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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Румъния за трансгранично
полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Румъния за
трансгранично полицейско сътрудничество
по наказателноправни въпроси, подписано на
19 май 2009 г. във Видин.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 4 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2012

УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, приет от ХLI Народно събрание
на 5 март 2010 г.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
контрол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм.
и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от
2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от
2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55
от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41,
74, 82 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думата „Препаратите“
се заменя с „Лекарствените продукти“.
2. В т. 1 думата „препаратът“ се заменя с
„лекарственият продукт“.
§ 2. В чл. 9, ал. 3 след думите „министъра
на здравеопазването“ се поставя запетая и се
добавя „министъра на земеделието и храните“.
§ 3. В чл. 9а, т. 1 след думата „лицензии“
се добавя „и разрешения“.
§ 4. В глава първа се създава чл. 9в:
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„Чл. 9в. Министърът на земеделието и храните е администратор на:
1. приходите от таксите за издаване на
разрешения и лицензии за дейности по чл. 29
и чл. 35, ал. 1;
2. приходите от глоби и имуществени
санкции, налагани по реда на този закон от
контролните органи към министъра на земеделието и храните.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „двама“ се заменя с „трима“.
2. В ал. 4 думите „на Изпълнителната агенция по лекарствата“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „могат да участват и представители на неправителствени“ се заменят с
„участват и представители на юридически лица
с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. определя и координира националната
политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага
на Министерския съвет да приеме национална
стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик
с наркотични вещества и прекурсори за срок
5 години;“.
2. В т. 2 думата „приема“ се заменя с „предлага на Министерския съвет да приеме“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. определя и утвърждава националните
координатори по наркотиците и националните
координатори по международни програми и
проекти в областта на наркотичните вещества;“.
§ 7. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думата „ръководи“
се заменя с „координира“.
§ 8. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Създават се общински съвети
по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините,
които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите
и центровете се определят с правилника за
организацията и дейността на Националния
съвет по наркотичните вещества.
(2) Съветите по наркотични вещества по
ал. 1 разработват, осигуряват и координират
изпълнението на общинските програми за
борба срещу злоупотребата с наркотични
вещества.
(3) Превантивните информационни центрове
по ал. 1 осъществяват превантивни дейности
и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на
програмите по ал. 2.
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(4) Съветите по наркотичните вещества по
ал. 1 и превантивните информациони центрове
се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани
от държавата дейности.
(5) Общинските съвети на общините, които
не са административни центрове на области,
могат да създават комисии по наркотичните
вещества, които се финансират със собствени
средства от общинските бюджети.
(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да
извършват методическа дейност за развитие
на превенцията на употребата на наркотични
вещества в общините по ал. 5, в които няма
създадени комисии по наркотични вещества.“
§ 9. В чл. 15а, ал. 1 думите „координира и“
се заличават.
§ 10. В чл. 16, ал. 1 накрая след цифрата „3“
се поставя запетая и се добавя „както и върху
лечението на лица, зависими от наркотични
вещества“.
§ 11. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества.
(2) Министърът на здравеопазването и
министърът на труда и социалната политика
осъществяват контрол върху психосоциалната
рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.
(3) При осъществяване на контрола по ал. 1
и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния
център по наркомании към Министерството
на здравеопазването.“
§ 12. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) Контролът на територията на страната
върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, се осъществява от служители
на регионалните центрове по здравеопазване
с висше медицинско образование.“
§ 13. В чл. 18, ал. 2 думите „Министерството
на финансите“ се заменят с „Агенция „Митници“ към министъра на финансите“ и думите
„Министерството на правосъдието и Държавна
агенция „Национална сигурност“ се заменят с
„и Министерството на правосъдието.“
§ 14. В чл. 21 след думата „транзита“ се
добавя „от и към трети страни“.
§ 15. В чл. 22 думата „32а“ се заменя с „35“.
§ 16. Член 23 се отменя.
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на
растенията опиев мак, кокаинов храст, както
и на растенията от рода на конопа (канабис),
освен в случаите на чл. 29, ал. 1.“
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2. В ал. 3 думите „със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните
връхчета“ се заличават.
§ 18. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена
от рода на конопа (канабис) със съдържание
под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните
и плодните връхчета, както и вносът и износът
на семена от опиев мак се извършват само
след разрешение, издадено при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на
земеделието и храните.
(2) Одобряването на вносителите на коноп
и конопени семена, непредназначени за посев,
и издаването на лицензия за внос на коноп и
конопени семена, непредназначени за посев
по чл. 5, параграф 2, трето тире от Регламент
(ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г.
относно общата организация на пазарите на лен
и на коноп за влакно, се извършва при условия
и по ред, определени с наредба на министъра
на земеделието и храните.“
§ 19. Наименованието на глава пета се изменя така: „Контрол на наркотичните вещества и
лекарствените продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения № 2 и 3, както и на
прекурсорите на наркотични вещества“.
§ 20. В чл. 32, ал. 1 думата „извършва“ се
заменя с „извършват“, а думите „Министерския
съвет“ се заменят с „министъра на здравеопазването“.
§ 21. Член 32а се изменя така:
„Чл. 32a. (1) Лицата, кандидатстващи за
лицензия по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по
образец, към което прилагат:
1. копие от разрешението за производство
или разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина;
2. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, или на управителя/
изпълнителния директор на юридическото
лице – заявител, и на магистър-фармацевта
по чл. 34;
3. документ, издаден от съответния окръжен
следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или
изпълнителния директор на юридическото
лице, което е заявител, и срещу отговорния
магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато
обвинение за умишлено престъпление от общ
характер;
4. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние,
данъчна регистрация, както и регистрация по
БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър,
се посочва единен идентификационен код;
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5. документ, издаден от Агенцията по
вписванията или от съда по регистрация на
заявителя – търговец, че той не е обявен в
несъстоятелност или че не е в производство
за обявяване в несъстоятелност;
6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира
в ликвидация;
7. удостоверение, издадено от съответната
данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;
8. копие от документ за право на собственост
или право на ползване на обекта, в който ще се
извършват дейности с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
9. одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите
и помещенията, в които ще се извършват
дейности с наркотични вещества;
10. копие от договора за охрана с органите
на Министерството на вътрешните работи
или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на
частна охранителна дейност, и копие от това
разрешение;
11. списък на наркотичните вещества, с
които ще се извършват дейностите, посочени
в заявлението;
12. инструкция за извършване на дейности с
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, одобрена от
лицата по т. 2;
13. заповед на едноличния търговец или
управляващия дружеството за определяне на
лицата, които отговарят пряко за изпълнението
на дейностите с наркотични вещества;
14. диплома за завършено висше образование
по специалността „Фармация“ на магистърфармацевта по чл. 34;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени
функциите по изпълнение на задълженията,
предвидени в лицензията;
16. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.
(2) Производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, прилагат
освен документите по ал. 1 и:
1. копие от разрешенията за употреба на
лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, които съответният производител
произвежда;
2. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините
и съоръженията, които ще се използват при
производството и преработването на наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
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3. копие от материално-разходния норматив
от технологичния регламент за производство
на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.
(3) Търговците на едро представят копия
от всички документи и на инспектора по наркотичните вещества в съответния регионален
център по здравеопазване в областта, на чиято
територия се извършва съответната дейност.
(4) Инспекторите по наркотичните вещества
към съответния регионален център по здравеопазване в областта, на чиято територия се
намират сградите и помещенията, в които ще се
извършват съответните дейности по търговия на
едро, извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с
изискванията на закона и наредбата по чл. 32,
ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.
(5) Протоколът от проверката по ал. 4
се изпраща служебно в Министерството на
здравеопазването в срок до 5 дни от датата на
извършване на проверката.
(6) В проверката по ал. 4 могат да участват
и експерти от дирекция „Наркотични вещества“
на Министерството на здравеопазването.
(7) Експертите от дирекцията по ал. 6
извършват проверка на място на сградите и
помещенията, в които ще се извършват дейностите по производство и съхраняване на
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, за установяване съответствието на фактическите условия с
изискванията на закона и наредбата по чл. 32,
ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.
(8) При установяване на недостатъци в
представените документи или несъответствие
между състоянието на сградите и помещенията
и изискванията, определени в наредбата по
чл. 32, ал. 1 при извършване на проверките по
ал. 4 и 7, директорът на дирекция „Наркотични
вещества“ уведомява писмено заявителя и дава
указания за отстраняването им.
(9) В случаите по ал. 8 срокът за издаване
на лицензията спира да тече до отстраняването
на недостатъците и/или несъответствията.
(10) Министърът на здравеопазването въз
основа на предложение от дирекция „Наркотични вещества“ издава лицензия за производство,
преработване, съхраняване, търговия на едро
в страната, внос, износ и транзит, пренасяне
и превозване на наркотични вещества и/или
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, или прави мотивиран отказ за издаването є в срок до два месеца от датата на
подаване на заявлението.“
§ 22. Създава се чл. 32б:
„Чл. 32б. (1) В лицензията по чл. 32, ал. 1
се вписват:
1. основанието и датата на издаване/подновяване;
2. наименованието, седалището и адресът на
управление на лицето, получило лицензията;
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3. видът на дейностите и срокът на лицензията;
4. адресът на сградите и видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват,
съхраняват или търгуват на едро наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, както и изискванията за
тяхната безопасност;
5. списъкът на наркотичните вещества, с
които се извършват дейностите;
6. видът на отчетност;
7. трите имена на магистър-фармацевта – ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
8. трите имена и данни от документ за
самоличност на отговорното лице по чл. 34.
(2) В Министерство на здравеопазването се
води специален регистър на издадените лицензии по чл. 32, ал. 1.
(3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните
по ал. 1.“
§ 23. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества от приложения № 2 и 3,
се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен
от него заместник-министър при условия и по
ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.
(2) Лицензията по ал. 1 се издава на лице,
получило разрешение за откриване на аптека
по реда на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.“
§ 24. Създават се чл. 33а – 33г:
„Чл. 33а. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1,
подават в Министерството на здравеопазването
заявление по образец, към което прилагат:
1. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице
и на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34;
2. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу
заявителя – едноличен търговец, управителя
или изпълнителния директор на юридическото
лице, което е заявител, и срещу отговорния
магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление
от общ характер;
3. копие от съдебното решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние,
данъчна регистрация, както и регистрация по
БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър,
се посочва единен идентификационен код;
4. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за
обявяване в несъстоятелност;
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5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира
в ликвидация;
6. удостоверение, издадено от съответната
данъчна служба относно наличието или липсата
на публични задължения към държавата;
7. диплома за завършено висше образование
по специалността „Фармация“ на магистърфармацевта по чл. 34;
8. копие от договора за охрана с органите на
Министерството на вътрешните работи или с
физическо или юридическо лице, притежаващо
разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;
9. инструкция за извършване на дейности с
наркотични вещества, одобрена от лицата по
ал. 1, т. 1;
10. заповед за определяне на лицето или
лицата, които отговарят пряко за изпълнението
на дейностите с наркотични вещества;
11. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени
функциите по изпълнение на задълженията,
предвидени в лицензията;
12. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.
(2) Копия от всички документи се предоставят
и на инспектора по наркотичните вещества в
регионалния център по здравеопазване в областта, на чиято територия се намира аптеката.
(3) След подаването на документите за
издаване на лицензия за търговия на дребно
и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, инспекторите
по наркотичните вещества към регионалния
център по здравеопазване извършват проверка
на място за установяване съответствието на
фактическите условия с изискванията на закона и на наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят
протокол в два екземпляра.
(4) Протоколът от проверката по ал. 3
се изпраща служебно в Министерството на
здравеопазването в срок до 5 дни от датата на
извършване на проверката.
(5) При установяване на недостатъци в
представените документи или несъответствие
между състоянието на сградите и помещенията
и изискванията, определени с наредбата по
чл. 32, ал. 1 при извършване на проверката
по ал. 3, дирекция „Наркотични вещества“
уведомява писмено заявителя и дава указания
за отстраняването им.
(6) В случаите по ал. 5 срокът за издаване
на лицензията спира да тече до отстраняването
на недостатъците и/или несъответствията.
(7) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение
за издаване или за отказ на лицензия по ал. 1.
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(8) Министърът на здравеопазването в съответствие с предложението на Висшия съвет
по фармация издава лицензия за търговия на
дребно и съхраняване на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването є в срок до два месеца
от постъпване на заявлението.
Чл. 33б. (1) В лицензията по чл. 33, ал. 1
се вписват:
1. основанието и датата на издаване;
2. наименованието, седалището и адресът на
управление на лицето, получило лицензията;
3. видът на дейностите, които ще се извършват;
4. местонахождението на аптеката, в която
се извършва търговия на дребно и съхраняване
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
5. видът на отчетност;
6. името на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката;
7. името и данни от документ за самоличност
на магистър-фармацевта по чл. 34.
(2) В Министерство на здравеопазването се
води специален регистър на издадените лицензии по чл. 33, ал. 1.
(3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните
по ал. 1.
Чл. 33в. (1) В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензиите
по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, лицензиантът
подава заявление по реда на чл. 32а, съответно
на чл. 33а, като прилага свързаните с промяната документи.
(2) Заявлението и документите към него по
ал. 1 се разглеждат по реда на чл. 32а и 33а.
(3) Министърът на здравеопазването издава
лицензия с отразена промяна или мотивирано
отказва издаването є в срок до два месеца от
постъпване на заявлението по ал. 1.
(4) При промяна на магистър-фармацевта
по чл. 34, вписан в лицензията по чл. 33, ал. 1,
титулярят на лицензията спира търговията на
дребно с лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, от момента на преустановяване на изпълнението на задълженията
по чл. 34 от вписания в лицензията магистърфармацевт.
Чл. 33г. (1) За подновяване на лицензията
по чл. 32, ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на здравеопазването в срок до три
месеца преди изтичане на срока є на валидност,
като прилагат документите по чл. 32а, ал. 1.
(2) При подновяване на лицензията, в случай
че не са настъпили промени, лицата подават и
декларация по образец, утвърден от министъра
на здравеопазването, без да подават документите
по чл. 32а, ал. 1, т. 8 и 9.
(3) Подновяването на лицензията се извършва в сроковете и по реда на чл. 32а.“
§ 25. Член 34 се изменя така:
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„Чл. 34. Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33,
ал. 1 се издават на физическо или юридическо
лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, при условие че дейностите с наркотични
вещества от приложения № 2 и 3, както и с
лекарствените продукти, съдържащи наркотични
вещества, се извършват под ръководството на
магистър-фармацевт, който носи отговорност за
изпълнението на мерките, предвидени в закона
и в лицензията.“
§ 26. Създава се нов чл. 35:
„Чл. 35. (1) Производството, преработването,
съхранението, търговията, вносът и износът на
наркотични вещества от приложения № 2 и 3
за ветеринарномедицински цели се извършват
след издаване на лицензия от министъра на
земеделието и храните.
(2) Лицензиите по ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като
търговец по българското законодателство или по
законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, при условие че дейностите
с наркотични вещества от приложения № 2 и
3, както и с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под
ръководството на ветеринарен лекар, който
носи отговорност за изпълнението на мерките,
предвидени в закона и в лицензията.
(3) Изискванията и условията за извършване
на дейностите по ал. 1 се определят с наредба
на министъра на земеделието и храните.“
§ 27. Създава се нов чл. 36:
„Чл. 36. (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 35, ал. 1, подават до генералния
директор на Националната ветеринарномедицинска служба заявление по образец, което
съдържа:
1. името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;
2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите
с наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества;
3. вида на дейностите, които ще се извършват;
4. името и данните от документа за самоличност на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;
5. единен идентификационен код (ЕИК).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от лицензията за производство или
лицензията за търговия на едро или дребно с
ветеринарномедицински продукти, издадени по
реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
2. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, или на управителя
или изпълнителния директор на юридическото
лице – заявител, и на ветеринарния лекар по
чл. 35, ал. 2;
3. копие от дипломата на ветеринарния
лекар по т. 2;
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4. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу
заявителя – едноличен търговец, управителя
или изпълнителния директор на юридическото
лице, или срещу ветеринарния лекар по чл. 35,
ал. 2 няма повдигнато обвинение за умишлено
престъпление от общ характер;
5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за
обявяване в несъстоятелност;
6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира
в ликвидация;
7. удостоверение, издадено от съответната
данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;
8. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние,
данъчна регистрация, както и регистрация по
БУЛСТАТ, а лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър,
посочват ЕИК;
9. копие от акта за въвеждане в експлоатация
на обекта, в който ще се извършват дейностите
с наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
10. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в
които ще се извършват дейности с наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества;
11. копие от договора за охрана с органите
на Министерството на вътрешните работи или с
физическо или юридическо лице, притежаващо
разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;
12. списък на наркотичните вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, с които ще се извършват дейностите,
посочени в заявлението;
13. копие от инструкция за извършване на
дейности с наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества,
утвърдена от заявителя по т. 2;
14. копие от заповед на едноличния търговец
или управляващия дружеството за определяне
на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
15. документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени функциите
по изпълнение на задълженията, предвидени
в лицензията;
16. документ за платена такса в размер,
определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.
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(3) Лицата, които извършват производство
по чл. 35, ал. 1, прилагат към документите по
ал. 2 и:
1. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества) и кратко
описание на машините и съоръженията, които
ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества;
2. копие от материално-разходния норматив
от технологичния регламент за производство
на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.“
§ 28. Създават се чл. 36а – 36е:
„Чл. 36а. (1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със
заповед определя комисия, която разглежда
документите по чл. 36, извършва проверка
на място за установяване на съответствието с
изискванията на закона и наредбата по чл. 35,
ал. 3 и съставя протокол в два екземпляра.
(2) При установяване на недостатъци в
представените документи или несъответствие
между състоянието на сградите и помещенията и
изискванията, определени с наредбата по чл. 35,
ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя
и дава указания за отстраняването им.
(3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване
на лицензията спира да тече до отстраняване
на недостатъците и/или несъответствията.
(4) Комисията по ал. 1 изготвя становище
до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
(5) Генералният директор на Националната
ветеринарномедицинска служба въз основа на
становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за
издаване на лицензия или за мотивиран отказ
за издаването є.
(6) Министърът на земеделието и храните
въз основа на предложението по ал. 5 издава лицензия за производство, преработване,
съхранение, търговия на едро или дребно,
внос и/или износ на наркотични вещества и
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, или мотивирано отказва издаването
є в срок до три месеца от датата на подаване
на заявлението.
(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 36б. (1) В лицензията по чл. 35, ал. 1
се вписват:
1. основанието и датата на издаване/подновяване;
2. името и адресът или наименованието,
седалището и адресът на управление на лицето,
получило лицензията;
3. видът на дейностите, които ще се извършват, и срокът на лицензията;
4. местонахождението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват,
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съхраняват или търгуват на едро или дребно
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества;
5. видът на отчетност;
6. името на ветеринарния лекар по чл. 35,
ал. 2.
(2) Към лицензията по ал. 1 се прилага списък на наркотичните вещества и лекарствените
продукти, съдържащи наркотични вещества, с
които ще се извършват дейностите, посочени
в заявлението.
Чл. 36в. Лицензията се връчва лично на
заявителя или на упълномощено от него с
нотариално заверено пълномощно лице.
Чл. 36г. (1) Притежателят на лицензия за
дейности по чл. 35, ал. 1 или упълномощено от
него лице подава заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска
служба при всяка промяна на обстоятелствата,
посочени в лицензията, по реда на чл. 36.
(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.
(3) Генералният директор на Националната
ветеринарномедицинска служба със заповед
определя комисия, която при промяна на обстоятелства:
1. по чл. 36б, ал. 1, т. 2, 5 и 6 извършва
проверка на представената към заявлението
документация по реда на чл. 36а, ал. 1 – 4 без
проверка на място;
2. по чл. 36б, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 извършва
проверка по чл. 36, ал. 1 – 4, включително и
проверка на място.
(4) Генералният директор на Националната
ветеринарномедицинска служба въз основа на
становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за
издаване на допълнение към лицензията или
за мотивиран отказ за издаването є.
(5) Министърът на земеделието и храните
въз основа на предложението по ал. 4 издава
допълнение към лицензията или прави мотивиран отказ за издаването є в срок до:
1. два месеца от подаване на заявлението – за
промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 1;
2. три месеца от подаване на заявлението – за
промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 2.
Чл. 36д. (1) За подновяване на лицензията
лицата подават заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска
служба в срок до три месеца преди изтичане на
срока є на валидност, като прилагат документи
по чл. 36а, ал. 2, т. 1 – 8, 11 и 16.
(2) Подновяването на лицензията се извършва от министъра на земеделието и храните
по предложение на генералния директор на
Националната ветеринарномедицинска служба
след проверка по реда на чл. 36а, ал. 1 – 4.
Чл. 36е. (1) В Националната ветеринарномедицинска служба се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични
вещества за ветеринарномедицински цели от
приложения № 2 и 3.
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(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните
по чл. 36б и данните, свързани с промените
на обстоятелства в първоначално издадената
лицензия.“
§ 29. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и
чл. 35, ал. 1 се издават за срок три години,
считано от датата на издаването, а лицензията
по чл. 33, ал. 1 е безсрочна.
(2) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат
да се прехвърлят или преотстъпват.
(3) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33,
ал. 1 се връчват лично на заявителя или на
упълномощено от него лице след представяне
на нотариално заверено пълномощно.“
§ 30. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични
регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.
(2) Регистърът на издадени лицензии за дейности с прекурсори от първа категория съдържа:
1. име на лицензираната фирма;
2. адрес;
3. номер на лицензията;
4. срок на валидност на лицензията.
(3) Регистърът на издадените удостоверения
за регистрация за дейности с прекурсори от
втора и трета категория съдържа:
1. име на регистрираната фирма;
2. адрес;
3. номер на регистрацията;
4. дата на издаване на удостоверението за
регистрация.“
§ 31. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, представят в съответния
регионален център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при
които е издадена лицензията, както и че не са
възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.“
§ 32. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Физическите и юридическите лица,
получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1
и чл. 35, ал. 1, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от
приложения № 2 и 3 само на лица, притежаващи
лицензия по този закон.“
