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажби
на недвижими имоти, услуги и консултации в
областта на индустриалната и интелектуалната
собственост, консултантска дейност, рекламна
дейност, маркетингова дейност, транспортна
дейност, комисионна, складова, спедиционна
дейност; търговско и строително представителство и посредничество, рекламна, импресарска,
информационна, програмна дейност; икономически, финансови и счетоводни консултации и
услуги, производство, преработка, изкупуване
и реализация на промишлени и непромишлени
стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакъв вид
дейности и услуги, незабранени от законов или
подзаконов нормативен акт, след издаване на
съответните разрешителни и лицензни за тази
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Виктор
Георгиев Стефанов.
50723
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9803 от 21.ХI.2007 г. по ф. д. № 5098/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Актив – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Христо Казанчиев 1,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: посредничество
и сделки с недвижими имоти, счетоводни услуги,
лизинг, строителство, вътрешно- и външнотърговска дейности, всякаква друга незабранена
по закон дейност след издаване на съответните
разрешителни или лицензии, ако е необходимо.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Таня Тодорова
Славова.
50724
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9741 от
20.ХI.2007 г. по ф. д. № 4864/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Аетек.
ОЕ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тодор Влайков 4, ет. 8, ап. 24, с
предмет на дейност: проектиране, строителство,
предприемаческа дейност и търговия с недвижими
имоти, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм
и свързаните с тях услуги в страната и в чужбина,
откриване на заведения за обществено хранене,
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търговска дейност с всички видове промишлени,
селскостопански, животински, хранителни стоки,
внос, износ, експорт и реекспорт, маркетингова,
лизингова и посредническа дейност, всякакъв
друг род незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Христос Горогиас.
50725
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9726 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 5065/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ани – 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Раковски, ул. Парижка комуна
5, с предмет на дейност: фризьорски услуги, маникюр, педикюр, козметични услуги, продажба
на стоки за козметика, покупка на стоки или
други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, хотелиерство и ресторантьорство, вносно-износна
дейност, посредничество в страната и чужбина,
както и всички сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ана Николаева Хамбарлийска.
50726
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9484 от 14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4900/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Си Ар инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис
III Обединител 53, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
ту ристически услуги в страната и чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и
международен транспорт, програмна и рекламна дейност, публикуване и издателска дейност,
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 Кристофър
Марк Ийтън.
50727
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9586 от 16.ХI.2007 г. по ф. д. № 4927/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„С.Е.С България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Въча 10, с предмет
на дейност: инвестиране в недвижими имоти
чрез закупуването им с цел отдаването им под
наем или препродажбата им, ресторантьорство
и хотелиерство, туристически, туроператорски
и турагентски услуги в страната и чужбина, кетъринг, търговия в страната и чужбина, внос и
износ на стоки, транспортни услуги в страната
и чужбина, предоставянето на консултантски,
рекламни, маркетингови, спедиторски, складови и лизингови услуги, осъществяването на
търговско представителство и посредничество,
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комисионерска дейност, факторинг, франчайзинг
на търговски схеми, строителство на недвижими имоти, всякаква друга разрешена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Уве-Курт
Лотар Фриц Герд Щумпф.
50728
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3038 от 26.Х.2007 г. по
ф. д. № 1383/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Агро старт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Червена вода,
община Русе, ул. Птицекланица 1, вх. 1, ет. 3,
ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки и
вещи в страната и чужбина с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство,
предоставяне на вещи под наем, т ърговско
представителство и посредичество, услуги по
изграждане на компютърни мрежи, изработка,
инсталиране и продажба на софтуер, строителни
и строително-ремонтни работи, извършване на
всички търговски сделки, изброени в чл. 1, ал. 1
от Търговския закон, с изключение на тези, за
които отделен закон предвижда извършването им
с разрешение на държавен орган. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Искрен Христов Иванов.
50896
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3104 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1424/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Амбулатория за специализирана
извънболнична медицинска помощ по психиатрия – индивидуална практика – д-р Петя Несторова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, пл. Д-р Мустаков 3, ет. 3, с предмет на
дейност: осъществяване на индивидуална практика
за специализирана извънболнична медицинска
помощ по психиатрия чрез извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение
на болни, предоставяне на консултации, оказване
на специализирана медицинска помощ по психиатрия в целия є обем, дейности по профилактика
и диспансеризация, предписване на лабораторни
и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски
контрол и отговорност, предписване обема, вида
домашни грижи и помощ за болни, предписване
на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на наблюдения и
контрол и полагане на грижи за физическото и
психическото развитие на лица до 18 години, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл.
профилактични прегледи, издаване на документи,
свързани с посочените дейности, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ,
извършване на търговски сделки, свързани с нуждите на осъществяваните медицински дейности
и за обслужване на пациенти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петя Недева Несторова.
50897
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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 № 3001 от 24.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1350/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Радианс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Алеи Възраждане
110, вх. 2, ет. 4, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, изработка на диоптрични очила, оптометрични рефракции, търговско и друго
представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, бартерни сделки, транспортни
и авторемонтни услуги, 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
поддръжка на електронноизчислителна техника,
строителни услуги, производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска и
промишлена продукция, 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 Милена Лазарова Рачева.
50898
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3037 от 26.Х.2007 г. по ф.
д. № 1237/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гиззит“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Баба Тонка 24, с
предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със селскостопански и промишлени
продукти, автосервиз и пътна помощ, 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, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружестовто е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Джеймс Грант Алисън.