§ 33. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на
лицензията по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 в
следните случаи:
1. при нарушаване изискванията на закона;
2. при неспазване на условията, определени
в лицензията;
3. след установяване на неверни данни,
посочени при издаването є;
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4. след издаване на заповед по чл. 99 за
забрана на дейности;
5. при повдигане на обвинение за умишлено
престъпление от общ характер или влязла в
сила присъда за умишлено престъпление от
общ характер срещу физическото лице – едноличен търговец, или срещу отговорното за
извършването на дейностите лице по чл. 34;
6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване,
наказателно преследване или съдебна процедура
срещу лицето в чужбина.
(2) Заповедта за отнемане на лицензията се
издава независимо от наложените административни наказания.
(3) След изтичане на една година от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1 – 4 лицето
може да кандидатства отново за получаване на
лицензията по реда на чл. 32а и 33а.
(4) Когато лицата по ал. 1, т. 5 са реабилитирани, те могат да кандидатстват отново за
получаване на лицензия по реда на чл. 32а и 33а.
(5) След прекратяване на наказателното
производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6 министърът
на здравеопазването възстановява по искане
на лицето лицензията по ал. 1.
(6) При отнемането на лицензията по ал. 1
или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности
се прилага редът по чл. 45.
(7) Не се отнема издадената на юридическо
лице по чл. 32, ал. 1 лицензия за производство
и съхранение, когато възникне основанието по
ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда
управителните органи на юридическото лице в
7-дневен срок от уведомяването предприемат
действия за смяна на управителя/изпълнителния
директор и/или на отговорното за извършването
на дейностите лице по чл. 34.
(8) Не се отнема лицензията по чл. 33,
ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по ал. 1,
т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в
7-дневен срок предприема действия за смяна
на ръководителя на аптеката.“
§ 34. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) При установяване на основание
по чл. 41, ал. 1, т. 1 – 4 и 6, когато лицензията
е издадена от министъра на земеделието и
храните, контролните органи от Националната ветеринарномедицинска служба правят
предложение до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба
за отнемането є.
(2) При установяване на основание по ал. 1
от друг държавен орган той незабавно уведомява
писмено генералния директор на Националната
ветеринарномедицинска служба.
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(3) В случаите по ал. 2 генералният директор на Националната ветеринарномедицинска
служба със заповед определя комисия, която
извършва проверка на обстоятелствата, посочени в уведомлението.
(4) За резултатите от проверката по ал. 3
комисията представя становище на генералния
директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
(5) Въз основа на данните по ал. 1 или становището на комисията, с което се потвърждава
наличие на основание по ал. 1, генералният
директор на Националната ветеринарномедицинска служба прави предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане
на лицензията.
(6) Министърът на земеделието и храните
въз основа на предложението по ал. 5 издава
мотивирана заповед за отнемане на лицензията.
(7) Заповедта за отнемане на лицензията
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 35. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Отказът и отнемането на издадената лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 36. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Лицензиите по чл. 32, ал. 1, чл. 33,
ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:
1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не
подадат молба за подновяването им;
2. по молба на притежателите им, подадена
до органа, който ги е издал;
3. при смърт на магистър-фармацевта, регистриран като едноличен търговец и получил
лицензия по реда на чл. 33, ал. 1;
4. при прекратяване на разрешението за
производство на лекарствени продукти или на
разрешението за търговия на едро с лекарствени
продукти, или на разрешението за откриване
на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
5. при прекратяване дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и
заличаване на регистрацията им.“
§ 37. Членове 44а и 44б се отменят.
§ 38. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) В 14-дневен срок от прекратяването на лицензията по чл. 44, както и от
отнемането на лицензия или прекратяването на
лицензия или регистрация за дейности с прекурсори от първа и втора категория по молба
на оператор до Междуведомствената комисия
за контрол на прекурсорите или при смърт
на физическото лице – едноличен търговец,
контролните органи извършват инспекция на
сградите и помещенията, в които са осъществявани дейности с наркотични вещества от
приложения № 2 и 3 и прекурсори от първа
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и втора категория, както и на водената документация. Специалните регистри се предават
за съхраняване на държавния орган, издал
лицензията.
(2) В тримесечен срок от приключването
на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица
могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на
този закон, като уведомят за това съответно
Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните или
Междуведомствената комисия за контрол на
прекурсорите при министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
(3) Притежателите на лицензия за търговия
на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат
да предоставят по реда на ал. 2 складовите си
наличности само на лица, получили лицензия
по реда на този закон, в срок не по-късно от
два месеца от приключването на инспекцията.
(4) След изтичането на срока по ал. 2
складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават
по реда на чл. 97, а складовите наличности
на прекурсори от първа и втора категория се
унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите
при министъра на икономиката, енергетиката
и туризма. Разходите по унищожаването са за
сметка на лицата по ал. 2.“
§ 39. Членове 45а – 45в се отменят.
§ 40. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 32“ се заменят с
„чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1“.
2. В ал. 3 думата „само“ се заличава.
§ 41. В чл. 47, ал. 6 след думата „внос“ се
добавя „и износ“.
§ 42. В чл. 54, ал. 2 след думата „лицензия“
се добавя „както и лицата, осъществяващи внос
и износ на наркотични вещества за нуждите
на разрешаването за употреба на лекарствен
продукт или за клинично изпитване“.
§ 43. В глава пета наименованието на раздел
IV се изменя така: „Изисквания при търговията
и съхраняването на наркотични вещества от
приложения № 2 и 3, предписването, отпускането и притежаването на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества“.
§ 44. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Право да закупуват и съхраняват
наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и
да отпускат лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, имат само лицата, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1
и чл. 35, ал. 1.
(2) Снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, в специалните складове на държавния
медицински резерв и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи
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и Министерството на отбраната се извършват
след издаване на разрешение по ред, определен
с наредба на Министерския съвет.“
§ 45. В чл. 56 след думата „отпускат“ се
добавя „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични“.
§ 46. В чл. 57 след думата „количества“ се
добавя „лекарствени продукти, съдържащи“.
§ 47. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „притежават“ се добавя
„лекарствени продукти, съдържащи“.
2. В ал. 2 думите „рецепта или“ се заличават.
§ 48. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „внасят и да изнасят“ се
заменят с „носят за лична употреба лекарствени
продукти, съдържащи“.
2. В ал. 2 думите „документ, издаден“ се
заменят с „разрешение, издадено“, а думите
„за внос и износ на наркотични вещества“ се
заличават.
3. В ал. 3 думата „Документът“ се заменя
с „Разрешението“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ал. 1, могат да се носят
само от лицата, на които са предписани.“
§ 49. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества от приложения № 2 и 3,
се предписват по ред, определен с наредба на
министъра на здравеопазването.“
2. В ал. 2 думите „упойващи и психотропни“
се заменят с „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични“.
3. В ал. 3 след думите „отчитане на“ се добавят
„лекарствените продукти, съдържащи“, а думата
„наркотичните“ се заменя с „наркотични“.
4. В ал. 4 след думата „предписват“ се добавя
„лекарствените продукти, съдържащи“.
§ 50. В чл. 61, ал. 1 след думата „вещества“
се добавя „и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 51. В чл. 63, ал. 1 думите „техните препарати и“ се заменят с „лекарствените продукти,
съдържащи наркотични вещества, както и“.
§ 52. В чл. 65 думите „15 дни“ се заменят с
„10 дни“ и думите „техните препарати“ се заменят с „лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 53. В чл. 65а думите „15 дни“ се заменят
с „10 дни“ и думите „техните препарати“ се
заменят с „лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 54. В чл. 65б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „наличните“ се добавя
„лекарствени продукти, съдържащи“, а думите
„и техните препарати“ се заличават.
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2. В ал. 3 думите „наркотични вещества и
техните препарати“ се заменят с „лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества“.
§ 55. Създават се чл. 65в и 65г:
„Чл. 65в. В срок до 10 дни след края на
всяко тримесечие лицата, осъществяващи внос
и износ на наркотични вещества по чл. 46,
ал. 3 и 4, представят отчет за внесените и
изнесените наркотични вещества в дирекция
„Наркотични вещества“ на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 65г. В срок до 30 дни след края на всяка
календарна година Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната
представят отчет в дирекция „Наркотични
вещества“ на Министерството на здравеопазването за съхраняваните лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв
и от военновременните запаси.“
§ 56. В чл. 66 думите „техните препарати“ се
заменят с „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 57. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „опаковки на“ се добавя
„лекарствените продукти, съдържащи“, а думата
„наркотичните“ се заменя с „наркотични“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя
така: „За лекарствени продукти, съдържащи
упойващи вещества, опаковката следва да се
маркира диагонално с две червени ленти, а за
лекарствени продукти, съдържащи психотропни
вещества – с две сини ленти.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 58. В чл. 69 след думите „превозването на“
се добавя „лекарствени продукти, съдържащи“,
а думите „и на техните препарати“ се заличават.
§ 59. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. Забранява се пряката и непряката
реклама пред обществеността на наркотичните
вещества и растенията от приложения № 1,
2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества.“
§ 60. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
„(1) За медицински и образователни цели,
научни и лабораторни изследвания, както и
за поддържане на работното състояние на
служебните кучета, разкриващи наркотични
вещества, се издава разрешение на физически и
юридически лица да произвеждат, придобиват,
внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и
веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни
препарати и от прекурсори.“
§ 61. В чл. 74 думата „разрешително“ се
заменя с „разрешение“.
§ 62. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
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„(2) В Националния център по наркомании
се създава Национален фокусен център като
част от Европейската информационна мрежа
за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици
и наркомании.
(3) Националният фокусен център по ал. 2
изгражда и поддържа публична информационна
система за наркотици и наркомании, както и
информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от
Европейската система за ранно предупреждение.
(4) Функциите и задачите на Националния
фокусен център се определят с правилника
за устройството и дейността на Националния
център по наркомании.“
§ 63. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Превенция на употребата, лечение и психосоциална рехабилитация на лица,
зависими или злоупотребяващи с наркотични
вещества“.
§ 64. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министерството на здравеопазването,
Министерството на образованието, младежта
и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната,
Министерството на физическото възпитание и
спорта и Държавната агенция за закрила на
детето в съответствие със своята компетентност
осигуряват, разработват и изпълняват програми
за намаляване търсенето на наркотични вещества, които съответно включват: превенция на
употребата на наркотични вещества, лечение и
психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата
на наркотични вещества.
(2) На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява
достъп до програми за лечение, психосоциална
рехабилитация и намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества.“
2. В ал. 3 накрая се добавя „и лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните
заведения“.
§ 65. Създават се чл. 84а и 84б:
„Чл. 84а. Условията и редът за осъществяване
на програми за превенция на употребата на
наркотични вещества се определят с наредба
на министъра на здравеопазването и министъра
на образованието, младежта и науката.
Чл. 84б. Условията и редът за осъществяване
на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се определят
с наредба на министъра на здравеопазването.“
§ 66. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) Всеки български гражданин
има право на лечение и психосоциална рехабилитация при зависимост или злоупотреба с
наркотични вещества.
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(2) Министерството на здравеопазването създава система за събиране, обработка, анализ и
разпространение на информация за програмите
за лечение и психосоциална рехабилитация.“
§ 67. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Експертен съвет по лечение на зависимости, който обсъжда и дава
становища по:
1. основните насоки и приоритети в областта
на лечение на зависимости;
2. проекти на стандарти за добра практика
в лечението на зависимости и по предложения
за промени в действащите стандарти за добра
практика в лечението на зависимости;
3. проекти на нормативни актове в областта
на лечението на зависимости;
4. нови методи и програми за лечение;
5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на
зависимости в програми за лечение с агонисти
и агонист-антагонисти;
6. включване в лечебни програми на лица,
които не отговарят на критериите, посочени
в стандартите за добра практика в лечението
на зависимости;
7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на
стандартите за добра практика и работата на
лечебните програми.
(2) Експертният съвет по лечение на зависимости се състои от 11 членове и включва: заместник-министър на здравеопазването, който
е председател на съвета, двама представители
на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании,
най-малко едно хабилитирано лице, работещо в
областта на лечение на зависимости, най-малко четирима лекари, работещи в областта на
лечение на зависимости и други специалисти.
(3) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на съвета по ал. 2.
(4) Функциите и организацията на дейността
на експертния съвет по ал. 1 се определят с
правилник, издаден от министъра на здравеопазването.“
§ 68. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция
на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица,
злоупотребяващи или зависими от наркотични
вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се извършват
от Националния център по наркомании към
Министерството на здравеопазването.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Специализираният контрол на лечебната
дейност се извършва от Националния център
по наркомании, като на територията на страната се подпомага от регионалните центрове
по здравеопазване към Министерството на
здравеопазването.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 69. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Програми за лечение с агонисти
и агонист-антагонисти на лица, зависими към
опиоиди, се осъществяват с разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или
от оправомощен от него заместник-министър,
при условия и по ред, определени с наредба
на министъра на здравеопазването.
(2) Министърът на здравеопазването може
да откаже издаването на разрешение при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.
(3) Отказът на министъра на здравеопазването за издаване на разрешение подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 70. Създават се чл. 87а – 87в:
„Чл. 87а. Разрешението по чл. 87, ал. 1 се
прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е издадено,
в случай че притежателят не е подал молба за
подновяването му;
2. по молба на притежателя, подадена до
министъра на здравеопазването.
Чл. 87б. Министърът на здравеопазването
или оправомощен от него заместник-министър,
издал разрешението по чл. 87, ал. 1, може да
го отнеме в следните случаи:
1. при констатирани системни нарушения на
условията и реда за осъществяване на програми
за лечение с агонисти и агонист-антагонисти,
определени с наредбата по чл. 87, ал. 1;
2. при констатирани системни нарушения на
стандартите за добра практика за лечение на
синдром на зависимост към опиоиди с агонисти
и агонист-антагонисти;
3. при неспазване на условията, определени
в разрешението;
4. при установяване на неверни данни, посочени при издаването му.
Чл. 87в. (1) Националният център по наркомании създава и поддържа служебна база данни
на лицата, включени в програми за лечение с
агонисти и агонист-антагонисти.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа:
1. уникален идентификационен код на лицето;
2. лекарствен продукт, използван при лечението на лицето;
3. дата на постъпване и наименование на
лечебното заведение, осъществяващо програма
за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;
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4. дата на изписване от програма за лечение
с агонисти и агонист-антагонисти.
(3) Условията и редът за създаване и използване на служебната база данни по ал. 1 се
определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.“
§ 71. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Участието на лица, злоупотребяващи или
зависими от наркотични вещества, в програми
за лечение, за психосоциална рехабилитация и
за намаляване на вредите се основава на принципите на доброволност и поверителност, като
информация се предоставя на лица и служби
само в предвидените в закон случаи.“
2. В ал. 4 думите „Индивидуалното или колективното“ се заличават, а думата „лечение“
се заменя с „Лечението“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Лечението на непълнолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични
вещества, се извършва с тяхното информирано съгласие и със съгласието на родител или
попечител.“
§ 72. Член 89 се изменя така.
„Чл. 89. (1) Програмите за психосоциална
рехабилитация за лица, които са били зависими
или са злоупотребявали с наркотични вещества,
се осъществяват:
1. от институциите и лицата по чл. 18 от
Закона за социално подпомагане;
2. от амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика
за специализирана медицинска психиатрична
помощ и групова практика за специализирана
медицинска психиатрична помощ, медицински
център и диагностично-консултативен център,
когато се провеждат в домашна среда;
3. в лечебни заведения за стационарна
психиатрична помощ и в диспансери за психиатрични заболявания, когато се провеждат
в извъндомашна среда.
(2) Условията и редът за осъществяване на
програми за психосоциална рехабилитация се
определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната
политика.“
§ 73. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „при Министерството на
финансите“ се заменят с „към министъра на
финансите по ред, определен с наредба на
Министерския съвет, и“.
2. В ал. 2 думите „за съхраняване“ се заличават, а след думите „Агенция „Митници“ се
добавя „по реда на наредбата по ал. 1“.
§ 74. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
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2. В ал. 2 думите „влизането в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове
за погасяване на наказателното преследване“
се заменят с „приключване на наказателното
производство по съответния ред“.
§ 75. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Растенията се унищожават на място по
реда на наредбата по чл. 91, ал. 1.“
§ 76. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от Министерския съвет“
се заменят със „с наредбата по чл. 91, ал. 1“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Унищожаването по ал. 1, извън случаите
по чл. 93, се извършва от комисия, съставена
от представители на Националната следствена
служба, Агенция „Митници“, дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на
здравеопазването и Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Всички документи, свързани с унищожаването на растенията, наркотичните вещества,
техните препарати и представителните проби, се
съхраняват 4 години от датата на извършване
на унищожаването.“
§ 77. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Наблюдаващите“ се
заменя със „За целите на унищожаването наблюдаващите“.
2. В ал. 2 думата „Съдебните“ се заменя
със „За целите на унищожаването съдебните“.
§ 78. В чл. 97 думите „техните препарати“ се
заменят с „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 79. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Който не спазва изискванията на
чл. 29, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.“
§ 80. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. Който не спазва реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2
и 3, определен с наредбата по чл. 60, ал. 1,
се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при
повторно нарушение – с глоба 5000 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.“
§ 81. В чл. 103 числото „1000“ се заменя с
„5000“.
§ 82. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. Който не спази изискванията за
маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, се наказва с глоба от 10 000 до
30 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба
от 30 000 до 50 000 лв.“
§ 83. В чл. 105 числото „1000“ се заменя с
„5000“.
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§ 84. В чл. 106 числото „1000“ се заменя с
„5000“.
§ 85. В чл. 107а числото „1000“ се заменя
с „5000“.
§ 86. Член 107б се изменя така:
„Чл. 107б. Който осъществява дейност в
нарушение на чл. 89, ал. 1, се наказва с глоба
от 20 000 до 50 000 лв.“
§ 87. В чл. 108 числото „1000“ се заменя с
„20 000“.
§ 88. В чл. 108а числото „500“ се заменя с
„2000“.
§ 89. В чл. 109 числото „10 000“ се заменя
с „50 000“.
§ 90. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 думата „средства“ се заменя с
„продукти“.
2. В т. 16 накрая се поставя запетая и се
добавя „невключващи производство“.
3. Точка 20 се изменя така:
„20. „Програма за лечение с агонисти и
агонист-антагонисти“ означава предписване
на лекарствени продукти (опиеви агонисти
или агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални
услуги за облекчаване на неблагоприятните
медицински, психологични и физиологични
ефекти, присъщи на опиоидната зависимост,
при условия и по ред, определени от министъра
на здравеопазването.“
4. В т. 23а думите „митническата територия“
се заменят с „територията“.
5. В т. 23б думите „митническата територия“
се заменят с „територията“.
6. Създават се т. 29 – 32:
„29. „Пряка реклама“ е всяка форма на
търговско послание, съобщение или препоръка,
която цели популяризирането на наркотични
вещества и/или употребата им чрез използване
на самите вещества или на действия, свързани
с тяхната употреба, производство и/или разпространение.
30. „Непряка реклама“ е всяка форма на
търговско послание, съобщение, препоръка
или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо
наркотично вещество, за реклама върху стоки
и рекламни продукти.
31. „Системни нарушения“ са три или повече
нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и
агонист-антагонисти, определени с наредбата
по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра
практика за лечение на синдром на зависимост
към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти.
32. „Специален регистър“ е регистър, дан
ните от който са предназначени за служебно
ползване.“
§ 91. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 след
думата „Ацеторфин“ се добавя „1-Бензил пиперазин“, след „Beta-хидроксифентанил“ се добавя „4
Бромо-2,5- диметоксифениламин“, след „DOET“
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се добавя „2,5-диметокси-4-йодофенетиламин
(2C-I), 2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин
(2C-T-2), 2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин (2C-T-7)“, след „4-метиламинорекс“ се
добавя „4-метилтиоамфетамин (4-MTA)“, след
думата „Опиум“ се добавя „Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)“, след „ТМА“ се добавя
„2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2)“ и след
думата „Фенетилин“ се добавя „Фенилпиперазин
и неговите халогенни производни“.
§ 92. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 след
думата „Кодеин“ се добавя „Кодеин-N-оксид“.
§ 93. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
след думата „Буталбитал“ се добавя „1,4-Бутандиол“, след „Винилбитал“ се добавя „Гамабутиролактон“, след „Гама-хидроксибутират“
се добавя „Гама-хидроксибутирова киселина“,
след „Кетазолам“ се добавя „Кетамин“ и след
„Халоксазолам“ се добавя „Хлорал хидрат“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 94. Областните съвети по наркотичните
вещества в общините, които са административни центрове на области, продължават да
осъществяват дейността си и се преименуват
в общински съвети по наркотичните вещества.
§ 95. Изпратените в Агенция „Митници“
наркотични вещества, растения и препарати
не по установения ред, за които не е съставен
предавателно-приемателен протокол и наказателното производство е приключило по съответния ред, се унищожават в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон.
§ 96. В срок една година от влизането в
сила на този закон комисия от представители
на Министерството на здравеопазването чрез
дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването, Министерството на
финансите чрез Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи чрез съответната
компетентна структура, Софийската градска
прокуратура и Столичната следствена служба
унищожава съхраняваните от Министерството
на здравеопазването наркотични вещества.
§ 97. (1) В срок 4 месеца от влизането в сила
на този закон компетентните органи издават
нормативните актове по прилагането му.
(2) До влизането в сила на актовете по
ал. 1 издадените нормативни актове по прилагането на закона се прилагат, доколкото не
му противоречат.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 5 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2096
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УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за закриване на Социалноинвестиционния фонд, приет от ХLI Народно събрание
на 5 март 2010 г.
Издаден в София на 12 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за закриване на Социалноинвестиционния
фонд
Член единствен. Закрива се Социалноинвестиционният фонд – второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити към министъра на труда
и социалната политика.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Законът за Социалноинвестиционeн
фонд (обн., ДВ, бр. 32 от 2001 г.; изм., бр. 120
от 2002 г.) се отменя.
§ 2. Правоприемник на активите, пасивите,
архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството
на труда и социалната политика.
§ 3. Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на
Социалноинвестиционния фонд се прекратяват
от датата на влизане в сила на закона.
§ 4. Министърът на труда и социалната политика в срок три месеца от влизането в сила на
закона урежда правоотношенията, свързани със
закриването на Социалноинвестиционния фонд.
§ 5. Трудовите правоотношения със служителите от закрития Социалноинвестиционен фонд
се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1
от Кодекса на труда.
§ 6. Разходите по закриването са за сметка на
средствата за издръжка по утвърдения бюджет
на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 5 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2095
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност от оперативно-издирвателните и
оперативно-техническите структурни звена на
Държавна агенция „Национална сигурност“ и
за прилагане и ползване на разузнавателните
способи и средства при осъществяване дейността на органите на агенцията по защита
на националната сигурност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена
на Държавна агенция „Национална сигурност“
и за прилагане и ползване на разузнавателните
способи и средства при осъществяване дейността на органите на агенцията по защита на
националната сигурност (секретна).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2327

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2006 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г. и бр. 4 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложението към
чл. 2, ал. 3, т. 5 числото „112“ се заменя със „104“.

2328
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за преобразу ване на държавен култ у рен
институт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Преобразува Пътуващия театър – София, чрез вливането му в Народния театър
„Иван Вазов“ – София.
Чл. 2. (1) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на Пътуващия
театър – София, преминават към Народния
театър „Иван Вазов“ – София.
(2) Трудовите правоотношения със служителите в преобразувания културен институт по
чл. 1 се уреждат при условията и по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от
Постановление № 204 на Министерския съвет
от 1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на културата и за преобразуване и закриване
на държавни културни институти (обн., ДВ,
бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г.,
бр. 24, 49, 64 и 94 от 2000 г., бр. 24, 28 и 88 от
2001 г., бр. 9, 26 и 65 от 2002 г., бр. 1, 46, 54 и
63 от 2003 г., бр. 17, 19, 37, 41, 42, 49, 102 и 112
от 2004 г., бр. 1, 29, 44, 49, 56 и 100 от 2005 г.,
бр. 22, 30, 52, 77, 78 и 93 от 2006 г., бр. 3, 15,
65 и 110 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г. и бр. 14 и
34 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „1714“ се заменя с „1695“.
2. Точка 2.6 се отменя.
3. В т. 6 числото „1780”се заменя с „1799“.
§ 2. Постановлението се приема на основание
чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие
на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.

Министър-председател:
Бойко Борисов

Министър-председател:
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2329
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за прехвърляне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2010 г. за организиране на работна среща
на страните – членки на Европейския съюз,
по изпълнението на Европейската програма за
наблюдение на Земята – Глобален мониторинг
на околната среда и сигурност, и за пакета
от инициативи за участието на Република
България в работната среща
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. (1) Министърът на финансите да прехвърли от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни бюджетни кредити по бюджета
на Министерския съвет в размер 196 000 лв.
за организиране и провеждане на работната
среща на страните – членки на Европейския
съюз, по изпълнението на Европейската програма за наблюдение на Земята – Глобален
мониторинг на околната среда и сигурност, на
25 и 26 март 2010 г. в София под председателството на министър-председателя на Република
България и провеждането на пакета от инициативи за участието на Република България
в работната среща.
(2) Бюджетните кредити по ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените за целта
разходи по централния бюджет за 2010 г. по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
(3) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от ал. 1 и 2 промени по съответните бюджети за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2330
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, приета
с Постановление № 107 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 52 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „информиране и консултиране“ се заменят с „информиране и/или
консултиране“.
2. В т. 3 думите „професионално и/или мотивационно обучение“ се заменят с „обучение
на възрастни“.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Посредническа дейност могат да
осъществяват лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта
съгласно българското законодателство, законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейско икономическо пространство, наричани по-нататък
„посредник“.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението по чл. 7 лицата, регистрирани по българското законодателство,
прилагат:
1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър;
2. удостоверение от съответната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
за наличието или липсата на задължения към
датата на подаване на заявлението;
3. свидетелство за съдимост на физическото
лице или на лицето, което представлява юридическото лице;
4. проект на посреднически договор между
посредника и търсещото работа лице;
5. копие от удостоверението за вписване в
регистъра на администраторите на лични данни
съгласно Закона за защита на личните данни;
6. нотариално заверени копия на документи
за завършено средно или висше образование
на физическото лице или на представляващия
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юридическото лице по чл. 3 и на наетите лица,
които ще извършват посредническа дейност по
наемане на работа;
7. нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на трудов
стаж не по-малко от 3 години в областта на
морския транспорт на физическото лице или
на представляващия юридическото лице по
чл. 3 и на наетите лица, които ще извършват
посредническа дейност по наемане на работа
на моряци.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2 “ се заменят с
„ал. 1“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „30 дни“ се заменят с „14
дни“.
2. В ал. 4 думите „30 дни“ се заменят с „14
дни“.
§ 5. В чл. 10, ал. 3 се създава изречение
второ: „Таксата се заплаща в срок до 14 дни
от датата на уведомяването на заявителя, че
тя е дължима.“
§ 6. В чл. 11 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Към регистрите по ал. 1, т. 1 и 2
Агенцията по заетостта създава и поддържа
електронна база данни за регистрираните посредници, включваща и електронен вариант на
документите по чл. 7, 8, чл. 10, ал. 1, чл. 13,
чл. 14, ал. 1, чл. 16, 26, 26а, 30, чл. 33, ал. 1,
чл. 35, 38 и чл. 39, ал. 5.
(7) Агенцията по заетостта предоставя в реално време на оправомощени длъжностни лица
от Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ електронен достъп до базата данни
по ал. 6.“
§ 7. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа се
отказва, когато не са спазени изискванията на
чл. 29 от Закона за насърчаване на заетостта
и на чл. 3, 7, 8, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 3 и
чл. 23, ал. 2.“
§ 8. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думите „изискванията на“ се
добавя „чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закона за насърчаване на заетостта и“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. посредникът нарушава изискванията на
чл. 28, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за насърчаване на
заетостта и на чл. 6, чл. 23, ал. 1, чл. 27, 30, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, 35, 36 и 37;“.
§ 9. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Посредникът отказва извършването на посредническа дейност по наемане на
работа по заявки на работодатели, в които не
са спазени изискванията на чл. 2 от Закона за
насърчаване на заетостта.“
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§ 10. В чл. 23, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. права и задължения на лицата по т. 1,
включително задължението на посредника, извършващ посредническа дейност по наемане на
работа в чужбина или на моряци, да възстанови
изцяло разходите за престой и транспорт на
изпратените от него лица в случаите, когато
не са спазени изискванията на чл. 32 и 37;“.
§ 11. В чл. 24, ал. 2 се създава изречение
второ: „В 10-дневен срок от разкриването на
офиса посредникът заверява регистрите в дирекция „Инспекция по труда“ по адрес на офиса.“
§ 12. Член 26а се изменя така:
„Чл. 26а. За всяко тримесечие в срок до
10-о число на януари, април, юли и октомври
посредникът представя в Агенцията по заетостта
информация за регистрираните и устроените на
работа лица по форми и показатели, утвърдени
от изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта.“
§ 13. В чл. 30, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. задължението на работодателя да сключи за своя сметка застраховка, покриваща
рисковете заболяване, злополука, смърт, хоспитализация, медицински разходи, загуба или
намаляване на работоспособността на наетите
на работа лица преди тяхното заминаване от
Република България, действаща на територията
на съответната чужда държава, за срока на
сключения индивидуален договор за наемане,
както и за времето за пътуване;“.
§ 14. В чл. 32, ал. 1 се създава изречение
второ: „Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана
от лицето.“
§ 15. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 се представят
за всяко тримесечие в срок до 10-о число на
януари, април, юли и октомври.“
§ 16. В чл. 35, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. данни за официалната регистрация и
идентификация на корабопритежателя, включително ИМО уникален идентификационен
номер на компанията или на регистрирания
корабопритежател;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. задължението на работодателя да сключи
за своя сметка индивидуална и/или групова
застраховка, покриваща рисковете заболяване,
злополука, смърт, хоспитализация, медицински
разходи, загуба или намаляване на работоспособността, или да осигури покритие за защита
и обезщетение (P&I покритие) за болест, злополука и смърт на наетите на работа лица преди
тяхното заминаване от Република България
за срока на сключения индивидуален договор
за наемане, както и за времето за пътуване;“.
§ 17. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Индивидуалният договор за наемане
на работа съдържа дата и място на сключване на договора, срок на договора, име и
номер на кораба, под които той е регистриран в Международната морска организация (ИМО номер), данните по чл. 35, ал. 3,
т. 4, както и данните за застраховката по
чл. 35, ал. 3, т. 5, включително име и адрес
на застрахователя, номер и дата на застрахователната полица.“
§ 18. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) За изпълнението на всеки регистриран договор посредникът представя в
Агенцията по заетостта списък на изпратените
на работа моряци и данните за застраховката
по чл. 35, ал. 3, т. 5, включително име и адрес
на застрахователя, номер и дата на застрахователната полица.
(2) Документите по ал. 1 се представят
за всяко тримесечие в срок до 10-о число на
януари, април, юли и октомври.“
§ 19. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Посредникът проучва всеки постъпил при него сигнал, свързан с дейността му.
(2) В 3-дневен срок от получаване на сигнала по ал. 1 посредникът предоставя копие на
сигнала в териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
и на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по седалище и адрес на управление.
(3) В 14-дневен срок от получаване на сигнала по ал. 1 посредникът отговаря на лицето,
подало сигнала, с копие до териториалните
дирекции на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ и на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ по седалище и адрес
на управление.“
§ 20. В чл. 39 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Посредническите договори по чл. 30,
ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се регистрират в Агенцията
по заетостта в срок до 3 дни след заплащане на
таксата, определена с тарифа на Министерския
съвет, и представяне на документ за извършен
превод по банков път.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в срок до 14
дни от датата на уведомяването на посредника,
че тя е дължима.“
§ 21. В чл. 40, т. 1 думите „и 3“ се заличават.
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „ИМО номер“ е корабен идентификационен номер, регламентиран в Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море на Международната морска организация от 1974 г.“

ВЕСТНИК

„

С Т Р. 1 9

2. Създават се т. 3 и 4:
„3. „ИМО уникален идентификационен номер
на компанията или регистрирания корабопритежател“ е номер, определен в съответствие
с Резолюция 160(78) на Комитета по морска
безопасност на Международната морска организация.
4. „Покритие за защита и обезщетение (P&I
покритие)“ е застраховка за защита и обезщетение срещу отговорности към и искове от
трети страни, произтичащи от притежаването
или експлоатацията на кораб.“
§ 23. В приложение № 1 към чл. 7 се правят
следните изменения:
1. В т. 10 думите „информиране и консултиране“ се заменят с „информиране и/или
консултиране“ и думите „професионално и/или
мотивационно обучение“ се заменят с „обучение
на възрастни“.
2. Точка 13 се изменя така:
13. Приложени  копие от документа за редокументи*** гистрация или единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския
регистър
 удостоверение
�������������������������
от съответната териториална дирекция
на Националната агенция за
приходите за наличието или
липсата на задължения към
датата на подаване на заявлението
 свидетелство за съдимост
на физическото лице или на
лицето, което представлява
юридическото лице
 проект на посреднически
договор между посредника и
търсещото работа лице
 копие от удостоверението за
вписване в регистъра на администраторите на лични данни
съгласно Закона за защита на
личните данни
 нотариално заверени копия
на документи за завършено
средно или висше образование
на физическото лице или на
представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите
лица, които ще извършват
посредническа дейност по
наемане на работа
 нотариално заверени копия
на документи, удостоверяващи
наличието на трудов стаж не
по-малко от 3 години в областта на морския транспорт
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на физическото лице или на
представляващия юридическото лице по чл. 3 и на наетите
лица, които ще извършват
посредническа дейност по
наемане на работа на моряци.
**** Изброяват се документите, приложени от лицето, регистрирано по законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“
§ 24. В приложения № 2 и 3 след абревиатурата „БУЛСТАТ“ се поставя наклонена черта
и се добавя „ЕИК“.
Заключителна разпоредба
§ 25. Агенцията по заетостта създава електронната база данни за регистрираните посред
ници по чл. 11, ал. 6 в срок до 6 месеца от
влизането в сила на постановлението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2331