50899
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3092 от 6.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1410/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Артистик“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Люлин планина 1,
вх. 4, ет. 1, с предмет на дейност: производство,
изкупуване, преработка и пласмент на стоки и
продукти от леката, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и
външна търговия, търговско посредничество и
търговско представителство, агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
лизингова дейност и бартерни сделки в страната
и чужбина, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорство и
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хотелиерство, оказион и инженерингова дейност,
импресарска и продуцентска, компаньонки и
компаньони, масажистки и масажисти, гадатели,
екстрасенси и биотерапевти, битови услуги за
населението, сделки с интелектуална собственост, движими и недвижими имоти, реклама,
посочените дейности могат да бъдат извършени
при набавяне на съответните лицензи за това.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Снежанка Христова
Николова.
50900
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3149 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1431/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „ПИС – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плиска 124,
бл. Родопа, ет. 10, ап. 33, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия със стоки на едро
и дребно, строително предприемачество и строително-монтажни 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 оказионни 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 Ион Александру Строе.
50901
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2957 от 22.Х.2007 г. по ф.
д. № 1360/2007 дружество с ограничена отговорност „Райз“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, бул. Цар Освободител 108, вх.
1, ет. 5, с предмет на дейност: строителство, консултинг, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
упражняващи стопанска дейност по предвидения
от българското законодателство ред, ноу-хау, дистрибуторски и комисионни услуги, транспортни
услуги със собствени и наети транспортни средства, след издаването на необходимата лицензия,
предвидена от българското законодателство,
отдаване под наем на транспортни средства на
трети лица, включително и при условията на
финансово обвързан лизинг, дилърски и брокерски услуги, авторемонтни услуги, рекламна и
информационна дейност, производство на всички
видове стоки, производство, изкупуване и преработка на всички видове растителна и животинска
селскостопанска продукция с цел реализация на
вътрешния и външния пазар в първоначален и
преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Валя Антонова Генова и Георги Симеонов Георгиев и се
управлява и представлява от управителя Георги
Симеонов Георгиев.
50890
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2930 от 15.Х.2007 г.
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по ф. д. № 1339/2007 дружество с ограничена
отговорност „Сити – Н“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Слави Шкаров 1,
вх. 2, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ
и реекспорт на промишлени и селскостопански
стоки, търговия на едро и дребно, оказионна и
комисионна търговия, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, организиране
и поддържане на заведения за обществено хранене, туроператорска дейност, покупка, строеж,
отдаване под наем и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, различни видове услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Ивелина Ганева Иванова и
Силвия Великова Георгиева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
50891
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2948 от 19.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1349/2007 дружество с ограничена отговорност
„Мечка Дивелопмент“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Мечка, община Иваново, ул. Рила 11, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, търговия и посредничество с
недвижими имоти, консултантски услуги, внос,
износ, реекспорт, производство и търговия със селскостопанска продукция, туристическа дейност,
хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Апостолос Василиус Цомпанакис и
Йоанна Никитас Хармани, които го управлява
и представляват заедно и поотделно.
50892
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2940 от 18.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1338/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Инвест стил“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, Западна промишлена
зона, ул. Адмирал Рождественски 48, с предмет
на дейност: внос и износ, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина, бартерни и комисионни
сделки, производство на мебели, вътрешен дизайн,
търговия с недвижими имоти, експлоатация на
заведения за обществено хранене, алкохолни и
безалкохолни напитки, вериги от обекти за търговия и обществено хранене, производство, монтаж,
стъкларски услуги, стъклопоставяне, ремонт и
сервизно обслужване на електронни системи и
системи за сигурност, вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба,
проектантска, строителна и строително-ремонтна
дейност, консултинг, инженеринг, транспортна
и спедиторска дейност, реклама, издателска и
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, вътрешен и международен туризъм
и други разрешени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява, и представлява от едноличния
собственик на капитала Валери Русев Димитров.
50893
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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 № 3106 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1426/2007 дружество с ограничена отговорност
„Интис – унистроймат“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Борисова 47, с
предмет на дейност: услуги със строителна техники и механизация, услуга с автобетонпомпа,
строителна дейност, спедиция, консултантска
дейност, всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници „Унистроймат“ – ООД,
представлявано от Георги Светозаров Пенчев,
и „Интис“ – ООД, представлявано от Теодорин
Кирилов Патриков, и се управлява и представлява от управителите Георги Светозаров Пенчев
и Светослав Денчев Йончев заедно и поотделно
при следните условия: при двама управители всеки един от тях може да сключва самостоятелно
сделки в размер до 10 000 лв., включваща цена,
лихви, неустойки и други оценяеми задължения;
при двама управители сделки с недвижими имоти
могат да се сключват само заедно от двамата
управители; при двама управители всеки един
от тях може да се разпорежда с банковите сметки на дружеството самостоятелно със суми до
10 000 лв., а над тази сума само заедно.
50894
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2652 от 8.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1226/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Транс инженеринг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Отец
Паисий 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителна
дейност, проектиране, строеж и реставрация на
сгради, производство, продажба и доставка на
строителни материали, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози в различни области на
науката и изкуството, инвестиционно-проучвателна, проектантска, инженерингова, инвестиционна
дейност, производство и търговия с програмни
продукти, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, реклама и
информационно осигуряване, квалификационна,
преквалификационна и консултантска дейност в
различни области на науките, издателска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски
услуги и изготвяне на проектна документация в
областта на инженерното инвестиционно проектиране, извършване на лабораторни анализи, пробовземане и издаване на протоколи от изпитване
на образци. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала „Скални материали“ – АД, и се управлява и представлява от управителя „Скални
материали“ – АД, представлявано от Венелин
Кръстев Терзиев.