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
граничните контролно-пропускателни пунк
тове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г.,
бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г.,
бр. 79 от 2008 г. и бр. 14 и 100 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 23, ал. 2 думите „и за организацията по експлоатацията на автоматизираната
информационна система за плащане чрез единен
електронен фиш“ се заличават.
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „по ал. 1 и 2“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Началникът на службата за граничен
митнически контрол организира и контролира
експлоатацията на автоматизираната инфор-
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мационна система за плащане чрез единен
електронен фиш на съответния ГКПП.“
§ 3. В чл. 27а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, 2 и 3 след думите „на шосейните ГКПП“ се добавя „с обособени трасета за
движение на товарни автомобили“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството
на финансите“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 4. В чл. 27б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. идентификация на всяко лице и на товарния автомобил, преминаващи границата;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. стойността на всички дължими държавни
такси и глоби за всяко лице и за товарния автомобил при преминаване на шосейни ГКПП
с обособени трасета за движение на товарни
автомобили на външните граници.“
2. В ал. 4 след думите „изходящ трафик“
се добавя „на товарни автомобили“, а думите
„Министерството на вътрешните работи чрез
Главна дирекция „Гранична полиция“ се заменят
с „Министерството на финансите чрез Агенция
„Митници“.
§ 5. В чл. 35а думите „и преминаващите
лица“ се заличават.
§ 6. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думите „шосейните ГКПП“ се добавя
„с обособени трасета за движение на товарни
автомобили“.
§ 7. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заличават, а думите „министъра на земеделието и горите, министъра на транспорта“ се
заменят с „министъра на земеделието и храните,
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 8. В приложение № 2 към чл. 27а се правят
следните изменения и допълнения:
1. В наименованието думите „на задължителния граничен контрол“ се заменят с „на граничния контрол“ и след думите „на шосейните
гранични контролно-пропускателни пунктове“
се добавя „с обособени трасета за движение
на товарни автомобили“.
2. Основният текст се изменя така:
„Граничният контрол обхваща входящия
и изходящия трафик на товарни автомобили
и преминаващите с тях лица през граничния
пункт и се осъществява в следната технологична
последователност:“.
3. В т. I.1:
а) в т. 1:
аа) основният текст се изменя така:
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„1. На това работно място се осъществява
идентифициране на товарния автомобил. Служителят на Граничната полиция предоставя
на водача електронен носител, в който чрез
локалната информационна система са въведени
следните данни:“;
бб) в буква „б“ думите „превозното средство“
се заменят с „товарния автомобил“;
б) в т. 2 думите „или преминаващите лица
преминават“ се заменят с „преминава“.
4. В т. I.2 в основния текст на т. 1 и 2
абревиатурата „ППС“ се заменя с „товарния
автомобил“.
5. Точка I.3 се отменя.
6. В т. I.4:
а) в т. 1 думите „предоставена от водача на
ППС или от преминаващите лица“ се заменят с
„предоставен от водача на товарния автомобил“,
а думите „и контрол“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. Служителят на Граничната полиция
въвежда в локалната информационна система
данни, удостоверяващи самоличността на водача
и пътниците в пътното превозно средство (име,
номер на паспорт, гражданство)“;
в) в т. 3 думите „осъществява контрол на“
се заменят с „проверява“;
г) в т. 4 думите „или на преминаващите
лица“ се заличават, а абревиатурата „ППС“ се
заменя с „товарния автомобил“.
7. В т. I.5, т. 1 и 2 абревиатурата „ППС“ се
заменя с „товарния автомобил“.
8. В т. І.6, т. 2 абревиатурата „ППС“ се заменя с „товарния автомобил“.
9. В т. I.7:
а) в т. 1 думите „предоставена от водача на
ППС или от преминаващите лица“ се заменят с
„предоставен от водача на товарния автомобил“;
б) в т. 2 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) тегло и габарити на автомобила според
контролните уреди за измерване;
ж) дължима такса.“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. Митническият служител предоставя винетен стикер.“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. Митническият служител връща на водача електронния носител за преминаване на
товарния автомобил към следващата точка за
обработка.“
10. В т. I.8:
а) в т. 1 думите „срещу предоставен електронен носител водачът на ППС или преминаващите лица са длъжни да заплатят“ се заменят
със „срещу предоставен електронен носител
водачът на товарния автомобил е длъжен да
заплати“, а думата „получават“ се заменя с
„получава“;
б) в т. 2 думите „ППС или на преминаващите лица“ се заменят с „товарния автомобил“.
11. В т. I.9:
а) точка 1 се отменя;
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б) в т. 2 думите „ППС или преминаващите
лица“ се заменят с „товарния автомобил“.
12. В т. II.1:
а) в основния текст на т. 1 абревиатурата
„ППС“ се заменя с „товарния автомобил“, а
думите „или на преминаващите лица“ се заличават;
б) в т. 2 думите „или преминаващите лица
преминават“ се заменят с „преминава“.
13. Точка II.2 се отменя.
14. В т. II.3:
а) в т. 1 думите „предоставен от водача на
ППС или от преминаващите лица“ се заменят с
„предоставен от водача на товарния автомобил“;
б) в т. 2 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) тегло и габарити на автомобила според
контролните уреди за измерване;
ж) дължима такса.“;
в) в т. 3 думите „или на преминаващите
лица“ се заличават, а абревиатурата „ППС“ се
заменя с „товарния автомобил“;
г) точка 4 се отменя.
15. В т. II.4:
а) в т. 1 думите „предоставен от водача на
ППС или от преминаващите лица“ се заменят с
„предоставен от водача на товарния автомобил“,
а думите „и контрол“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. Служителят на Граничната полиция
въвежда в локалната информационна система
данни, удостоверяващи самоличността на водача и пътниците в товарния автомобил (име,
номер на паспорт, гражданство)“;
в) в т. 3 думата „контрол“ се заменя с
„проверка“;
г) в т. 4 думите „или на преминаващите
лица“ се заличават, а абревиатурата „ППС“ се
заменя с „товарния автомобил“.
16. В т. II.5:
а) в т. 1 думите „водачът на ППС или преминаващите лица са длъжни да заплатят“ се
заменят с „водачът на товарния автомобил е
длъжен да заплати“;
б) в т. 2 думите „ППС или на преминаващите лица“ се заменят с „товарния автомобил“.
17. В т. II.6:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „пътното превозно средство
или преминаващите лица“ се заменят с „товарния автомобил“;
в) в т. 3 думите „от водача на ППС или от
преминаващите лица те заплащат“ се заменят
с „водачът на товарния автомобил заплаща“,
а думите „ППС или преминаващите лица“ се
заменят с „на товарния автомобил“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2332
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за осигуряване на средства от републиканския бюджет за авансово финансиране на
плащания на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Осигуряват се от републиканския
бюджет средства в размер до 20 млн. лв. за
авансово финансиране на плащания на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда.
(2) Средствата по ал. 1 се използват от
Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда за разплащане
на задължения по проекти в рамките на разчетените за 2010 г. разходи на предприятието.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят чрез
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за сметка на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
Чл. 2. (1) Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
възстановява средствата по чл. 1 по бюджета
на Министерството на околната среда и водите
до 31 октомври 2010 г.
(2) Възстановяването на средствата по чл. 1
може да се извършва директно за сметка на
събраните от Министерството на околната
среда и водите приходи на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда.
Чл. 3. За отпускането на средствата по чл. 1
министърът на финансите да осигури допълнителен лимит за плащания по бюджета на
Министерството на околната среда и водите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2333
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване от държавата на
акции от капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Дава съгласие за предоставяне на
50 000 лв. от републиканския бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на финансите
за придобиване от държавата на 100 на сто от
капитала на „Проектна компания нефтопровод
Бургас – Александруполис – БГ“ – ЕАД, чрез
прехвърляне от „Техноекспортстрой“ – ЕАД, на
50 000 броя акции по номиналната им стойност.
Чл. 2. За осигуряване на средствата по чл. 1
министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет и по
бюджета на Министерството на финансите за
2010 г. при условията и по реда на § 21, ал. 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2334

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавната парично-предметна
лотария, приет с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 19
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2002 г.; бр. 20
от 2003 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 22 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Придобитото от Държавната паричнопредметна лотария имущество е частна държавна собственост и се управлява по реда на ал. 1.“
§ 2. В чл. 8, ал. 4 накрая се поставя запетая
и се добавя „назначавани от изпълнителния
директор на Държавната парично-предметна
лотария.“
§ 3. В чл. 10 т. 3 се изменя така:
„3. осигуряват управлението, поддържането
и стопанисването на предоставеното им имущество, както и развитието на материалнотехническата база.“
§ 4. В чл. 14, ал. 1 думата „петима“ се заменя с „трима до петима“.
§ 5. В чл. 16, т. 5 думите „от фондовете“ се
заличават.
§ 6. Наименованието на глава пета се изменя така:
„НАБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ“.
§ 7. Член 27 се отменя.
§ 8. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „осем на сто“ се заменят
с „пет на сто“.
2. Точки 3 – 5 се отменят.
§ 9. Членове 30 – 33 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

2335

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 12 МАРТ 2010 Г.

за предоставяне на средства по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2010 г. допълнителни средства по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
в размер до 20 000 000 лв. за финансиране на
отчуждително производство на имоти – собственост на физически и юридически лица,
свързано с изграждането на обект „Софийски
околовръстен път – Южна дъга, участък от км
42+800 до км 44+720, направлението Пътен възел
„Младост“ – Пътен възел „Симеоновско шосе“.
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Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2336

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 15 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала, приет с Постановление № 112
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.;
Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 103 от 2008 г. и бр. 39 и 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) С разрешение на едноличния собственик на капитала сключването на договори за
наем на дълготрайни активи – спортни обекти и съоръжения, независимо от балансовата
им стойност може да се извърши чрез пряко
договаряне с юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност, чиято основна дейност съответства на
предназначението на актива, като началната
цена се определя от лицензиран оценител.
(3) Договорите по ал. 2 са за срок до една
година.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2362

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
АКТ

за изменение на Конвенцията за създаване
на Европейска радиоцентрала (ЕRО)
(Ратифициран със закон, приет от ХХХІХ
Народно събрание на 16 юли 2003 г. – ДВ,
бр. 66 от 2003 г. В сила за Република България
от 1 юли 2009 г.)
Договарящите страни по Конвенцията за
създаване на Европейска радиоцентрала (ERO)
(Хага, 1993 г.),
като взеха предвид, че Съветът на Европейската радиоцентрала на своето 14-о редовно
заседание, състояло се в Копенхаген на 8 и
9 април 2002 г., прие изменения на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала
(ERO) (Хага, 1993 г.) съгласно съответните
разпоредби на чл. 20 от тази конвенция,
се споразумяха за следното:
Член 1
Конвенцията за създаване на Европейска
радиоцентрала (ERO) (Хага, 1993 г.), наричана оттук нататък „конвенция“, се изменя,
като консолидираната версия на изменения
текст на конвенцията е даден в приложение
към този акт.
Член 2
Съгласно разпоредбите на чл. 20 от конвенцията изменената конвенция ще влезе в сила
за всички договарящи страни на първия ден от
третия месец, след като правителството на Дания
уведоми договарящите страни за получаването
на уведомления за ратификация, приемане или
одобрение от всички договарящи страни.
В свидетелство на което, долуподписаните
представители на договарящите страни, надлежно упълномощени за това, подписаха този Акт
за изменение на Конвенцията за създаване на
Европейска радиоцентрала (ERО) (Хага, 1993 г.).
Съставен в Копенхаген на 17 декември
2002 г. в един екземпляр на английски, френски и немски език, като и трите текста имат
еднаква сила.

ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНВЕНЦИЯ

за създаването на Европейски комуникационен офис (EКO)
(Хага, 23 юни 1993 г., изменена в Копенхаген
на 9 април 2002 г.)
Държавите – страни по тази конвенция,
наричани оттук нататък „договарящи страни“,
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като решиха да създадат постоянна институция с идеална цел, която да подпомага
Европейската конференция на пощенските и
телекомуникационни администрации, наричана
оттук нататък „СЕПТ“, при изпълнението на
нейните задачи за укрепване на отношенията
между членове є, насърчаване на сътрудничеството между тях и подкрепа за създаването на
динамичен пазар в областта на пощенските и
електронните комуникации в Европа,
като отбелязват, че тази конвенция представлява изменения текст на Конвенцията
за създаване на Европейска радиоцентрала,
както и че офисът, създаден с тази конвенция,
поема досегашните отговорности и функции
на Европейската радиоцентрала (ЕRО) и на
Европейския телекомуникационен офис (ЕТО),
се споразумяха за следното:
Член 1
Създаване на Европейски комуникационен
офис
(1) Създава се Европейски комуникационен
офис, наричан оттук нататък „ЕКО“.
(2) Седалището на ЕКО е в Копенхаген,
Дания.
Член 2
Цел на ЕКО
Европейският комуникационен офис е център за експертно съдействие по пощенски и
електронни комуникации, като подпомага и
предоставя консултантска помощ на председателството и комитетите на СЕПТ.
Член 3
Функции на ЕКО
(1) Основните функции на ЕКО са:
1. да предоставя център за експертно съдействие, който да служи като фокус за определяне
на проблемните области и новите възможности
в областта на пощенските и електронните
комуникации и да предоставя съвети на председателството и комитетите на СЕПТ;
2. да разработва дългосрочни планове за
бъдещото използване на ограничените ресурси,
използвани от електронните комуникации на
европейско равнище;
3. да осъществява връзка с националните
власти, когато това е необходимо;
4. да проучва регулаторни въпроси в област
та на пощите и електронните комуникации;
5. да провежда консултации по конкретни
въпроси;
6. да поддържа документация за важни прояви
на комитетите на СЕПТ и за приложението на
съответните решения и препоръки на СЕПТ;
7. редовно да предоставя на комитетите на
СЕПТ отчети за текущото състояние;
8. да поддържа връзка с Европейския съюз и
Европейската асоциация за свободна търговия;
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9. да предоставя съдействие на председателството на СЕПТ, освен в другото, при
поддържането на дневния ред по политиката;
10. да предоставя съдействие и извършва
проучвания за комитетите на СЕПТ, освен в
другото, при изготвянето на предложение за
програмата за работа на СЕПТ въз основа на
дневния ред по политиката;
11. да съдейства на работните групи и проектните екипи на СЕПТ, по-конкретно при подготовката на конкретни консултативни заседания;
12. да бъде пазител на архивите на СЕПТ
и да разпространява информация на СЕПТ,
когато това е необходимо.
(2) При осъществяването на горепосочените
функции, свързани с консултативните заседания,
ЕКО разработва и поддържа съвременни процедури, предназначени да дадат възможност на
организациите в Европа със съответни интереси
към използването на пощенски и електронни
комуникации, включително правителствени
администрации, обществени оператори, производители, потребители и оператори на частни
мрежи, доставчици на услуги, изследователски
учреждения и стандартизационни ведомства
или организации, представляващи такива групи,
да се абонират за съответната информация на
регулярна основа и да участват в тези консултативни заседания на равноправен принцип с
оглед техните конкретни интереси.
(3) Освен функциите, упоменати в ал. 1,
ЕКО организира редовни заседания, които са
отворени за организациите, упоменати в ал. 2,
за предоставяне на възможности за обсъждане
на дейностите и бъдещите работни програми
на комитетите на СЕПТ и ЕКО.
Член 4
Правен статут и привилегии
(1) Европейският комуникационен офис е
юридическо лице. ЕКО се ползва от всички
права, необходими за изпълнението на неговите
функции и постигането на неговите цели, като
по-конкретно може:
1. да влиза в договорни отношения;
2. да придобива, да наема, да притежава и да
разполага с движимо и недвижимо имущество;
3. да бъде страна по съдебни производства, и
4. да сключва споразумения с държави или
с международни организации.
(2) Директорът и персоналът на ЕКО се
ползват от привилегиите и имунитетите в
Дания, които са определени в споразумение
между ЕКО и правителството на Дания относно
седалището на ЕКО.
(3) Други страни могат да дадат подобни
привилегии и имунитети в подкрепа на дейността
на ЕКО в тези страни, особено по отношение
на имунитет срещу възбуждане на съдебно
преследване във връзка с устни и писмени
изказвания и всички действия, осъществявани
от директора и персонала на ЕКО в качеството
им на длъжностни лица.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

Член 5
Органи на ЕКО
ЕКО се състои от съвет и директор, подпомаган от персонал.
Член 6
Съветът
(1) Съветът се състои от представители на
договарящите страни.
(2) Съветът избира свой председател и заместник-председател, които са представители
на договаряща страна. Мандатът е три години,
като се допуска преизбиране за втори мандат.
Председателят притежава пълномощия да
действа от името на съвета.
(3) Представители на председателството
на СЕПТ и на комитетите на СЕПТ, на Европейската комисия и на секретариата на
Европейската асоциация за свободна търговия
могат да участват в съвета в качеството си на
наблюдатели.
Член 7
Функции на съвета
(1) Съветът е най-висшият орган на ЕКО,
който взема решенията, като по-специално той:
1. определя политиката на ЕКО по технически и административни въпроси;
2. утвърждава програмата за работа, бюджета
и счетоводните отчети;
3. определя числеността на персонала и реда
за неговото наемане;
4. назначава директора и персонала;
5. влиза в договорни отношение от името
на ЕКО;
6. приема изменения на тази конвенция в
съответствие с чл. 15 и 20, и
7. взема всички необходими мерки за постигане на целите на ЕКО в рамките на тази
конвенция.
(2) Съветът създава всички необходими
правила за нормалната работа на ЕКО и неговите органи.
Член 8
Правила за гласуване
(1) Решенията на съвета се приемат с консенсус, доколкото това е възможно. Ако не е
възможно да се постигне консенсус, решение
се взема с мнозинство от две трети от претеглените гласове, които са подадени.
(2) Претеглянето на отделните гласове на
съвета се извършва съгласно приложение А.
(3) Предложения за изменение на тази
конвенция, включително и на приложенията,
се разглеждат само ако са подкрепени от наймалко 25 % от общия брой на претеглените
гласове на всички договарящи страни.
(4) За всички решения на съвета се изисква
кворум по времето на вземането на решението, който:
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1.