50895
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2956 от 22.Х.2007 г. по
ф. д. № 1359/2007 дружество с ограничена отговорност „Нора мебел“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Прага 5, вх. 5, ет.
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4, с предмет на дейност: внос, износ, търговия
на дребно и едро с промишлени, хранителни и
нехранителни стоки и стоки за бита, производство
и търговия с мебели, проектиране, строителство,
реконструкция и покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни фирми в страната и
чужбина, транспорт и спедиторска дейност, лизингови операции, таксиметрови услуги, рекламна
и издателска дейност и всички други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Елеонора Миланова Неделчева и Недялко Симеонов
Неделчев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
50889
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2955 от 18.Х.2007 г. по ф.
д. № 1358/2007 дружество с ограничена отговорност „Вики – 03“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Кръстец 49А, ет. 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки и вещи
с препродажбата им в първоначален, обработен
или преработен вид, производство и продажба на
стоки, внос и износ, комисионна, спедиционна,
складова дейност, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, търговия със спиртни
и безалкохолни напитки, скара-бира, топли и
студени напитки и закуски, ресторантьорство,
текстилни облекла, бельо, предприемачество,
спедиции, бартер и всички търговски дейности,
разрешени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Върбинка Веселинова Чернева, Виктория Пламенова Николова и Жулиета Стоянова Борисова
и се управлява и представлява от управителя
Върбинка Веселинова Чернева.
50888
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3069 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1374/2007 дружество с ограничена отговорност
„Съблайм ренъвейшънс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели
22, 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
препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, лизингови сделки,
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Пол Сиунглър и Кевин Андрю Майлс, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50887
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3066 от 1.ХІ.2007 г. по ф.
д. № 1371/2007 дружество с ограничена отго-
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ворност „Ти Ар Ту дивелъпмънтс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит
Бозвели 22, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопанска продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и дру ги специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Стивън Джон Томпсън и Гери Шон
Томпсън, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
50886
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3063 от 1.ХІ.2007 г. по ф.
д. № 1368/2007 дружество с ограничена отговорност „Уни – КК“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, бул. Цар Освободител 63,
с предмет на дейност: производство на стоки и
услуги, търговия, комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Катя Любенова Хъртарска и Красимира Стефанова Гарелова, които го
управляват и представляват.
50885
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3054 от 30.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1366/2007 дружество с ограничена отговорност
„Йоз Байкал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Бяла, община Бяла, ул. Стефан
Стамболов 67, вх. 2, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: ресторантьорство и хотелиерство, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз на
пътници и товари в страната и чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопански произведения в страната и
чужбина, преработка и реализация на стоки за
бита и промишлеността, търговия с всички видове
алкохол и безалкохолни напитки, туристически
услуги в страната и чужбина, търговия с хранителни и промишлени стоки, други дейности,
незабранени със закон, указ или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Хамит Исаоглу и
Ахмет Йълмаз и се управлява и представлява от
управителя Ахмет Йълмаз.
50884
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3848 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1829/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петьо Мицов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Чирпан, ул. Септемврийци 24, с
предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги в първоначален и преработен вид,

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

шивашки, транспортни и спедиторски услуги,
търговия в страната и в чужбина, строителна,
рекламна, складова и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, телефонен и РТ
сервиз, телекомуникационни услуги, туризъм и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим – след
получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Петьо Тонев Мицов.
50918
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3869 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1835/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нова – 11“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Д-р Т. Стоянович
32, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: проектиране, строителство и свързаните с него всички
видове услуги, строителен, инвеститорски надзор и всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт при спазване на
съответните разрешителни режими, когато се
изискват такива. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Пенка Желева Жеркова.
50919
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3904 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1858/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Зара пласт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Единство 28, вх.
А, ап. 38, с предмет на дейност: всякакъв вид
търговия и услуги, незабранени или ограничени
от действащия правен ред, а когато е необходимо
разрешение, след снабдяване с него. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Зарко Петков Николов и Станимир
Драганов Кънев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
50920
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3819 от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 1819/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Евелин – ББ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 21, вх.
А, ет. 12, ап. 95, с предмет на дейност: превозни
сделки, вкл. таксиметрови със собствени и наети
превозни средства, покупка на стоки и вещи в
страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки собствено производство, производство
и търговия с растителна и животинска селскостопанска продукция, спедиционни, складови,
лицензионни, валутни, комисионни, лизингови и
франчайзингови сделки, сделки с интелектуална
собственост, сделки за стоков контрол, различни
видове услуги, в т. ч. хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни,
сервизно обслужване и ремонт на МПС и др.,
търговско представителство и посредничество на
чуждестранни и местни физически и юридически лица, покупка, строеж или обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба и всякакви
други, разрешени от закона дейности, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ивелина
Василева Петкова.
50921
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 142
от 31.I.2007 г. по ф.д. № 65/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Хар – тур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Асен, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, внос и износ, разкриване и експлоатация
на собствена търговска мрежа – магазини и
бензинос та нц ии, п роизводс т во, изк у п у ва не,
преработка и продажба на селскостопанска и
хранително-вкусова продукция, на машини и
съоръжения за леката промишленост, на всички
видове промишлени изделия и стоки за бита,
обществено хранене, ресторантьорство и услуги,
вътрешен, международен туризъм и хотелиерство,
разкриване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения, търговско представителство,
международен транспорт и спедиция (без поща),
строителство, реализация на готов строителен
продукт, маркетинг, инженеринг, консултантски
услуги и инвестиции в посочените дейности в
страната и в чужбина и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, а когато
се изисква лиценз – след издаване на такъв.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ален Самуилов Кумджиев, Реджеп Османов Делимехмедов и Хасан
Аксу и се управлява и представлява от Ален
Самуилов Кумджиев.
50922
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3268 от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 1545/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Хара“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Еленино,
с предмет на дейност: комплексни туристически
услуги в страната и в чужбина, търговия с маслиново олио, козметика и бижутерия в страната и
в чужбина, вътрешна търговия на едро и дребно
с промишлени и хранителни стоки, комплексни
хотелиерски и ресторантьорски услуги в страната и
в чужбина, производство, изкупуване, преработка,
съхранение, реализация и търговия в страната и
в чужбина с алкохолни и безалкохолни напитки,
с всички видове селскостопанска продукция в
прясно или преработено състояние с животни и
месни произведения, със строителни материали,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари
по суша, море и въздух в страната и в чужбина, външнотърговска, пласментно-снабдителна
дейност в страната и в чужбина, посреднически,
размножителни, шивашки, кожарски, кожухарски,
фотографски услуги и търговия с фотографски
материали в страната и в чужбина и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, а когато
има изискване за разрешителен режим или лиценз – дейността ще се извършва след издаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Кйонг На Шин и Христо
Панчев Димов и се управлява и представлява от
Кйонг На Шин.
50923
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3877 от 20.XI.2007 г. по ф.д № 1843/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Галеник – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Любен Каравелов
63, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Димитров Чилов.
50924
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3875 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1841/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стенли“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Гълъбово, кв. Строител, бл. 47, вх. Б,
ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инвестиционна,
инженерингова, програмна и рекламна дейност и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон и чието осъществяване не е подчинено на
разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стелиян Вълев Стоев.
50925
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3873 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1839/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стил С“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура – север,
бл. 85, западна секция А, ет. 3, ап. 6, с предмет на
дейност: продажба на мебелен обков и аксесоар,
проектиране и изработване на мебели според
изискванията на клиента, изготвяне на проекти
и дизайнерски решения, търговия, превозни
сделки – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, хотелиерски и туристически услуги,
търговско представителство и посредничество,
лизинг и всякакви други търговски сделки или
дейности, незабранени със закон, а когато се
изисква лиценз или разрешителен режим – след
издаване на лиценз или съответното разрешение.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Никола Петров
Славов.
50926
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3870 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1836/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петрови 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 35,
вх. В, ет. 7, ап. 47, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки и продажбата им, превоз
на товари в страната и в чужбина, туристически
услуги (след лицензиране и категоризация), отглеждане, продажба и търговия на селскостопанска продукция, външноикономически сделки и
всякакви други търговски сделки или дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз – след издаване
на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Петър Динев Петров.
50927
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1105/2006 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на „Ем Джи транс“ – ЕООД, с. Скобелево,
представлявано от Георги Йорданов Петров, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Мирослава Веселинова Иванова;
дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Мирослава
Веселинова Иванова.
50928
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4012 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1448/2005 вписа промени за „Чарм“ – ООД: прехвърляне на
дружествени дялове; освобождаване на съдружника Стефка Койчева Ганева; дружеството ще се
представлява и управлява от Магдалена Василева
Ангелова и Емилия Петкова Динкова заедно и
поотделно; вписва прилагането на заверено копие
от изменения дружествен договор.
50929
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4009 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 612/2004 вписа промени за „Траяна агро“ – ООД: променя
адреса на управление – Стара Загора, местност
„Мечи кладенец“, консервна фабрика „Дерони“;
прехвърляне на дружествени дялове; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
50930
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3998 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 179/2006 вписа
промени за „Био – ойл“ – ООД: увеличаване на
капитала на 200 000 лв., разпределен в дялове;
вписва прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.
50931
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 994/2006 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Милена Кунева“, Стара Загора, от едноличния
търговец Милена Атанасова Кунева като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Ванко – 96“ – ЕООД, Стара Загора.
50932
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3926 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1868/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Екоел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 68, ет. 5, ап.
20, с предмет на дейност: строителна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни
и складови сделки, търговия на дребно и на едро,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, рекламна, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или която се води по търговски начин
съгласно ТЗ, след издаване на съответен лиценз,
когато се изисква такъв, а при разрешителен режим – след издаване на разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Янков Димитров и Полина
Димитрова Бояджиева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50933
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3929 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1871/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Недима“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Въча 13, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с изделия
на леката, хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, инженерингова,
маркетингова, информационна, вътрешно- и
външнотърговска дейност чрез внос и износ и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим или
се изисква лиценз – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Нели Динева Малакова.
50934
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3930 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1872/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТМК – трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ул. Хаджи Димитър 13, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с хранителни стоки, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен режим – след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Таньо
Минчев Кацарски.
50935
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3934 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1876/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Такси газ
08“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 40, ет.
3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с
петролни продукти, продажба на стоки от собстве-
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но производство, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортни, автосервизни и рекламни услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и
всякаква друга помощна и съпътстваща дейност
при спазване на нормативно установения ред, а
когато има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Митко
Анастасов Щерев, Евгений Гешев, Гешев, Недялко
Иванов Дяков и Николай Василев Огнянов и се
управлява и представлява от Евгений Гешев Гешев
и Недялко Иванов Дяков заедно и поотделно.
50936
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3936 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1878/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Александър Койновски“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, ет. 1, офис 4, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща) и превозни
сделки с цел печалба и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Александър Иванов Койновски.