за решения, свързани с изменение на
тази конвенция и на нейните приложения, е равен най-малко на две трети от
общия брой на претеглените гласове
на всички договарящи страни;
2.
за всички други решения е равен
най-малко на половината от общия
брой на гласовете на всички договарящи страни.
(5) Наблюдателите в съвета могат да участват
в обсъжданията, но нямат право да гласуват.
Член 9
Директор и персонал
(1) Директорът действа като законен представител на ЕКО и има пълномощия в границите,
договорени от съвета, да влиза в договорни
отношения от името на ЕКО. Директорът
може да делегира тези правомощия, изцяло
или частично, на заместник-директора.
(2) Директорът отговаря за подходящото
изпълнение на всички вътрешни и външни
дейности на ЕКО в съответствие с тази конвенция, споразумението за седалището, програмата за работа, бюджета и директивите и
насоките на съвета.
(3) Съветът установява правилник за персонала.
Член 10
Програма за работа
Съветът ежегодно утвърждава програмата за
работа на ЕКО, която обхваща период от три
години, на основата на предложения от Асамблеята на СЕПТ и комитетите на СЕПТ. Първата
година от тази програма съдържа достатъчно
подробна информация, за да даде възможност
за създаването на годишния бюджет на ЕКО.
Член 11
Бюджет и счетоводство
(1) Финансовата година на ЕКО включва
периода от 1 януари до следващия 31 декември.
(2) Директорът отговаря за изготвянето на
годишния бюджет и годишните счетоводни
отчети на ЕКО и за съответното им внасяне
за разглеждане и приемане от съвет.
(3) Бюджетът се изготвя, като се вземат
предвид изискванията на програмата за работа,
утвърдена съгласно чл. 10. Графикът за внасянето и приемането на бюджета преди годината,
за която той се отнася, се определя от съвета.
(4) Съветът приема подробен финансов
правилник. Освен другото той съдържа разпоредби за графика на внасяне и одобрение на
годишните счетоводни отчети на ЕКО, както
и разпоредби относно одита на тези отчети.
Член 12
Финансови вноски
(1) Капиталните разходи и текущите експлоатационни разходи на ЕКО, без да включват
разходите, свързани със заседанията на съвета,
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се поемат от договарящите страни, които си
поделят разноските на базата на единиците
членски внос, в съответствие с таблицата от
приложение А, което съставлява неразделна
част от тази конвенция.
(2) Това не изключва възможността ЕКО
след решение на съвета да извършва работа за
трети страни, включително и председателството
на СЕПТ, срещу заплащане.
(3) Разходите, свързани със заседанията
на съвета, се поемат от договарящата страна
домакин, а при липса на договаряща страна
домакин – от ЕКО. Разноските за транспорт,
нощувки и дневни пари се поемат от представените договарящи страни.
Член 13
Договарящи страни
(1) Дадена държава става договаряща страна
по тази конвенция съгласно процедурата по
чл. 14 или по чл. 15.
(2) Когато дадена държава стане договаряща
страна по тази конвенция, прилага се единицата членски внос, упомената в приложение А,
съгласно изменението в съответствие с чл. 15.
Член 14
Подписване
(1) Всяка държава, чиято телекомуникационна администрация е член на СЕПТ, може да
стане договаряща страна посредством:
1. подписване без резерви по отношение на
ратификация, приемане или одобрение, или
2. подписване, което подлежи на ратификация, приемане или одобрение, последвано от
ратификация, приемане или одобрение.
(2) Тази конвенция е отворена за подписване
от 23 юни 1993 г. до влизането є в сила, като след
тази дата остава отворена за присъединяване.
Член 15
Присъединяване
(1) Тази конвенция е отворена за присъединяване от всяка държава, чиято администрация
е членка на СЕПТ.
(2) След консултация с присъединяващата се
държава съветът може да приеме необходимите
изменения на приложение А. Независимо от
чл. 20, ал. 2 това изменение влиза в сила на
първия ден от втория месец след датата, на
която правителството на Дания получи документа за присъединяването на тази държава.
(3) Документът за присъединяване изразява
съгласието на присъединяващата се държава с
приетите изменения на приложение А.
Член 16
Влизане в сила
(1) Тази конвенция влиза в сила на първия
ден от втория месец след датата, на която
правителството на Дания получи достатъчно
подписи и – ако е необходимо – документи
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за ратификация, приемане или одобряване от
договарящите страни, с което да се осигури
ангажирането най-малко на 80 % от възможния максимален брой единици членски внос,
упоменати в приложение А.
(2) След влизането в сила на тази конвенция
всяка следваща договаряща страна се обвързва
с нейните разпоредби, включително и влезлите
в сила изменения, от първия ден на втория
месец след датата, на която правителството
на Дания получи документа на тази страна за
ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
Член 17
Денонсиране
(1) След като тази конвенция е била в сила
две години, всяка договаряща страна може да
я денонсира чрез писмено уведомление до правителството на Дания, което уведомява съвета,
договарящите страни, директора и председателя
на СЕПТ за това денонсиране.
(2) Денонсирането влиза в сила при изтичането на следващата пълна финансова година,
както е определено в чл. 11, ал. 1, след датата
на получаване на уведомлението за денонсирането от правителството на Дания.
Член 18
Права и задължения на договарящите страни
(1) Нищо в тази конвенция не представлява
намеса в суверенните права на всяка договаряща
страна да регулира собствените си пощенски
и електронни комуникации.
(2) Всяка договаряща страна, която е държава – членка на Европейския съюз, ще прилага тази конвенция в съответствие със своите
задължения по съответните договори.
(3) Не могат да бъдат изразявани резерви
по тази конвенция.
Член 19
Уреждане на спорове
Всеки спор относно тълкуването или прилагането на тази конвенция и на нейните приложения, който не е уреден с добрите услуги на
съвета, се отнася от заинтересованите страни
до арбитраж съгласно приложение Б, което
съставлява неразделна част от тази конвенция.
Член 20
Изменения
(1) Съветът може да приема изменения на
тази конвенция, които подлежат на писмено
потвърждение от всички договарящи страни.
(2) Измененията влизат в сила за всички
договарящи страни на първия ден от третия
месец, след като правителството на Дания
уведоми договарящите страни за получаването
на уведомления за ратификация, приемане или
одобрение от всички договарящи страни.
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Член 21
Депозитар
(1) Оригиналът на тази конвенция с последващите изменения, както и документите
за ратификация, приемане, одобрение или
присъединяване, се депозира в архивите на
правителството на Дания.
(2) Правителството на Дания предоставя
заверено копие от тази конвенция и текста на
всяко изменение, прието от съвета, на всички
държави, подписали или присъединили се към
тази конвенция, и на председателя на СЕПТ.
Освен това се изпращат копия за информация
до директора на ЕКО, генералния секретар на
Всемирния пощенски съюз, генералния секретар
на Международния съюз по далекосъобщения,
председателя на Европейската комисия и генералния секретар на Европейската асоциация
за свободна търговия.
(3) Правителството на Дания уведомява
всички държави, подписали или присъединили
се към тази конвенция, както и председателя
на СЕПТ за всички подписи, ратификации,
приемания, одобрения и денонсирания, както
и за влизането в сила на тази конвенция и на
всяко изменение. Освен това правителството
на Дания уведомява всички държави, които са
подписали или са се присъединили към тази
конвенция, както и председателя на СЕПТ, за
влизането в сила на всяко присъединяване.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Единици членски внос, които да се използват
за основа при финансовите вноски и при претеглянето на гласове
25 единици Франция
Испания
Германия
Великобритания
Италия
15 единици Швейцария
Холандия
10 единици Австрия
Норвегия
(Белгия)
Португалия
Дания
(Руската
		
федерация)
Финландия
Швеция
Гърция
Турция
Люксембург
5 единици Ирландия
1 единица (Албания)
(Латвия)
(Андора)
Лихтенщайн
(Азербайджан) (Литва)
(Босна и
Херцеговина) (Малта)
България
(Молдова)
Хърватска
Монако
Кипър
Полша
(Чешката
република)
Румъния
Естония
(Сан Марино)
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(Бивша
югославска
република
Словашката
Македония)
република
Унгария
(Словения)
Исландия
(Украйна)
		
Ватикана
Членовете на СЕПТ, които не са договарящи страни по тази конвенция, са в скоби.
Те са поставени при единицата членски внос,
която съответства на единицата, избрана по
Споразумението на СЕПТ.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Арбитражна процедура
(1) За целите на произнасяне на решение
по всеки спор по чл. 19 от тази конвенция се
създава арбитражен трибунал в съответствие
със следните алинеи:
(2) Всяка страна по тази конвенция може
да се присъедини към всяка страна по спора
при арбитража.
(3) Трибуналът се състои от трима членове.
Всяка страна по спора определя един арбитър
до два месеца от датата на получаването на
молба от дадена страна за отнасяне на спора
до арбитраж. До шест месеца от определянето
на втория арбитър първите двама арбитри определят третия арбитър, който председателства
трибунала. Ако един от двамата арбитри не е
определен в необходимия срок, по молба на
една от страните той се определя от генералния секретар на Постоянния арбитражен съд.
Прилага се същата процедура и ако председателят на трибунала не бъде избран в рамките
на необходимия срок.
(4) Трибуналът определя мястото на своето
заседание и установява собствени процедурни
правила.
(5) Решението на трибунала е в съответствие
с международното право и се основава на тази
конвенция и на общите принципи на правото.
(6) Всяка страна поема разходите, свързани
с арбитъра, за чието избиране е отговорна,
както и разходите за представляване пред
трибунала. Разходите, свързани с председателя
на трибунала, се поемат поравно от страните
по спора.
(7) Решението на трибунала се взема с мнозинство на неговите членове, които не могат
да се въздържат от гласуване. Това решение е
окончателно и задължително за всички страни
по спора и не подлежи на обжалване. Страните
изпълняват решението незабавно. В случай на
спор относно неговото значение или обхват
трибуналът го тълкува по молба на една от
страните по спора.
2211
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ

за споразумение относно изграждането на
механизъм за консултации и сътрудничество в областта на техническите регулации,
стандартизацията, оценката на съответствие
и метрологията между правителството на
Република България и правителството на
Република Турция
(Утвърден с Решение № 92 от 24 февруари
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
24 февруари 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Турция (наричани по-долу „страните“) са решили да засилят
сътрудничеството си в областта на техническите регулации, стандартизацията, оценката на
съответствие, акредитацията и метрологията,
включващи дейности от международно значение; да премахнат техническите бариери на
търговията; да повишат потока на двустранната
търговия; да поддържат взаимните си икономически и търговски интереси и да защитават
безопасността и здравето на турските и българските потребители.
Страните имат предвид, че България е държава – членка на ЕС, както и че Турция е страна
кандидатка за членство в ЕС и е хармонизирала
техническото си законодателство с това на ЕС
и след приключване на хармонизирането двете
държави ще използват паралелно техническо
законодателство.
Страните оценяват важността на хармонизирането на националното законодателство
с международните стандарти и правила като
начин за избягване на ненужните пречки към
търговията и за засилване действието на потенциала в двустранната търговия.
С цел насърчаване на споразумението между
България и Турция в областта на техническите
регулации, стандартизацията, оценката на съответствие, акредитацията и метрологията и
създаване на механизъм за предотвратяване на
техническите бариери към търговията,
страните, без да се засягат международните
им права и задължения, достигнаха до следното
споразумение:
1. Да създадат подробен механизъм за консултации и сътрудничество с цел изграждане
на канал за техническо сътрудничество, комуникация и обмен на информация.
2. Да считат този механизъм за консултации
и сътрудничество за съдействие и диалог в
области, отнасящи се до съответните отговорности на Министерството на икономиката и
енергетиката на България и Подсекретариата
на Министерството на чуждестранната търговия
на Турция.
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3. Да създадат координационен комитет,
който да свиква годишни заседания, които да
се провеждат в България и Турция, без да бъде
определян изричен времеви график, и на които
да се обсъждат основните притеснения и да
се съставя планът за бъдещо сътрудничество,
4. Да създадат контактна точка, работеща под ръководството на координационния
комитет, която да проучва и отстранява ненужните пречки към търговията, възникнали
при подготовката, приемането и прилагането
на техническите регулации, стандартите и
процедурите за оценка на съответствието, да
функционира като система за бързо реагиране
за опасенията относно техническите бариери
на страните, бързо да се справя с проблемите,
свързани с търговията, да отговаря на всички
основателни запитвания, да предоставя необходимите документи, да осигурява поток на
информация и да изгражда координация между
всички заинтересовани страни.
5. Да си разменят информация относно
последното (най-новото) законодателство,
техническите регулации, стандартите, процедурите за оценка на съответствието, надзора на
пазара, акредитацията и метрологията.
6. Да подобрят сътрудничеството между
институтите по стандартизация, акредитация
и метрология и лабораториите на страните
в областта на информацията, периодичната
публикация и обмяната на опит, да участват в
международни дейности, съвместни семинари,
свързани със стандартизацията, акредитацията,
качеството, метрологията, и в сътрудничество
да извършват проучвания относно проекти от
общ (взаимен) интерес.
7. Да подкрепят сътрудничеството между
органите за оценка на съответствието на двете
страни в общи дейности, проекти и оценки и
да способстват за по-добро разбиране на правната и търговската среда, в която работят на
световните пазари,
8. При необходимост да гарантират поверителност на документите и получената информация в рамките на този меморандум за
сътрудничество.
9. Мирно да уреждат всеки спор относно
тълкуването или прилагането на този меморандум за сътрудничество чрез консултации
между страните.
10. Да определят Министерството на икономиката и енергетиката за българската страна
и Подсекретариата на Министерството на
чуждестранната търговия (ГД Стандартизация
за чуждестранна търговия) за турската страна
като упълномощени органи за изпълнението
и прилагането на този меморандум за сътрудничество.
Този меморандум за сътрудничество влиза в
сила в съответствие с изискванията на вътрешното законодателство на страните и остава в
сила за една година.
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Освен ако една от страните не уведоми
другата за намерението си да прекрати меморандума за сътрудничество 60 дни преди датата
му на изтичане, меморандумът за сътрудничество трябва да се подновява всеки път за
по една година.
Изготвен в София на 15 април 2009 г. в два
оригинала на български, турски и английски
език, като всичките са автентични. В случай
на различия в тълкуването английският текст
е водещ.
За правителството
За правителството
на Република България: на Република Турция:
Петър Димитров,
Кюршад Тюзмен,
министър на икономиката държавен министър
и енергетиката
2142

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 10 март 2010 г.

за условията за допустимост за подпомагане
на земеделските парцели по схеми за плащане
на площ и за общите и регионални критерии
за постоянни пасища
Раздел І
Обща разпоредба
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. критериите за класифициране на земеделските площи;
2. общите и специалните условия за допустимост за подпомагане на земеделските площи;
3. общите и регионалните критерии за постоянни пасища;
4. условията за допустимост за подпомагане
на постоянните пасища;
5. допустимите за подпомагане елементи на
заобикалящата среда;
6. специалните условия за допустимост за
подпомагане на площите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(2) Критериите и условията за допустимост
по ал. 1 се прилагат при подпомагане на земеделските стопани по следните схеми и мерки
за плащане на площ:
1. схема за единно плащане на площ по
чл. 39 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. схеми за национални доплащания към
директните плащания на площ по чл. 44 от
Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. мерките за подпомагане по Наредба № 11
от 2008 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони“
и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани
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в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2008 г.; изм., бр. 97 от 2009 г.);
4. мярката за подпомагане по Наредба № 11
от 2009 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 29 от 2009 г.)
с подмерки:
а) биологично земеделие;
б) управление на земеделски земи с висока
природна стойност;
в) поддържане на характеристики на ландшафта;
г) опазване на почвите и водите;
д) традиционно животновъдство с направления – опазване на застрашени от изчезване
местни породи и традиционни практики за
сезонна паша (пасторализъм).
Раздел ІІ
Критерии за класифициране на земеделските
площи
Чл. 2. (1) Като земеделски площи се класифицират тези части от територията на страната,
които:
1. притежават природни дадености, правещи ги пригодни за извършване на земеделска
дейност;
2. са включени в Системата за идентификация на земеделските парцели по чл. 30, ал. 2,
т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители като част от физически блокове
земеделски площи;
3. могат да бъдат използвани за извършване
на земеделска дейност съгласно действащото
в страната законодателство.
(2) Не са земеделски площи:
1. необработваемите площи – храсти и затревени площи, дерета, оврази, полски пътища,
прокари и просеки;
2. териториите, заети от гори;
3. урбанизираните територии – градски
структури, застроени площи извън населените
места и зоните за спорт и отдих;
4. водните площи – реки и речни корита,
езера, язовири, блата, канали и гранични водни площи;
5. нарушените терени – кариери, открити
рудници и табани, сметища и хвостохранилища;
6. транспортната инфраструктура – пътищата с трайна настилка и прилежащите към тях
територии, железопътни линии и прилежащите
към тях територии;
7. голи и ерозирали терени – заети от пясъци,
чакъл и голи скали.
Чл. 3. (1) Използвани земеделски площи са
тази част от земеделските площи, която е заета
от обработваема земя, постоянни пасища, трайни насаждения и семейни градини, независимо
от вида на собствеността и дали се използват
за производство на земеделска продукция.
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(2) Земеделската площ по ал. 1 може да
бъде със смесено ползване като комбинация
от земеделски парцели, заети от обработваема
земя, постоянни пасища и трайни насаждения.
Чл. 4. (1) Като обработваема земя се класифицира използвана земеделска площ, редовно
обработвана с цел производство на земеделски
култури или изоравана, за поддържане в добро земеделско състояние независимо дали се
намира под оранжерии или под стационарно
или подвижно покритие и която е включена в
система за сеитбооборот.
(2) Сеитбооборотът е практика на ежегодно или периодично редуване на отглежданите
култури на определена площ по схема или поредица през последователни стопански години
в съответствие с изискванията на културите,
така че на нея не се отглеждат без прекъсване
едни и същи видове култури, с изключение на
царевица, ориз и тютюн. Отглежданите култури
могат да бъдат и многогодишни.
(3) Не се класифицира като обработваема
земя площ, която се използва за отглеждане
на една и съща култура за период от 5 или
повече години, без в рамките на този период
да се отстранява предишната култура и да се
отглежда нова култура.
(4) Като земя под угар се класифицира обработваема земя, включена в система за сеитбооборот, на която през съответната стопанска
година не се произвеждат земеделски продукти
с цел възстановяване на земята.
Чл. 5. (1) Като постоянно пасище се класифицира използвана земеделска площ, която
се ползва постоянно за 5 или повече години за
отглеждане на тревни фуражни култури чрез
култивиране (засяване) или чрез естествено
самозасяване и не е включена в сеитбооборота
на стопанството по смисъла на чл. 4, ал. 2.
(2) Земята по ал. 1 може да се използва за
пасище или да се коси.
(3) Като тревни фуражни култури се класифицират всички тревни растения, които се
срещат традиционно на естествените пасища или
обикновено са включени в смесите от семена
за пасища или ливади в България, независимо
дали се използват за паша на животните.
Чл. 6. Като трайни насаждения се класифицира използвана земеделска площ, засадена с
култури, за които не се прилага сеитбооборот,
различни от трайните пасища, които заемат
земеделската площ в продължение на пет или
повече години и дават реколта многократно,
включително разсадници и нискостеблени
дървесни култури с кратък цикъл на ротация.
Чл. 7. Като семейни градини се класифицира
използвана земеделска площ, предназначена
за отглеждане на земеделски продукти за
лично потребление на земеделския стопанин
и неговото домакинство, обикновено отделена
от другите земеделски площи като градина за
лично ползване.
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Раздел ІІІ
Общи и специални условия за допустимост за
подпомагане на земеделските площи
Чл. 8. (1) Допустима за подпомагане по
схемите за плащане на площ по чл. 1, ал. 2
е частта от използваната земеделска площ по
чл. 3, която се поддържа в добро земеделско
състояние, независимо дали се използва за
производство на земеделска продукция.
(2) Площите по ал. 1 се включват в системата за идентификация на земеделските парцели
като специализиран слой на площи в добро
земеделско състояние.
Чл. 9. (1) В добро земеделско състояние е
използваната земеделска площ, която отговаря
на следните общи условия:
1. земеделската площ е достъпна за извър
шване на земеделска дейност – липсват природни пречки, които блокират достъпа и използването на площта за земеделска дейност;
2. използването на земеделската площ за
извършване на земеделска дейност не е забранено с нормативен или административен акт;
3. земеделската площ се използва за извър
шване на земеделска дейност през съответната
стопанска година като част от физически блок.
(2) Земеделска дейност по ал. 1, т. 3 е:
1. производство на земеделски продукти,
включително прибиране на реколтата от трайни
насаждения и производство на биомаса;
2. поддържането на земята под угар;
3. използването на земята като постоянно
пасище за паша на животните или косене
независимо дали коситбата се извършва за
добиване на сенаж или сено или като метод
за опазване на заобикалящата среда.
(3) Не са в добро земеделско състояние
площите, които в миналото са били използвани
за извършване на земеделска дейност, но по
икономически, социални или други причини
вече не се използват за такава дейност и са
излезли от системата на сеитбооборота (изоставени земеделски земи), но потенциално
могат да се включат отново в сеитбооборота
чрез обичайните производствени разходи на
стопанството.
Чл. 10. В добро земеделско състояние са
земите под угар, които през същата стопанска
година са обработвани най-малко чрез дълбока
оран, извършена преди крайния срок за подаване
на заявление за кандидатстване, и са включени
в сеитбооборота на стопанството.
Чл. 11. Трайните насаждения са в добро
земеделско състояние, когато:
1. най-малко 70 % от растенията, включени
в масива, са живи (неизсъхнали);
2. почвената повърхност се поддържа с
подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна,
мулчирна или ливадно зачимяване).