50937
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3937 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1879/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ляноридис ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 116, с предмет на дейност: авторемонтни
услуги от всякакъв вид, автосервиз, автомивка,
покупко-продажба на авточасти, информационна
дейност, туристически услуги, хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или преработен вид, комисионни,
спедиционни (без поща) и превозни сделки в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество (без процесуално), складови,
търговски сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон, а когато има разрешителен режим – след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Боян
Васков Ляноридис.
50938
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3951 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1887/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Митев строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 23, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: строителство, строително-монтажни и
строително-ремонтни работи, ВиК услуги, изра-
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ботване на отоплителни инсталации, изкопни
работи, обзавеждане и ремонт на жилища и
търговски обекти, покупка на стоки от всякакъв вид и продажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
производствена и търговска дейност със стоки и
услуги от всякакъв вид, незабранени с нормативен
акт в страната и в чужбина, а когато има разрешителен режим – след издаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Даниел
Стоянов Митев.
50939
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3980 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1889/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мобайл България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Казанлък, ул. Сливница 4,
вх. Б, ап. 5, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени стоки, трансфер
на технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска
и информационна дейност, търговия с услуги на
граждани и фирми и всякаква друга, незабранена
от ТЗ дейност, която по предмет и обем изисква воденето є да става по търговски начин, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Даниела Христова Чолакова.
50940
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3986 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1895/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транс Рад“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Хрищени, ул. Балкан 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 (без
поща), превозни, складови, лицензионни, външнотърговски сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон, които по предмет
и обем изискват водене по търговски начин, а
когато има разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Десислава Дечева Славова.
50941
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3953 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 2236/2000 вписа
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промени за „Булстрой“ – ЕООД: вписва упълномощаването на прокуриста Ирена Любомирова
Диамандиева.
50942
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3965 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 883/2006 вписа
промени за „Б Г М“ – ООД: приемане на съдружника Магдалена Владимирова Овчарова;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружниците Евгений Георгиев Готев и
Георги Димитров Бакалов; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
50943
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 713/2005 вписа
промени за „К И Т“ – ЕООД: промяна в наименованието – „Алфамаркет плюс“ – ЕООД; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
учредителен акт.
50944
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3975 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 663/2007 вписа
промени за „Закспед“ – ООД: увеличаване капитала на 18 000 лв., разпределен на дялове; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
50945
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3967 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 540/2005 вписа
промени за „Лешница“ – ООД: приемане на
съдружник „Ми Ни вест“ – ЕООД, Казанлък,
представлявано от Тинко Пенчев Василев; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на
съдружника Весела Спирова Чавдарова; освобождаване на управителя Милко Кателиев Маринов;
дружеството ще се представлява и управлява от
Илия Николов Пандев; вписва прилагането на
заверено копие от изменения дружествен договор.
50946
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1002 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 275/2005 вписа промяна за „Лайф“ – ООД: заличава Хасан
Изетов Юсеинов като съдружник и управител в
дружеството; вписва Юлвие Еминова Ибрямова
като съдружник в дружеството; дружеството ще
се представлява от управителя Ибрям Хасанов
Ибрямов; вписва промени в дружествения договор,
приети от общото събрание на съдружниците,
проведено на 23.Х.2007 г.
50468
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1253
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1253/93 вписа промяна
за „Хадад“ – ООД: освобождава Ели Абдаллах
Хадад като съдружник и управител в дружеството; вписа прехвърляне на притежаваните от Ели
Абдаллах Хадад 16 дяла на съдружника Жозеф
Абдаллах Хадад; дружеството ще се управлява
и представлява от Жозеф Абдаллах Хадад и Шахин Абдаллах Хадад заедно и поотделно; вписва
промени в дружествения договор.
50469
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски“ – БАПА, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на асоциацията на 24.IV.2010 г. в
18,30 ч., в Американския колеж „Аркус“ във Велико Търново, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на асоциацията през
2009 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2009 г.; 3. приемане на доклада на контролния
съвет; 4. избор на нови членове на управителния
съвет; 5. други. Писмените материали, свързани с
отчета и избора на нови членове, ще се изпращат
след заявка на адрес: beta.iateflbg@gmail.com. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита за редовно колкото и членове да се явят.
1585
11. – Управителят на СНЦ „Дом – д-р Л.
В. Марангозов“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.ІV.2010 г. в 16 ч. в София, ул. Л. Каравелов
66, ет. 2, при следния дневен ред: 1. изключване
и приемане на членове на сдружението; 2. освобождаване и избор на органите на управление
на сдружението; 3. изменение и допълнение на
устава; 4. преобразуване на сдружението във
фондация; 5. изработване и приемане на устав на
фондацията; 6. избор на управителни и контролни
органи на фондацията.
1938
20. – Управителният съвет на сдружение
„Юпитер“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.ІV.2010 г. в 11 ч.
в София, район „Слатина“, ул. Слатинска, бл.