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Чл. 12. Заявените за подпомагане в общото
заявление за подпомагане за конкретна година
площи, които не отговарят на условията за добро
земеделско състояние по чл. 9, 10 и 11, не подлежат на подпомагане и при условията на Регламент
(ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември
2009 г. за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на
Съвета относно кръстосано спазване, модулация
и интегрираната система за администриране и
контрол по схемите за директно подпомагане
на земеделски производители, предвидени за
посочения регламент, както и за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
(ОВ L 316/65/2.12.2009 г.) (Регламент (ЕО)
№ 1122/2009) тяхното заявяване се санкционира.
Раздел ІV
Общи и регионални критерии за постоянни
пасища
Чл. 13. Постоянните пасища по чл. 5 могат
да бъдат:
1. земи, които не са включвани в сеитбооборот в продължение на 5 и повече години;
2. земи, които няма да бъдат включвани
в сеитбооборот най-малко 5 последователни
години от датата на промяната на начина на
трайно ползване (новосъздадени пасища).
Чл. 14. (1) Постоянните пасища се класифицират в следните видове:
1. продуктивни пасища;
2. ливади;
3. мери;
4. слабопродуктивни пасища.
(2) Като продуктивни пасища се класифицират постоянни пасища върху почви от 1-ва
до 7-а категория, с плътна тревна покривка,
които се ползват за паша на селскостопански
животни. На тях може да се извършва коситба
като алтернатива на пашата или като метод за
опазване на заобикалящата среда или за борба
с плевелите.
(3) Като ливади се класифицират постоянни
пасища, върху почви от 1-ва до 7-а категория,
с плътна тревна покривка, които се ползват за
добив на сенаж или сено чрез коситба или за
паша на селскостопански животни.
(4) Като мери се класифицират постоянни
пасища, разположени в близост до населени
места, които се ползват за паша на селскостопански животни или се косят като метод за
опазване на заобикалящата среда или за борба
с плевелите.
(5) Като слабопродуктивни пасища се класифицират постоянни пасища върху почви от
8-а или 9-а категория, които обикновено не са
обект на наторяване, култивация, презасяване
или дренаж и обикновено могат да се използват
за екстензивна паша и не се косят или се косят
по екстензивен начин. Екстензивна е пашата
до 1 животинска единица на хектар.
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Раздел V
Условия за допустимост за подпомагане на
постоянните пасища
Чл. 15. (1) Трайно неподходящи за подпомагане са площите в постоянни пасища, заети от
дървесна или храстовидна растителност, сгради,
съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали
или оголени терени.
(2) Не са допустими за подпомагане пасищата или тези части от тях, в които площите
по ал. 1 са компактно разположени и заемат,
заедно или поотделно, повече от 100 кв. м. Тези
пасища или части от пасища не се заявяват
за подпомагане, а когато бъдат заявени, се
изключват от площта на пасищата, подлежаща
на подпомагане, и при условията на Регламент (ЕО) № 1122/2009 тяхното заявяване се
санкционира.
Чл. 16. (1) Допустими за подпомагане са
постоянни пасища, които се използват за паша
на животните или косене, независимо дали коситбата се извършва за добиване на сенаж или
сено, или като метод за опазване на околната
среда, или за борба с плевелите, когато:
1. на тях има не повече от 50 броя дървета
и/или храсти на хектар с височина над 50 см
(за клек и хвойна – независимо от височината), които не са компактно разположени (с
мозаечно разположение);
2. дървесната и/или храстовидната растителност е с гъстота, която позволява свободно
пашуване на земеделските животни;
3. на тях има мозаечно разположени сгради,
съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали
или оголени терени, които заемат не повече
от 10 % от общата площ на пасището, след
изключване на неподходящите за подпомагане
площи по чл. 15, ал. 2.
(2) За слабопродуктивните пасища по чл. 14,
ал. 5 максималният брой дървета и/или храсти
на хектар по ал. 1, т. 1 е 75 броя, а мозаечно
разположените сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени по
ал. 1, т. 3 заемат не повече от 20 % от общата
площ на пасището.
(3) Заявените за подпомагане в общото заявление за подпомагане за конкретна година
постоянни пасища или части от тях, които
не отговарят на изискванията по предходните
алинеи, не подлежат на подпомагане и при
условията на Регламент (ЕО) № 1122/2009
тяхното заявяване се санкционира.
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1. зелени плетове – редици от храсти, понякога с редици от дървета в средата;
2. дървесни пояси – непрекъснати линии от
дървесна растителност, очертаващи границите
на парцел в рамките на земеделска площ или
разположени по дължината на пътища или
водни повърхности;
3. каменни стени – направени от човека
структури от камъни или тухли и строителен
разтвор;
4. синори – редици от храсти и/или дървета,
очертаващи границите на земеделски парцел
или парцели;
5. откоси на тераси;
6. стени на тераси;
7. напоителни и отводнителни земни канали;
8. напоителни и отводнителни канали и
диги в оризища.
(2) Линейните елементи на заобикалящата
среда по ал. 1 се включват в подлежащата на
подпомагане площ, когато тяхната ширина не
надхвърля 2 метра. Ограничението за ширина
не се прилага за линейните елементи на заобикалящата среда по ал. 1, т. 8.
(3) Линейните елементи на заобикалящата
среда по ал. 1, които отговарят на изискването
по ал. 2, не се включват като неподходящи за
подпомагане площи при прилагане на чл. 15,
ал. 2 и чл. 16.
Раздел VІІ
Специални условия за допустимост за подпомагане на площите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Раздел VІ
Допустими за подпомагане елементи на заобикалящата среда

Чл. 18. За подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ – подмярка управление
на земеделски земи с висока природна стойност
и направление традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм) от подмярка традиционно
животновъдство, са допустими:
1. обработваеми земи по чл. 4, ако не помалко от 50 % от площта на земеделския парцел
попадат в земи с висока природна стойност;
2. постоянни пасища по чл. 5, ако повече
от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел попадат в земи с висока природна
стойност;
3. необработваеми площи – храсти и затревени територии по чл. 2, ал. 2, т. 1, които
отговарят едновременно на следните условия:
а) повече от 100 кв. м от заявената площ
на земеделския парцел са в земи с висока
природна стойност;
б) не повече от 25 % от площта на парцела
са заети от мозаечно разположени дървета,
храсти, скали и други трайно неподходящи за
подпомагане площи по чл. 15, ал. 1, които са
с единична площ под 100 кв. м.

Чл. 17. (1) Допустими за подпомагане са
следните линейни елементи на заобикалящата
среда, които са резултат на човешка дейност
и са част от заявената за подпомагане земеделска площ:

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Животинска единица“ е условна единица
за приравняване на броя на животните на единица фуражна площ, използвана за изхранването
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им. Броят на различните видове и категориите
животни се превръща в животински единици,
както следва:
а) един кон над 6-месечна възраст, един
бивол и едно говедо над двегодишна възраст
се равнява на една животинска единица;
б) говедо или бивол на възраст от 6 месеца
до 2 години се равнява на 0,6 от животинска
единица;
в) една овца или една коза се равнява на
0,15 от животинска единица.
2. „Разсадници“ са площи с млади фиданки
от дървесни видове, отглеждани на открито с
цел присаждане или вкореняване.
3. „Нискостеблени дървесни култури с кратък
цикъл на ротация“ са дървесни иглолистни или
широколистни многогодишни култури, чиито
корени или дънери остават в почвата след
прибиране на реколтата, като през следващия
сезон се появяват нови издънки.
4. „Обичайни производствени разходи на
стопанството“ са разходите, които земеделският
стопанин обикновено прави за производството на определени земеделски продукти и за
поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние и които са съпоставими
с приходите, които получава като резултат от
тези дейности.
5. „Производство на биомаса“ е добиване
на биологичен материал от живи или доскоро
живи растителни организми за производство на
топлинна енергия, електричество или горива.
6. „Косене по екстензивен начин“ е косене,
което се извършва в зависимост от състоянието
на тревостоя.
7. „Угарна система“ е основна система за
поддържане на почвената повърхност в трайните
насаждения посредством периодични обработки
и/или хербициди.
8. „Мулчирна система“ е система, при която
се създава изкуствена покривка (мулч) върху
повърхността на почвата (слама, сено, стъблени и листни отпадъци, торф, полиетиленово
фолио и др.).
9. „Чим“ е затревена почвена повърхност с
многогодишни житни или други тревни смески.
10. „Чимово-мулчирна система“ е система
на поддържане на постоянен чим, като тревата
се окосява периодично и се оставя на място
за мулчиране на почвата.
11. „Ливадно зачимяване“ е изкуствено
поддържане на почвената повърхност в чим.
§ 2. Допустимите за подпомагане площи по
смисъла на тази наредба, включително постоянните пасища, се контролират за спазване на
Условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Допустими за подпомагане по мярка
214 „Агроекологични плащания“ са парцелите
с висока природна стойност, които са одобре-
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ни за подпомагане през 2008 г. и 2009 г. и са
включени в слоя на земи с висока природна
стойност на Системата за идентификация на
земеделските парцели.
§ 4. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за подпомагане на площ (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г. и бр. 14 от
2010 г.) в общото заявление за подпомагане – в
заявлението за входяща регистрация (форма
за физически лица и форма за юридически
лица) и в заявлението за подпомагане (форма за физически лица, форма за юридически
лица) думите „съгласно § 22, ал. 1 и 5 от
Постановление № 188 от 2009 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, приет с ПМС № 74 от
1991 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.)“ се заменят с
„по Наредба № 5 от 2010 г. за условията за
допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за
общите и регионални критерии за постоянни
пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.)“.
§ 5. В чл. 6 от Наредба № 2 от 2010 г. за
специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за
специфично подпомагане за 2010 г. (ДВ, бр. 14
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. говедата са заклани в кланица или са
реално изнесени в трета държава в срок до 30
ноември на годината, през която е подадено
заявлението за подпомагане;“;
б) създава се нова т. 2:
„2. кланичните трупове на говедата по ал. 1,
т. 1 са класифицирани по скалата EUROP;“;
в) досегашната т. 2 става т. 3.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатите за подпомагане са длъжни
в срок до 30 ноември да попълнят заявка за
плащане по образец и да представят в Държавен
фонд „Земеделие“:
1. копия от протоколи за класифициране на
кланичните трупове на говедата по ал. 1, т. 1,
съставени съгласно чл. 38в, ал. 3 от Закона за
животновъдството;
2. копия от ветеринарномедицински свидетелства по чл. 139, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – при предаване
за клане на телетата по ал. 1, т. 2 в кланица;
3. копия от документи по чл. 12 от Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензии и
сертификати при внос и износ на земеделски и
преработени земеделски продукти и контрола
върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС
№ 71 от 2007 г. (ДВ, бр. 31 от 2007 г.) за износ
на говедата в трета държава.“
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3. Създава се ал. 5:
„(5) Кандидатите за подпомагане са длъжни преди попълване на заявката по ал. 4 да
поискат отразяване на извършеното клане
или на извършения износ в трета държава на
говедата, за които кандидатстват, в Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на Националната
ветеринарномедицинска служба.“
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 40,
ал. 3 и § 35, ал. 1 от Закона за подпомагане
на земеделските производители.
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
2255

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-10
от 2009 г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем
(ДВ, бр. 49 от 2009 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 4а:
„§4а. (1) Лицата (военнослужещи и цивилни
служители), заварени като наематели на жилища от жилищния фонд на Министерството
на отбраната по отм. § 165 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2001 г.),
продължават да ползват под наем имотите, които обитават, ако са на възраст над 65 години
и отговарят на следните условия:
1. не са закупували жилище от фонда на
министерството;
2. не притежават на територията на страната
собствен имот, годен за постоянно обитаване;
3. не са извършвали разпоредителни действия със собствен жилищен имот или вила,
годни за постоянно обитаване, през последните
десет години.
(2) На условията по ал. 1 трябва да отговарят
и членовете на семейството на лицата по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 могат да ползват пожизнено жилището, в което са заварени като
наематели от отм. § 165 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(4) При смърт на лице по ал. 1, на чието
име е издадена заповедта за настаняване, преживелият съпруг/съпруга получава правото да
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ползва пожизнено жилището, за което се издава
нова настанителна заповед и се сключва нов
договор за наем.
(5) В тримесечен срок от обнародването
на тази наредба в „Държавен вестник“ изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Социални дейности на Министерството на
отбраната“ издава заповеди за настаняване и
подписва договори за наем с лицата по ал. 1.“
Заключителни разпоредби
§ 2. За жилищата в райони с отпаднала
необходимост за Министерството на отбраната
наемните правоотношения с лицата, заварени
като наематели по отм. § 165 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2001 г.),
се запазват до провеждане на процедура за
продажбата им.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 12.05.2009 г.,
с изключение на § 4а, ал. 3 – 5, които влизат в
сила от датата на обнародването на наредбата
в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
2213

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 38 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „по реда на глава трета“
се добавя „с изключение на част Г „Енергиен
паспорт на сграда“;
б) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Техническите паспорти по чл. 2, ал. 1,
т. 1 и 2 се актуализират при извършване на
строителни и монтажни работи (СМР), за които
се изисква издаване на разрешение за строеж
съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, преди
въвеждането на строежите в експлоатация.“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3 след думите „в промишлените
системи като съвкупност от“ се добавя „производствени сгради,“.
2. В т. 4 думите „сертификат за енергийна
ефективност“ се заменят със „сертификат за
енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на наредбата по чл. 25
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ),“.
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§ 3. Член 7а се изменя така:
„Чл. 7а. (1) Част Г „Енергиен паспорт на
сграда“ съдържа най-малко следната информация: функционалното предназначение на сградата и адреса є по местонахождение, снимка
на сградата/компютърна графика; регистрационен номер на енергийния паспорт, общите
геометрични характеристики, в т.ч. разгънатата
застроена площ, отопляваната площ, площта
на охлаждания обем; класа на енергопотребление; стойността на интегрираната енергийна
характеристика на сградата и референтната
є стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m 2, и
на първична енергия – в случаите, когато е
изчислена в проекта на сградата, в kWh/m 2;
нетната потребна енергия при отсъствие на
вътрешни товари, както и брутната потребна
енергия с отчитане на вътрешните товари в
kWh/m 2; общия годишен разход на потребна
енергия в MWh, общия годишен разход на
първична енергия в MWh – в случаите, когато
е изчислен в проекта на сградата; прогнозната
стойност на емисиите CO 2, еквивалентни на
общия годишен разход на първична енергия;
оползотворената енергия от възобновяеми
енергийни източници в абсолютна стойност
и като относителен дял от брутната потребна
енергия за сградата; специфичните геометрични
характеристики на ограждащите конструкции,
проектните им енергийни характеристики,
вкл. референтните им стойности; източниците
на енергия в сградата, в т.ч. възобновяеми,
стойностите на енергийните характеристики на
системите за осигуряване на микроклимата,
изразени като специфичен годишен разход
на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане, в kWh/m 2; стойността
на специфичния годишен разход на потребна
енергия на системата за гореща вода за битови
нужди, в kWh/m 2, и използваните енергийни
източници, в т.ч. възобновяеми.
(2) Енергийният паспорт получава регистрационния номер на техническия паспорт.“
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Енергийният паспорт се съставя
след завършване строителството на цялата
сграда преди въвеждането є в експлоатация
с цел удостоверяване на съответствието на
сградата с проектните нормативни изисквания
за енергийна ефективност.
(2) Енергиен паспорт се съставя за сградите
съгласно класификацията, определена с наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.
(3) Енергиен паспорт не се съставя за:
1. сгради или части от сграда в експлоатация;
2. сградите по чл. 2, ал. 3;
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3. сгради с отоплявана/охлаждана площ до
100 m2 или за сгради, които се използват по
предназначение до четири месеца в годината;
4. производствени сгради;
5. отделни части от сграда;
6. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната.
(4) Част Г „Енергиен паспорт на сграда“
се съставя, подписва и подпечатва от лицето,
упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета
категория.
(5) По задание на възложителя енергиен
паспорт може да се състави след изработване
на инвестиционния проект, въз основа на който
се издава разрешение за строеж на сграда.
(6) Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на енергопотребление – от клас А (високоефективен) до клас G
(нискоефективен), се извършва в съответствие
със скалата на класовете на енергопотребление
съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.
(7) Енергийният паспорт се съставя по образец съгласно приложението.”
§ 5. В чл. 10, ал. 1 след думите „Техническият
паспорт на строежа“ се поставя запетая и се
добавя „ в т.ч. „енергийният паспорт на сграда,“.
§ 6. В чл. 11, ал. 2 думите „се съставя и
технически паспорт“ се заменят със „се актуализира техническият паспорт“.
§ 7. В чл. 14, ал. 2 думите „се съставя и
технически паспорт“ се заменят със „се актуализира техническият паспорт“.
§ 8. В чл. 15, ал. 1, изречение първо думите
„в 3-дневен срок“ се заличават.
§ 9. В чл. 17, ал. 2 думите „Националния
институт за паметниците на културата“ се заменят с „Националния институт за недвижимото
културно наследство“.
§ 10. В глава втора раздел IV се отменя.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Обща отопляема площ на сграда“ е
сумата от площите на всички отопляеми пространства в сградата, в т.ч. общата площ на помещенията и пространствата за общо ползване,
в случаите, когато не се отопляват, но граничат
с отопляеми помещения в сградата. Площите
се определят по външните им размери.“
2. Създава се нова т. 4:
„4. „Площ на охлаждания обем (охлаждана
площ)“ е площта на пода на обем от сградата,
който се охлажда.“
3. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 12. Досегашното приложение към чл. 19г,
ал. 2 става приложение към чл. 8, ал. 7 и се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 8, ал. 7
Сграда
Адрес
Регистрационен
номер
Разгъната
застроена площ

m2

Отоплявана площ

m2

Площ на
охлаждания обем

m2

Снимка / компютърна
графика на сградата

Скала на класовете на енергопотребление

По потребна
енергия

По първична
енергия

A
B

B

В

C
D
E
F
G
Първична енергия

Потребна енергия
ПРОЕКТНИ
ЕНЕРГИЙНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

референтна стойност

Специфичен
годишен разход на
енергия

…
kWh/m2

Общ годишен
разход на енергия

…
МWh

проектна
проектна
брутна енергия
нетна енергия
при отсъствие на с отчитане на
вътрешни
вътрешни
товари
товари

…
kWh/m2

…
kWh/m2

с отчитане
на
вътрешни
товари

…
kWh/m2

СО2

…

Т/год.

…
МWh

…
МWh

…
MWh

Енергия от възобновяеми енергийни източници,
MWh/год.

Съставен на

емисии

Съставен от

…

Дял на
ВЕИ
…., %
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Ограждащи конструкции и елементи

Наименование

Площ,
m2

,
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Коефициент на
топлопреминаване
проектен, референтен,
W/m2K

Стени на надземни етажи
Стени на подземни етажи
над нивото на терена
Стени на подземни етажи
под нивото на терена
Прозорци на фасадите
Прозорци на покрива
Покрив
Под
Описание:

Съставен на

Съставен от

W/m2K
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Системи за отопление, вентилация,
охлаждане и гореща вода
Енергиен
източник

Система

Годишен разход на
потребна енергия
специфичен,

общ,

kWh/m2

kWh

1.

Отопление

2.
3.
1.

Вентилация

2.
3.
1.

Охлаждане

2.
3.
1.

Гореща вода

2.
3.

Описание:

Съставен на

Съставен от
“
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Преходна и заключителна разпоредба
§ 13. (1) Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
(2) Наредбата не се прилага за строежите,
за които е започнало производството по въвеждането им в експлоатация.
(3) За започнато производство по въвеждане
в експлоатация се счита датата на внасянето на
искане пред компетентния орган съгласно ЗУТ.
Министър: Р. Плевнелиев
2212

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Із-417
от 10 март 2010 г.

за организацията и технологията на работа
в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират
организацията и технологията на работа при издаване на българските лични документи в звената
„Български документи за самоличност“ (БДС)
в районните управления на Министерството
на вътрешните работи (РУ на МВР), Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)
и областните дирекции на МВР (ОДМВР), в
дирекция „Български документи за самоличност“
(ДБДС) – МВР, звената „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР, дирекция „Миграция“ (ДМ) – МВР, и
в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
Чл. 2. Организацията и технологията на работа по издаване на българските лични документи
в структурите на МВР се извършват съгласно
разпоредбите на Закона за българските лични
документи (ЗБЛД) и Правилника за издаване
на българските лични документи (ПИБЛД)
(ДВ, бр. 12 от 2010 г.).
Г л а в а

в т о р а

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ, ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ И ВРЪЧВАНЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЖАНЦИ,
ЧУЖДЕНЦИ С ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ И
ЧУЖДЕНЦИ, ПОЛУЧИЛИ УБЕЖИЩЕ
Раздел I
Предоставяне на заявление с автоматично
попълнени актуални данни по гражданско състояние от Национална база данни „Население“
чрез Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските
лични документи“
Чл. 3. (1) За предоставяне на заявление с
автоматично попълнени актуални данни по
гражданско състояние от Национална база
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данни „Население“ (НБД „Население“) чрез
Национален автоматизиран информационен
фонд „Национален регистър на българските
лични документи“ (НАИФ „НРБЛД“) лицето се
явява лично, удостоверява своята самоличност
и посочва вида на документа и услугата (обикновена, бърза или експресна) за издаването на
български личен документ.
(2) Когато заявеният вид услуга не се извършва от съответното звено, лицето се пренасочва за извършване на тази дейност към
компетентната структура.
(3) Когато искането е направено чрез упълномощено лице съгласно чл. 17, ал. 5 ЗБЛД,
се представя нотариално заверено изрично
пълномощно и документ за самоличност на
упълномощеното лице.
(4) Искане за разпечатка на заявление за
издаване на български личен документ на
лица до 18-годишна възраст може да направи
само родител, настойник или попечител, като
представи документ за самоличност. Настойникът или попечителят представя и документ,
удостоверяващ това му качество.
(5) При искане за разпечатка на заявление
в случаите по чл. 31а, ал. 3 и чл. 63а, ал. 5
ЗБЛД заявителят представя документ за самоличност, съдебно решение за настаняване
извън семейството и положително становище
на дирекция „Социално подпомагане“.
Чл. 4. (1) Служителят отпечатва и предоставя
заявление, съдържащо автоматично попълнени
от НБД „Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“
актуални данни по гражданско състояние на
заявителя, снимка и подпис от последния български личен документ, който му е издаден.
(2) Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението
вярно/невярно (маркира полето „вярно“ със
заграждане, подчертаване или с отметка „V“,
когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, или маркира полето „невярно“
със заграждане, подчертаване или с отметка
„V“, когато данните в заявлението не съвпадат с
актуалните му данни), попълва празните полета,
които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва заявлението.
В заявлението заявителят може да посочи и
данните (трите имена, ЕГН, личен номер (ЛН)
или личен номер на чужденец (ЛНЧ) на лице,
което да получи персонализирания документ.
Чл. 5. (1) Заявлението съдържа баркод, който
е със срок на валидност. След изтичането на
срока заявлението автоматично се анулира.
(2) При всяко отпечатване на заявление се
разпечатва и разписка, в която заявителят декларира, че е получил разпечатано заявление,
в което са нанесени лични данни, посочва дата
и се подписва.
(3) Когато искането е направено от упълномощено лице, копие от пълномощното се
прилага към разписката.
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(4) Когато искането е направено от настойник или попечител, копие от документа,
удостоверяващ това му качество, се прилага
към разписката. Когато искането е направено
по реда на чл. 31а, ал. 3 и чл. 63а, ал. 5 ЗБЛД,
към разписката се прилагат копие на съдебно
решение за настаняване извън семейството и
копие на положително становище на дирекция
„Социално подпомагане“.
(5) Когато български гражданин заяви
издаване на повече от един български личен
документ и видът на услугата е различен, се
разпечатват два броя заявления.
(6) Когато български гражданин заяви издаването на свидетелство за управление на МПС
(СУМПС) по реда на чл. 33, ал. 2 ПИБЛД
заедно с друг български личен документ (лична
карта и/или паспорт) в РУ на МВР при СДВР/
ОДМВР, служителят задължително разпечатва
два броя заявления – за СУМПС и за лична
карта и/или паспорт.
(7) Разписката се съхранява от служителя,
извършил отпечатването на заявлението.
Раздел II
Приемане на заявление
Чл. 6. (1) След попълване на заявлението
и нанасяне на съответните корекции в него
заявителят го представя на служителя заедно
с приложените документи (в зависимост от
заявения документ) съгласно ЗБЛД и ПИБЛД.
(2) При приемане на заявлението служителят:
1. чрез баркод четец (баркодът може да
се въведе и ръчно) или чрез ЕГН на лицето
визуализира заявлението на екран;
2. сравнява данните в заявлението с тези
от НАИФ „НРБЛД“ и нанесените корекции
с приложените към заявлението документи;
3. при констатирани несъответствия в данните от дейност „Справки“ на НАИФ „НРБЛД“
прави справка и я разпечатва, нанася двете
си имена, полага подпис и дата върху нея и я
прилага към заявлението;
4. проверява приложена ли е вносна бележка
за платена държавна такса по Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на МВР
по Закона за държавните такси (обн., ДВ, бр. 27
от 1998 г.; изм., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43,
65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм.,
бр. 106 и 108 от 2001 г.; бр. 24, 34, 39, 106 и
111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр.,
бр. 36 от 2004 г.; изм., бр. 52 от 2006 г., бр. 16,
и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм.,
бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27
от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.);
5. регистрира заявлението с входящ номер в
регистрационен дневник съгласно приложение
№ 1, отбелязва входящия номер в заявлението
и въвежда номера в НАИФ „НРБЛД“;
6. попълва регистрационен талон съгласно
приложение № 2.
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(3) Когато изискуемите съгласно ЗБЛД
и ПИБЛД документи не са приложени към
заявлението, служителят приема заявлението,
като на заявителя се дава 3-дневен срок за
представянето им. На гърба на заявлението
заявителят описва документите, които му е
указано, че следва да представи, и се подписва
за уведомяването му, че ако в 3-дневен срок не
ги представи, преписката ще бъде прекратена.
Прекратяването се отразява в регистрационния дневник, заявлението се изтрива в НАИФ
„НРБЛД“ и преписката се архивира.
(4) Служителят предава документа за самоличност, регистрационния талон и заявлението
на служителя, извършващ дейността „Заснемане
с цифрови устройства на лицето на заявителя,
пръстовите му отпечатъци и подписа“.
Раздел III
Заснемане с цифрови устройства на лицето на
заявителя, пръстовите му отпечатъци и подписа
Чл. 7. (1) При осъществяване на дейност
„Заснемане с цифрови устройства на лицето
на заявителя, пръстовите му отпечатъци и
подписа“ служителят чрез баркода или чрез
входящ номер и дата на заявлението визуализира данните от заявлението на екран и
заснема с цифрови устройства необходимите
съгласно заявения български личен документ
биометрични данни – лицето на заявителя,
пръстовите му отпечатъци и подписа, при
спазване на разпоредбите на ЗБЛД и ПИБЛД.
(2) При снемане на пръстови отпечатъци се
снемат отпечатъци от ляв и десен показалец.
(3) В случай че не може да се постигне
необходимото качество, се снемат един отпечатък от лявата ръка и един от дясната, като
се спазва редът: среден, безименен, палец.
(4) В случай че не се постигне необходимото
качество, се снемат два отпечатъка от едната
ръка по посочения в ал. 3 ред.
(5) В случай че не се постигне необходимото
качество, се снема само един отпечатък.
(6) В случай че не може да се постигне
необходимото качество съгласно предходните
алинеи, не се записват пръстови отпечатъци
в паспорта.
Чл. 8. (1) След снемане на биометричните
данни служителят връчва регистрационния
талон на заявителя и му връща документа за
самоличност.
(2) Отложените заявления и заявленията, по
които се очаква установяване на самоличност,
се подреждат в отделни папки.
(3) Заявленията, при които самоличността
на лицето не е установена, се прекратяват.
Чл. 9. Приети по реда на чл. 33, ал. 2
ПИБЛД заявления за издаване на СУМПС в
РУ на МВР при СДВР/ОДМВР се подреждат
в папки и с опис и придружително писмо се
изпращат на съответното звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
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Чл. 10. (1) При постъпила молба за издаване на български личен документ на неподвижни или трудно подвижни лица, които не
могат да се явят в звената „БДС“ при СДВР/
ОДМВР или в ДБДС – МВР за подаване на
заявление, директорът на СДВР/ОДМВР или
ДБДС – МВР се разпорежда относно изпълнението на молбата.
(2) Служителят разпечатва заявление с
данните на лицето, отива на място, като носи
със себе си мобилната станция и разпечатаното заявление.
(3) На място чрез мобилната станция се
снемат необходимите биометрични данни на
заявителя.
(4) След връщане в съответната структура
на МВР станцията се включва в мрежата на
МВР към НАИФ „НРБЛД“, служителят извършва дейността „Приемане на заявлението“,
след което данните се прехвърлят в НАИФ
„НРБЛД“ и продължава дейността по въвеждане на заявлението.
Чл. 11. Приетите в СДВР/ОДМВР заявления
за издаване на български лични документи на
бежанци, чужденци с хуманитарен статут и
чужденци, получили убежище, се комплектоват
по папки и с опис и придружително писмо се
изпращат в ДБДС – МВР за въвеждане, контрол преди персонализация и персонализация.
Чл. 12. (1) От НАИФ „НРБЛД“ може да се
прави разпечатка, която да съдържа снимка на
лицето на заявителя, заснета с биометричната
станция, и неговите актуални лични данни за
извършване на идентификация.
(2) Разпечатката по ал. 1 на заявленията
за издаване на български лични документи
на бежанци, чужденци с хуманитарен статут
и чужденци, получили убежище, се прави в
ДБДС – МВР и се изпраща за съгласуване на
Държавната агенция за бежанците.
Чл. 13. Приетите заявления се предават на
служителя, извършващ дейността „Въвеждане
на приетото заявление в НАИФ „НРБЛД“.
Раздел IV
Обработка на заявленията
Чл. 14. Обработката на заявленията включва:
1. дейност „Въвеждане на приетото заявление
в НАИФ „НРБЛД“;
2. дейност „Контрол преди персонализация“.
Чл. 15. (1) При осъществяване на дейност
„Въвеждане на приетото заявление в НАИФ
„НРБЛД“ служителят чрез баркод или входящ
номер на заявлението визуализира на екран
заявлението, потвърждава попълнените данни
и нанася съответните корекции и актуализации,
ако е необходимо и са приложени съответните
документи съгласно ЗБЛД и ПИБЛД.
(2) В случай че заявлението е прието за издаване на повече от един документ, се извършва
въвеждане за всеки един от тях.
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(3) Приетите заявления се подреждат в
папки, групирани по вид на искания документ, подредени по входящ номер и по вид
на услугата.
(4) Заявленията, с които е поискано издаването на повече от един документ, се подреждат
в отделна папка.
Чл. 16. В зависимост от организацията на
работа дейността по въвеждане на заявлението
може да се извършва в РУ на МВР, СДВР/
ОДМВР и ДБДС – МВР. Служителят, извършил дейността, посочва двете си имена и се
подписва на гърба на заявлението.
Чл. 17. При приключване на папката чрез
НАИФ „НРБЛД“ се отпечатва опис и се предава
на служителя, извършващ дейността „Контрол
преди персонализация“.
Чл. 18. Дейността „Въвеждане на приетото
заявление в НАИФ „НРБЛД“ по приети в РУ
на МВР при СДВР/ОДМВР заявления за издаване на СУМПС в случаите по чл. 33, ал. 2
ПИБЛД се извършва от съответното звено
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
Чл. 19. (1) Дейността „Контрол преди персонализация“ се извършва само в звената „БДС“
при СДВР/ОДМВР и ДБДС – МВР.
(2) За всяко едно заявление служителят извършва проверка как ще изглежда заявеният
персонализиран документ (като форма, дължина
на полетата, изписване на латиница и др.).
(3) При потвърждаване на вида на готовия
документ за всички заявления от цялата папка
данните се прехвърлят за персонализация.
(4) Служителят, извършил дейността, посочва двете си имена и се подписва на гърба
на заявлението.
Раздел V
Персонализация, комплектоване на преписка
и връчване на персонализираните български
лични документи
Чл. 20. (1) Дейност „Персонализация“ се
извършва само в звената „БДС“ при СДВР/
ОДМВР и ДБДС – МВР.
(2) Готовите персонализирани документи се
предават на служителя, който извършва дейността „Комплектоване на преписка“.
Чл. 21. (1) При осъществяване на дейност „Комплектоване на преписка“ служител
от звената „БДС“ при СДВР/ОДМВР или
ДБДС – МВР комплектова преписката, като
свързва персонализираните документи със заявленията, подрежда ги в папки и ги групира
по място на приемане на заявлението и по вид
на искания документ, подрежда ги по входящ
номер и по вид на услугата.
(2) С опис комплектованите преписки се
изпращат за връчване.
(3) Комплектованите преписки за издаване
на български лични документи на бежанци,
чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се изпращат от ДБДС – МВР
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с придружително писмо на съответната СДВР/
ОДМВР за връчване на персонализираните
документи.
Чл. 22. (1) При осъществяване на дейност
„Връчване на персонализираните български
лични документи“ лицето удостоверява самоличността си и представя регистрационния талон.
(2) Служителят визуализира данните на екран
по номер на документа, отразява връчването в
НАИФ „НРБЛД“ и прави разпечатка за връч
ване за всеки един от готовите документи.
(3) Чрез НАИФ „НРБЛД“ служителят
извършва проверка за наличие на предишен
валиден български личен документ от същия
вид и за издаден временен паспорт. Ако има
такъв, той се изисква от лицето. Физически се
унищожава чрез перфорация и се обявява за
„унищожен“ в НАИФ „НРБЛД“. Служителят
отразява унищожаването върху разпечатката
за получаване на персонализиран документ,
отбелязва вида на документа и неговия номер,
посочва дата, двете си имена и се подписва.
(4) Служителят връчва новия български
личен документ на лицето, което полага подпис в разпечатката. Служителят се подписва в
разпечатката, където автоматично са нанесени
неговите имена.
(5) В случай че лицето пожелае да задържи
предишния си документ (паспорт или временен
паспорт), то попълва искане съгласно чл. 32,
ал. 2 ПИБЛД до съответния началник на
сектор/група „БДС“ при СДВР/ОДМВР или
директора на ДБДС – МВР. Служителят перфорира само корицата и персонализираната
страница на документа и променя неговия
статус в НАИФ „НРБЛД“ на „унищожен“ с
причина „документът остава в лицето“. Документът се връща на лицето, което се подписва
в същото искане, че е получило унищожения
си документ.
(6) Връчването на персонализираните
СУМПС по приети в РУ на МВР при СДВР/
ОДМВР заявления се извършва в съответното
звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
Чл. 23. В СДВР/ОДМВР или ДБДС – МВР
на лицето се дава възможност да извърши проверка на електронния носител на информация
и верификация на пръстовите отпечатъци чрез:
1. четец, който изчита текстовите данни
и снимката, записани в eлектронния носител
на информация, както и тези, отпечатани на
персоналната страница, и дава възможност за
визуално сравнение;
2. скенер за пръстови отпечатъци, чрез който
се снемат пръстовите отпечатъци на лицето и
се сравняват с тези, записани в електронния
носител на информация.
Раздел VI
Организация на дейностите
Чл. 24. (1) При извършване на дейностите
по раздели I и II, чл. 15 и чл. 22 чрез НАИФ
„НРБЛД“ автоматично се извършва проверка
в информационните фондове на МВР.
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(2) Когато се установи наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по ЗБЛД,
заявителят отразява писмено в разпечатката,
че е запознат с това обстоятелство.
Чл. 25. Дейностите по тази глава според
конкретната организация на работа в звената „БДС“ в РУ на МВР, СДВР/ОДМВР и
ДБДС – МВР могат да се извършват на едно
или няколко гишета за работа.
Г л а в а