44А, вх. А, ап. 15, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. вземане на решение за преобразуване на сдружението от частна
в общественополезна дейност; 3. вземане на
решение за промяна на чл. 13 от устава на сдружението относно начина на свикване на общото
събрание; 4. приемане на устав с отразените в
него промени; 5. текущи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с 1 час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
1879
11. – Управителният съвет на сдружение
„Национална агенция за защита на деца в риск
и сътрудничество при международни осиновявания“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
26.ІV.2010 г. в 10,30 ч. в София, бул. Черни връх
47, бизнес-център „Витоша“, стая 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението за периода 2003 – 2009 г.; 2. избор
на нов управителен съвет на сдружението; 3.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението. Поканват се всички членове
да вземат участие в заседанието на общото събрание лично или чрез писмено упълномощен
представител. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1684
13. – Управителният съвет на Българския институт за стандартизация – София, на основание
чл. 12, ал. 6 ЗНС свиква редовно общо събрание
на Българския институт за стандартизация на
26.IV.2010 г. в 11 ч. в зала „Асен Златаров“ на
Националния дом на науката и техниката в София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на членове на Българския
институт за стандартизация; 2. преустановяване
на правата на членове на Българския институт
за стандартизация; 3. приемане на отчета за дейността на Българския институт за стандартизация
за 2009 г.; 4. приемане на отчета за изпълнение
на бюджета на Българския институт за стандартизация за 2009 г.; 5. приемане на бюджета на
Българския институт за стандартизация за 2010 г.;
6. избор на членове на управителния съвет от
групите по чл. 8, т. 2 и 3 ЗНС за остатъка от
мандата до 2011 г.; 7. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
Българския институт за стандартизация започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено
писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 13 ЗНС събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1587
25. – Управите л ят на сдру жение „Том и
Джери“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
26.IV.2010 г. в 10 ч. на адрес София, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Кораб планина 34, ет. 2,
ап. 6, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на управителя; 2. изменения и допълнения
в устава на сдружението; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на членовете
за участие в събранието ще се извърши същия ден
от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите членове. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на членовете в канцеларията на
сдружението на адрес София, район „Лозенец“,
ж.к. Лозенец, ул. Кораб планина 34, ет. 2, ап. 6,
от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1982
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството“
(БАРМП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.IV.2010 г. в 17 ч. в София, район
„Изгрев“, ул. 132 № 14, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на управителния съвет на
сдружението за изминалия период; 2. доклад и
отчет на председателя на надзорния съвет; 3.
приемане на план за развитие на сдружението за
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2010 г.; 4. разни. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на адреса на
управление на сдружението.
1878
3. – Управителният съвет на сдружение „Софийско офталмологично дружество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.IV.2010 г. в 11 ч. в София, ул. Дякон
Игнатий 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на УС; 2. освобождаване на членове
на УС и избор на нови; 3. изменение на устава; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1968
9. – Управителният съвет на Съюза на погребалните фирми в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.IV.2010 г. в 12 ч. в София в хотел „Шипка“,
бул. Тотлебен 34А, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС и финансов отчет за 2009 г.; 2.
отчет на КРК за 2009 г.; 3. попълване на УС; 4.
промени в устава на съюза; 5. приемане на нови
членове; 6. разни.
1695
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на лесовъдите в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.ІV.2010 г. в
10 ч. в аулата на Лесотехническия университет в
София, бул. Св. Климент Охридски 17, при следния
дневен ред: 1. приемане на мандатна програма
за периода 1010 – 2014 г. на СЛБ; 2. отчет за изпълнение на бюджета за 2009 г. и приемане на
проект за бюджета за 2010 г.; 3. организационни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1691
10. – Управителният съвет на Браншовата
камара на индустриалните хлебопроизводители
и сладкари в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо
събрание на 28.ІV.2010 г. в 13 ч. в София, Интер
ЕКСПО център, бул. Цариградско шосе 147, при
следния дневен ред: 1. приемане на програмата
за развитие на БКИХСБ; 2. отчет за финансовото
състояние на Браншовата камара през 2009 г.; 3.
приемане на бюджета на Браншовата камара за
2010 г. и определяне на членския внос; 4. приемане
програмите на комисиите; 5. разни. Регистрацията на членовете или писмено упълномощените
представители ще се извършва от 12,30 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1764
12. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции – БУЛ НОЗО“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 29.ІV.2010 г. в 13,30 ч.
в София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, в залата
на Учебния център по превенция и контрол на
нозокомиалните инфекции, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2008 и 2009 г.; 2. годишен финансов отчет за
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2008 г.; 3. годишен финансов отчет за 2009 г.; 4.
организационни въпроси; 5. разни. Материалите
са на разположение в седалището на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1867
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „МИГ – Ардино“, Ардино, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.IV.2010 г. в 17 ч. в Ардино,
ул. Бели брези 31, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на СНЦ „МИГ – Ардино“ за 2009 г.;
2. финансов отчет на СНЦ „МИГ – Ардино“ за
2009 г.; 3. приемане на програма за дейността на
СНЦ „МИГ – Ардино“ за 2010 г.; 4. приемане на
бюджет за 2010 г.; 5. освобождаване на управителния съвет от отговорност; 6. изключване на
членове; 7. приемане на нови членове; 8. избор
на председател и членове на управителния съвет; 9. приемане на промени в устава на СНЦ
„МИГ – Ардино“; 10. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред в 18 ч. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението – Ардино, ул. Пирин 20.
1866
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„МС – Торнадо – България – Асеновград“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.IV.2010 г. в 10 ч. в Асеновград, ул.
Ангел войвода 25, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на клуба
за периода от създаването му до края на 2009 г.;
2. промяна в наименованието на сдружението:
сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „МС – Торнадо – България – Асеновград – спортен клуб“; 3. освобождаване от
длъжност и от отговорност членовете на УС на
сдружението и избор на нов УС; 4. промени в
устава на сдружението; 5. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1697
3. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Сокол“, Ботевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на пълномощниците на 30.ІV.2010 г. в 15 ч. в
залата на сдружението в Ботевград, пл. Освобождение 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС на сдружението за 2009 г.; 2.
отчет за изпълнение на бюджета на сдружението
за 2009 г.; 3. отчет за дейността на КРК за 2009 г.;
4. приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.;
5. приемане план за работата на сдружението за
2010 г.; 6. приемане организационен и финансов
план за честване 100 години от основаване на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1640
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за правни изследвания“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.ІV.2010 г. в 14 ч. в седалището на
сдружението в Бургас, ул. Княз Борис 21, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на ЦПИ; 2.
промени в устава на сдружението; 3. избор на
нов УС на ЦПИ; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1819
93. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Бяла“,
гр. Бяла, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 24.IV.2010 г. в
10 ч., в залата на ловната база на сдружението,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. отчет на контролния
съвет; 3. утвърждаване на годишен отчет за 2009 г.
и приемане на финансовия план за 2010 г.; 4.
промени в устава на сдружението; 5. определяне
размера за членски внос 2011 г.; 6. организационни. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1782
10. – Съветът на настоятелите на училищното
настоятелство на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на училищното настоятелство на 20.IV.2010 г. в
18,30 ч., в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“,
Варна, кв. Младост 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за работата на настоятелството в периода 2008/2009 г.; 2. освобождаване на
досегашните управителни органи на училищното
настоятелство; 3. избор на управителни органи на
училищното настоятелство; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе 1 час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
2021
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Яхт клуб „Кап. Г.
Георгиев – Порт Варна“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 24.IV.2010 г. в 10 ч., в сградата на яхт клуба,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за 2009 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3.
освобождаване от отговорност на УС и КС за
изтеклия период; 4. отчет на бюджета на сдружението за 2009 г.; 5. приемане на бюджет за 2010 г.;
6. промени в състава на КС; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час по-късно и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
1636
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ветроходен клуб Кор Кароли“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
25.ІV.2010 г. в 10 ч. в сградата на Яхт клуб Порт
Варна в Пристанище Варна Изток при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет за 2009 г.; 2. промяна в
устава на сдружението. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1698
20. – Управителният съвет на ПСК „Черно
море – Армеец“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
26.IV.2010 г. в 16,30 ч. във Варна, Младежки дом,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1643
12. – Председателят на управителния съвет
на фондация „Радост за нашите деца“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от
устава свиква общо събрание на 27.IV.2010 г. в
17 ч. във Варна, бул. Владислав Варненчик, бл.
29, вх. А, при следния дневен ред: 1. отчет на
фондацията за 2009 г.; 2. приемане на бюджета
за 2010 г.; 3. промени в устава на фондацията;
4. избор на ръководни органи на фондацията; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1868
20. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.IV.2010 г. в 14 ч., в
сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико Търново,
ул. Драгоман 16, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на настоятелството
през 2009 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2009 г.; 3. освобождаване на член на
съвета на настоятелите и избиране на нов член.
1821
15. – Управителният съвет на Асоциация на
народните читалища – Община Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.ІV.2010 г. в 10 ч. в зала „Гросето“ – Димит
ровград, при следния дневен ред: 1. приемане и
отпадане на членове; 2. приемане на план за КМД
на Асоциацията и читалищата, членуващи в нея;
3. отчет на дейността на читалищата. Регистрацията на участниците ще се извърши от 9,30 ч.
до 10 ч. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на асоциацията
събранието ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред един час по-късно независимо колко от членовете са се явили. Канят
се членовете на асоциацията да вземат участие
в общото събрание.
1880
2. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Орел“, Етрополе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 24.ІV.2010 г. в 10,30 ч. в малкия
салон на читалище „Тодор Пеев“ в гр. Етрополе,
пл. Централен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2009 г.; 2. отчет
на КС за 2009 г.; 3. приемане план за работа и
бюджет за 2010 г.; 4. промени в състава на УС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място 1 час по-късно и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
1759
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Сион“, гр. Каблешково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 25.IV.2010 г. в
11 ч. в гр. Каблешково, община Поморие, област
Бургас, ул. Памукчията 21, при следния дневен ред:
1. освобождаване на досегашния председател на
управителния съвет; 2. избор на нов председател
на управителния съвет; 3. освобождаване на член
на УС и избор на нов член на управителния съвет;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1823
1. – Управителният съвет на сдружение „С
грижа за децата до седем“ – Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.ІV.2010 г. в 13 ч. в Казанлък, ул. Войнишка
25 – заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.;
2. финансов отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 3. освобождаване на УС и КС на
сдружението; 4. избор на нов УС и КС на сдружението; 5. обсъждане и приемане на промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1940
1. – Управителният съвет на фондация „Българска роза – 97“, Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелите
на 24.ІV.2010 г. в 11 ч. в офиса на фондацията в
Казанлък, ул. 19 февруари 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на фондацията за
2009 г.; 2. финансов отчет и одиторски доклад за
2009 г.; 3. разни.
1826
10. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Карнобатски води“, Карнобат, на
основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09-37
от 22.I.2010 г. на министъра на земеделието и храните, с която е открита процедура по учредяване
на сдружение за напояване „Карнобатски води“,
Карнобат, с предмет на дейност: експлоатация,
поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждане на нови
напоителни канали и съоръжения; доставяне и
разпределение на водата за напояване, отвеждане
на излишната вода 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 и ползватели на земеделски
земи в землището на Карнобат да присъстват на
учредителното събрание на 15.V.2010 г. в 10 ч.,
което ще се проведе в Карнобат, Промишлена
зона „Север“, административна сграда „Агрошанс
комерс“, при следния дневен ред: 1. установяване
спазени ли са изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл.
10 – 12 ЗСН; 2. вземане на решение по отчета
на учредителния комитет за освобождаване от
отговорност; 3. вземане на решение за учредяване
на сдружението и приемане на устава му; 4. из-
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биране на органи на управление на сдруженито.
Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите
в административна сграда „Агрошанс комерс“,
Карнобат, Промишлена зона „Север“.
2090
12. – Управителният съвет на „Сдружение
Инициатива за развитие – Кърджали решава“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 9 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 24.IV.2010 г. в 11 ч. в Кърджали,
ул. Полковник Дервингов 1, зала 1, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението през 2009 г.; 2. избор на управителен съвет и
председател на УС на сдружението; 3. изменения и
допълнения в устава на сдружението; 4. приемане,
отпадане и изключване на членове; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага за 13 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
1870
12. – Управителният съвет на сдружение Ловно-рибарско дружество „Раднево“, Раднево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 24.ІV.2010 г. в 10 ч. в залата
на Община Раднево при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.;
3. избор на член на КС; 4. избор на председател
на КС; 5. предложение за прекратяване на мандата на член от УС и избиране нови членове; 6.
промени в устава на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1783
3. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство към Център за работа с деца – Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.ІV.2010 г. в 18 ч. в седалището на
сдружението в Разград, ул. Марица 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството през 2009 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на настоятелството през 2009 г.;
3. приемане на бюджет на настоятелството за
2010 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1693
20. – Управителният съвет на Сдружение за
българо-китайско приятелство, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.ІV.2010 г. в 10 ч. в Русе, ул. Райко Даскалов
2А, при следния дневен ред: 1. доклад за отчетния период; 2. промяна в устава на сдружението;
3. избор на нов УС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2101
16. – Управителният съвет на сдружение
„Баскетболен клуб „Олимпиец“ – Свищов, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете си на 28.ІV.2010 г. в 18 ч. в Свищов,
ул. Полковник Иванов 1, Спортен комплекс
„Свищов“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението през
2009 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
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отчет за 2009 г.; 3. разни. При липса на кворум
в определения начален час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
при наличния кворум. Поканват се за участие
членовете на сдружението.
1752
10. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на нестопанските организации“, Търговище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 27.ІV.2010 г. в 17,30 ч. в залата на
клуба на НСО, Търговище, ул. 30 януари № 1,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС на клуба на НСО; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. приемане на промени в
устава на клуба; 4. избор на ново ръководство.
1696
20. – Управителният съвет на асоциация
„Източнобългарски кон“, Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 30.IV.2010 г. в 15 ч. в сградата на
Музея на коня на ДП „Кабиюк“, Шумен, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на асоциацията за изминалия период; 2.
приемане на финансовия отчет на асоциацията
за изминалия периеод; 3. отчет на контролния
съвет; 4. освобождаване от отговорност на стария
УС и контролния съвет; 5. промени в устава на
асоциацията; 6. избор на нов УС, председтел и
контролна комисия; 7. запознаване присъстващите
с последните изисквания на националното законодателство относно дейностите на развъдните
асоциации и регистрацията на конете; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1872
12. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при СОУ „Н. Й. Вап
царов“, с. Венец, област Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 29.ІV.2010 г. в 13 ч.
в залата на СОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Венец,
област Шумен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2008 и 2009 г.;
2. приемане на решение за изменение устава на
сдружението; 3. избор на съвет на настоятелите. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще бъде проведено същия
ден в 14 ч., на същото място при условията на
чл. 25 от устава.
1869
10. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на Основно училище „Климент
Охридски“, с. Владая, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на настоятелството на
26.IV.2010 г. в 18 ч. в с. Владая в сградата на
86 основно училище „Климент Охридски“, при
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следния дневен ред: 1. отчет за работата на училищното настоятелство за периода 2006 – 2009 г.;
2. отчет за работата на контролния съвет на настоятелството за 2006 – 2009 г.; 3. освобождаване
на досегашните членове на управителния съвет на
училищното настоятелство, на контролния съвет
и на председателя на училищното настоятелство;
4. избиране на нов управителен съвет, на нов
председател на училищното настоятелство и на
нов контролен съвет; 5. приемане на програма за
развитието на училищното настоятелство за 2010 г.
1692
22. – Управителният съвет на футболен клуб
„Лесичери“ с. Лесичери, община Павликени, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.ІV.2010 г. в 14 ч. в читалището на с. Лесичери,
община Павликени, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на клуба досега; 2. освобождаване на досегашния УС, КС и представляващ
клуба; 3. избор на ръководни органи на клуба; 4.
промяна името на сдружението; 5. приемане на
нов устав, съобразен със ЗЮЛНЦ; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1644
18. – Управителният съвет на сдружение
„Воля“, с. Ряхово, община Сливо поле, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 26.IV.2010 г. в 14 ч. в лекционната
зала на читалището при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на УС на сдружението през
2009 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението; 3. внасяне на промяна в устава на
сдружението относно срока, за който се избира
УС – от 3 години да стане 5 години; 4. избор на
членове на управителния съвет и председател; 5.
информация относно изпълнението на дейностите
по проект по ОП „РЧР“.
1874
Баю Павлов Баев – ликвидатор на Училищно
настоятелство при Начално училище „Отец Паи
сий“, с. Слънчево, община Аксаково, в ликвидация
по ф. д. № 344/2005 по описа на ОС – Варна, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на настоятелството
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1881
Георги Иванов Димитров – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Георги Иванов Димитров“, Варна, в ликвидация по ф. д. № 3179/2003
на Варненския окръжен съд, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кре
диторите на сдружението да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2105
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