т р е т а

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ, ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ И ВРЪЧВАНЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
НА ЧУЖДЕНЦИ
Раздел I
Предоставяне на заявление с автоматично
попълнени актуални данни по гражданско състояние от Автоматизираната информационна
система „Единен регистър на чужденците“ или
от НБД „Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“
Чл. 26. (1) За предоставяне на заявление
с автоматично попълнени актуални данни по
гражданско състояние от Автоматизираната
информационна система „Единен регистър
на чужденците“ (АИС „ЕРЧ“) или от НБД
„Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“ лицето се
явява лично в ДМ – МВР или сектори/групи
„Миграция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен,
настоящ адрес или адрес на пребиваване, удостоверява своята самоличност с документ за
самоличност, с който е влязло на територията
на Република България, и посочва вида на
документа и услугата (обикновена или бърза)
за издаването на български личен документ.
(2) Искане за разпечатка на заявление за
издаване на български личен документ на
лица до 18-годишна възраст може да направи
само родител, настойник или попечител, като
представи документ за самоличност. Настойникът или попечителят представя и документ,
удостоверяващ това му качество.
(3) Когато искането е направено от упълномощено лице съгласно чл. 40, ал. 2 ПИБЛД,
се представя пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице.
Чл. 27. (1) Служителят отпечатва и предоставя заявлението, съдържащо автоматично
попълнени от АИС „ЕРЧ“ или от НБД „Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“ актуални данни
по гражданско състояние на заявителя, снимка
и подпис от последния български личен документ, който му е издаден.
(2) Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението вярно/невярно (маркира полето „вярно“
със заграждане, подчертаване или с отметка
„V“, когато данните в заявлението съвпадат
с актуалните му данни, или маркира полето
„невярно“ със заграждане, подчертаване или
с отметка „V“, когато данните в заявлението
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не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени,
нанася съответните корекции и актуализации
и подписва заявлението. В заявлението за
издаване на документи по чл. 59, ал. 4 ЗБЛД
заявителят може да посочи и данните (трите
имена, ЕГН, ЛН или ЛНЧ) на лице, което да
получи персонализирания документ.
Чл. 28. (1) Заявлението съдържа баркод,
който е със срок на валидност. След изтичането
на срока заявлението автоматично се анулира.
(2) При всяко отпечатване на заявление се
разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, в
което са нанесени лични данни, посочва дата
и се подписва.
(3) Когато искането е направено от настойник или попечител, копие от документа,
удостоверяващ това му качество, се прилага
към разписката.
(4) Когато искането е направено от упълномощено лице, копие от пълномощното се
прилага към разписката.
(5) Когато чужденецът заяви издаване на
документ за самоличност и документ за пребиваване и видът на услугата е различен, се
разпечатват два броя заявления.
(6) Разписката се съхранява от служителя,
извършил дейността по отпечатване на заявлението.
Раздел II
Приемане на заявление
Чл. 29. (1) За приемане на заявлението
заявителят се явява лично в ДМ – МВР или в
сектори/групи „Миграция“ при СДВР/ОДМВР
по постоянен, настоящ адрес или адрес на
пребиваване, където е поискал разпечатване
на заявлението.
(2) След попълване на заявлението и нанасяне
на съответните корекции в него заявителят го
представя на служителя заедно с приложените
документи (в зависимост от заявения документ)
съгласно ЗБЛД и ПИБЛД.
(3) При приемане на заявлението служителят:
1. чрез баркод четец (баркодът може да се
въведе и ръчно) или чрез ЕГН, ЛНЧ или ЛН
на лицето визуализира заявлението на екран;
2. сравнява данните в заявлението с данните
от НАИФ „НРБЛД“ и нанесените корекции с
приложените към заявлението документи;
3. проверява приложена ли е вносна бележка
за платена държавна такса по Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на МВР
по Закона за държавните такси;
4. при несъответствия в данните от дейност
„Справки“ на НАИФ „НРБЛД“ или АИС „ЕРЧ“
прави справка и я разпечатва, посочва двете
си имена, полага подпис и дата върху нея и я
прилага към заявлението;
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5. регистрира с входящ номер заявлението в
регистрационен дневник съгласно приложение
№ 1, отбелязва входящия номер в заявлението
и въвежда номера в НАИФ „НРБЛД“;
6. попълва регистрационен талон съгласно
приложение № 2.
Чл. 30. (1) Когато изискуемите съгласно
ЗБЛД и ПИБЛД документи не са приложени
към заявлението, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава 3-дневен срок
за представянето им. На гърба на заявлението
заявителят описва документите, които му е
указано, че следва да представи, и се подписва
за уведомяването му, че ако в 3-дневен срок не
ги представи, преписката ще бъде прекратена.
Прекратяването се отразява в регистрационния дневник, заявлението се изтрива в НАИФ
„НРБЛД“ и преписката се архивира.
(2) Служителят предава българския личен
документ и/или документа за самоличност,
регистрационния талон и заявлението на служителя, извършващ дейността „Заснемане с
цифрови устройства на лицето на заявителя,
пръстовите му отпечатъци и подписа“.
Раздел III
Заснемане с цифрови устройства на лицето на
заявителя, пръстовите му отпечатъци и подписа
Чл. 31. (1) При осъществяване на дейност
„Заснемане с цифрови устройства на лицето
на заявителя, пръстовите му отпечатъци и
подписа“ служителят чрез баркода или чрез
входящ номер и дата на заявлението визуализира данните от заявлението на екран и
заснема с цифрови устройства необходимите
съгласно заявения български личен документ
биометрични данни – лицето на заявителя,
пръстовите му отпечатъци и подписа, при
спазване на разпоредбите на ЗБЛД и ПИБЛД.
(2) При снемане на пръстови отпечатъци се
снемат отпечатъци от ляв и десен показалец.
(3) В случай че не може да се постигне
необходимото качество, се снемат един отпечатък от лявата ръка и един от дясната, като се
спазва следният ред: среден, безименен, палец.
(4) В случай че не се постигне необходимото
качество, се снемат два отпечатъка от едната
ръка по посочения в ал. 3 ред.
(5) В случай че не се постигне необходимото
качество, се снема само един отпечатък.
Чл. 32. (1) След снемане на биометричните данни служителят връчва регистрационния
талон на заявителя и му връща документа за
самоличност и/или българския личен документ.
(2) Отложените заявления и заявленията, по
които се очаква установяване на самоличност,
се подреждат в отделни папки.
(3) Заявленията, при които самоличността
на лицето не е установена, се прекратяват.
Чл. 33. (1) При постъпила молба за издаване
на български личен документ на неподвижни
или трудно подвижни лица, които не могат
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да се явят в сектори/групи „Миграция“ при
СДВР/ОДМВР или в ДМ – МВР за подаване
на заявление, директорът на СДВР/ОДМВР
или ДМ – МВР се разпорежда относно изпълнението на молбата.
(2) Служител разпечатва заявление с данните
на лицето, отива на място, като носи със себе си
мобилната станция и разпечатаното заявление.
(3) На място чрез мобилната станция се
снемат необходимите биометрични данни на
заявителя.
(4) След връщане в съответната структура
на МВР станцията се включва в мрежата на
МВР към НАИФ „НРБЛД“, служителят извършва дейността „Приемане на заявлението“,
след което данните се прехвърлят в НАИФ
„НРБЛД“ и продължава дейността по въвеждане на заявлението.
Чл. 34. От НАИФ „НРБЛД“ може да се
прави разпечатка, която да съдържа снимка на
лицето на заявителя, заснета с биометричната
станция, и неговите актуални лични данни за
извършване на идентификация.
Чл. 35. Приетите заявления се предават на
служителя, извършващ дейността „Въвеждане
на приетото заявление в НАИФ „НРБЛД“.
Раздел IV
Обработка на заявленията
Чл. 36. Обработката на заявленията включва:
1. дейност „Въвеждане на приетото заявление
в НАИФ „НРБЛД“;
2. дейност „Контрол преди персонализация“.
Чл. 37. (1) За постоянно пребиваващите
чужденци дейност „Въвеждане на приетото
заявление в НАИФ „НРБЛД“ се извършва
само от ДМ – МВР.
(2) При осъществяване на дейността служителят чрез баркод или входящ номер на
заявлението визуализира на екран заявлението, потвърждава попълнените данни и нанася
съответните корекции и актуализации, ако е
необходимо и са приложени съответните документи съгласно ЗБЛД и ПИБЛД.
(3) В случай че заявлението е прието за издаване на повече от един документ, заявлението
се въвежда за всеки един от тях.
(4) Приетите заявления се подреждат в папки,
групирани по вид на искания документ, подредени по входящ номер и по вид на услугата.
(5) Заявленията, с които е поискано издаването на повече от един документ, се подреждат
в отделна папка.
(6) Служителят, извършил дейността, посочва двете си имена и се подписва на гърба
на заявлението.
(7) При приключване на папката чрез НАИФ
„НРБЛД“ се отпечатва опис и се предава на
служителя, извършващ дейността „Контрол
преди персонализация“.
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Чл. 38. (1) Дейността „Контрол преди персонализация“ се извършва само в звената „БДС“
при СДВР/ОДМВР и ДБДС – МВР.
(2) При осъществяване на дейността за всяко
едно заявление служителят извършва проверка
как ще изглежда заявеният персонализиран
документ (като форма, дължина на полетата,
изписване на латиница и др.).
(3) При потвърждаване на вида на готовия
документ за всички заявления от цялата папка
данните се прехвърлят за персонализация.
(4) Служителят, извършил дейността, посочва двете си имена и се подписва на гърба
на заявлението.
Раздел V
Комплектоване на преписка и връчване на
персонализираните български лични документи
Чл. 39. (1) При осъществяване на дейност
„Комплектоване на преписка“ служител от
звената „БДС“ при СДВР/ОДМВР комплектова
преписката, като свързва персонализираните
документи със заявленията, подрежда ги в
папки, като ги групира по място на приемане
на заявлението и по вид на искания документ,
подрежда ги по входящ номер и по вид на
услугата.
(2) Комплектоването на преписки за документите на постоянно пребиваващите чужденци
се извършва от служител на ДБДС – МВР.
(3) С опис комплектованите преписки се
изпращат за връчване.
Чл. 40. (1) При осъществяване на дейност
„Връчване на персонализирания български
личен документ“ лицето удостоверява самоличността си и представя регистрационния талон.
(2) Служителят визуализира данните на екран
по номер на документа, отразява връчването в
НАИФ „НРБЛД“ и прави разпечатка за връч
ване на персонализиран документ за всеки един
от готовите документи.
(3) Чрез НАИФ „НРБЛД“ служителят
извършва проверка за наличие на предишен
валиден български личен документ от същия
вид. Ако има такъв, той се изисква от лицето.
Физически се унищожава чрез перфорация и
се обявява за „унищожен“ в НАИФ „НРБЛД“.
Служителят отразява унищожаването върху
разпечатката за получаване на персонализиран документ, отбелязва вида на документа и
неговия номер, посочва дата, двете си имена
и се подписва.
(4) Служителят връчва новия български
личен документ на лицето, което полага подпис в разпечатката. Служителят се подписва в
разпечатката, където автоматично са нанесени
неговите имена.
Чл. 41. В ДМ – МВР и сектори/групи „Миграция“ при СДВР/ОДМВР на лицето се дава
възможност да извърши проверка на електронния носител на информация и верификация на
пръстовите отпечатъци чрез:
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1. четец, който изчита текстовите данни
и снимката, записани в електронния носител
на информация, както и тези, отпечатани на
персоналната страница, и дава възможност за
визуално сравнение;
2. скенер за пръстови отпечатъци, чрез който
се снемат пръстовите отпечатъци на лицето и
се сравняват с тези, записани в електронния
носител на информация.
Раздел VI
Организация на дейностите
Чл. 42. При извършване на дейностите по
раздели I и II, чл. 37 и 40 чрез НАИФ „НРБЛД“
автоматично се извършва проверка в информационните фондове на МВР.
Чл. 43. Когато се установи, че лицето има
наложена ПАМ по Закона за чужденците в
Република България (ЗЧРБ) и/или по Закона
за влизане, пребиваване и напускане на Република България на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства
(ЗВПНРБГЕСЧТС), от ДМ – МВР и сектор/
група „Миграция“ при СДВР/ОДМВР се предприемат действия съгласно действащото към
момента законодателство.
Чл. 44. Дейностите по тази глава според
конкретната организация на работа в ДМ – МВР
и съответните є звена „Миграция“ в СДВР/
ОДМВР могат да се извършват на едно или
няколко гишета за работа.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ СДВР/
ОДМВР И ВРЪЧВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Раздел I
Предоставяне на заявление за издаване на
СУМПС с автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние от НБД
„Население“ или от АИС „ЕРЧ“ чрез НАИФ
„НРБЛД”
Чл. 45. (1) За предоставяне на заявление за
издаване на СУМПС с автоматично попълнени
актуални данни по гражданско състояние от
НБД „Население“ или от АИС „ЕРЧ“ чрез
НАИФ „НРБЛД“ лицето се явява лично,
удостоверява своята самоличност, посочва
вида на документа и услугата (обикновена
или бърза) за издаването на български личен
документ и прилага необходимите документи
за издаване на СУМПС съгласно Закона за
движение по пътищата (ЗДвП) и Наредба
№ I-157 на МВР от 2002 г. за условията и
реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната
дисциплина (обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм.,
бр. 66 от 2003 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90
от 2008 г. и бр. 94 от 2009 г.).
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(2) Когато искането е направено чрез упълномощено лице съгласно чл. 17, ал. 5 ЗБЛД,
се представя нотариално заверено изрично
пълномощно и документ за самоличност на
упълномощеното лице.
(3) Когато искането не е направено по
постоянен адрес, заявителят се насочва към
съответната компетентна структура.
(4) В случаите, когато заявлението се подава
по постоянен адрес, но местоотчетът на водача
на МПС е в друга област, заявлението се приема,
като се изисква служебно досието на водача.
(5) В 3-дневен срок от завеждането им подадените заявления за смяна на местоотчета
се изпращат по електронна поща в структурата по местоотчет на водача. В 3-дневен срок
от получаване на заявлението за промяна на
местоочета СДВР/ОДМВР, получила искането,
изпраща на изискващото структурно звено по
електронна поща картона на водача, справка за
съставените актове за установяване на административно нарушение и наложените наказания,
информация за платените глоби и информация
за проведените курсове за възстановяване на
контролни точки на водача. Същата информация
се изпраща и по служебната поща.
Чл. 46. (1) Служителят отпечатва и предоставя заявление, съдържащо автоматично
попълнени от НБД „Население“ или от АИС
„ЕРЧ“ чрез НАИФ „НРБЛД“ актуални данни
по гражданско състояние на заявителя и отразените в системата данни за притежаваните
категории, снимка и подпис от последния му
издаден документ за самоличност. На заявителя
се предоставя информация за дължимите глоби
по влезли в сила наказателни постановления
и фишове.
(2) Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението
вярно/невярно (маркира полето „вярно“ със
заграждане, подчертаване или с отметка „V“,
когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, или маркира полето „невярно“
със заграждане, подчертаване или с отметка
„V“, когато данните в заявлението не съвпадат
с актуалните му данни), попълва празните
полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва
заявлението. В заявлението заявителят може
да посочи и данните (трите имена, ЕГН, ЛН
или ЛНЧ) на лице, което да получи персонализирания документ.
Чл. 47. (1) Заявлението съдържа баркод,
който е със срок на валидност. След изтичането
на срока заявлението автоматично се анулира.
(2) При всяко отпечатване на заявление се
разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, в
което са нанесени лични данни, като посочва
дата и се подписва. Разписката се съхранява от
служителя, извършил дейността по отпечатване
на заявлението.
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Раздел II
Приемане на заявлението
Чл. 48. (1) За приемане на заявлението заявителят се явява в звеното, от което е поискал
разпечатване на заявлението.
(2) При приемане на заявлението служителят:
1. извършва проверка в автоматизираните
информационни системи на МВР за съставените
фишове, актове за установяване на административни нарушения и наложените наказания,
информация за платените глоби и информация
за броя на отнетите контролни точки на водача;
2. чрез баркод четец (баркодът може да се
въведе и ръчно) или чрез ЕГН, ЛН или ЛНЧ
на лицето визуализира заявлението на екран;
3. сравнява данните в заявлението с данните
от НАИФ „НРБЛД“ и приложените към заявлението документи съгласно ЗБЛД, ПИБЛД,
ЗДвП и Наредба № I-157 на МВР от 2002 г. за
условията и реда за издаване на свидетелство
за управление на МПС, отчета на водачите и
тяхната дисциплина;
4. проверява приложена ли е вносна бележка
за платена държавна такса по Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на МВР
по Закона за държавните такси;
5. при несъответствия в данните от дейност
„Справки“ на НАИФ „НРБЛД“ прави справка
и я разпечатва, посочва двете си имена, полага подпис и дата върху нея и я прилага към
заявлението.
Чл. 49. (1) Когато изискуемите документи
не са приложени към заявлението или има
неплатени глоби, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава 3-дневен срок
за отстраняване на недостатъците. На гърба на
заявлението заявителят описва документите,
които му е указано, че следва да представи,
и се подписва за уведомяването му, че ако в
3-дневен срок не ги представи, преписката ще
бъде прекратена. Прекратяването се отразява в
регистрационния дневник, заявлението се изтрива
в НАИФ „НРБЛД“ и преписката се архивира.
(2) При наличие на нанесени корекции и
актуализации от заявителя на услугата заявлението с данните му се предоставя и той се насочва към съответното звено „БДС“ при СДВР/
ОДМВР по постоянен адрес, в ДБДС – МВР, в
сектори/групи „Миграция“ при СДВР/ОДМВР
или ДМ за коригиране на данните.
(3) След приемане на заявлението служителят
предава документа за самоличност, регистрационния талон и заявлението на служителя,
извършващ дейността „Заснемане с цифрови
устройства на лицето на заявителя и подписа“.
Раздел III
Заснемане с цифрови устройства на лицето на
заявителя и подписа и обработка на заявленията
Чл. 50. (1) При осъществяване на дейност
„Заснемане с цифрови устройства на лицето на
заявителя и подписа“ служителят чрез баркода
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или чрез входящ номер и дата на заявлението
визуализира данните от заявлението на екран
и заснема с цифрови устройства необходимите биометрични данни – лицето на заявителя
и подписа, при спазване на разпоредбите на
ЗБЛД и ПИБЛД.
(2) След снемане на биометричните данни
служителят връчва регистрационния талон на
заявителя и му връща документа за самоличност.
(3) Отложените заявления се подреждат в
отделни папки.
Чл. 51. Обработката на заявленията включва:
1. дейност „Въвеждане на приетото заявление
в НАИФ „НРБЛД“;
2. дейност „Контрол преди персонализация“.
Чл. 52. (1) При осъществяване на дейност
„Въвеждане на приетото заявление в НАИФ
„НРБЛД“ служителят чрез баркод или входящ номер на заявлението го визуализира на
екран и потвърждава попълнените данни за
приемането му.
(2) Служителят въвежда и необходимите данни в Автоматизирана информационна система
(АИС) „Отчет на водачи“ и прави разпечатка
на справка за водача, която се прилага към
заявлението.
(3) Приетите заявления се подреждат в
папки, подредени по входящ номер и по вид
на услугата.
(4) Служителят, извършил дейността, посочва двете си имена и се подписва на гърба
на заявлението.
(5) При приключване на папката чрез НАИФ
„НРБЛД“ се отпечатва опис и се предава на
служителя, извършващ дейността „Контрол
преди персонализация“.
Чл. 53. (1) Дейността „Контрол преди персонализация“ се извършва само в отдел „Пътна
полиция“ – СДВР (ОПП – СДВР), и в звената
„БДС“ при СДВР/ОДМВР.
(2) При осъществяване на дейността за всяко
едно заявление служителят извършва проверка
как ще изглежда заявеният персонализиран
документ (като форма, дължина на полетата,
изписване на латиница и др.).
(3) При потвърждаване на вида на готовия
документ за всички заявления от цялата папка
данните се прехвърлят за персонализация.
(4) Служителят, извършил дейността, посочва двете си имена и се подписва на гърба
на заявлението.
Раздел IV
Персонализация, комплектоване на преписка
и връчване на персонализираните СУМПС
Чл. 54. (1) Дейност „Персонализация“ се
извършва само в ОПП – СДВР и звената „БДС“
при ОДМВР.
(2) Готовите персонализирани документи
се предават на служителя, който извършва
дейността „Изработване на контролен талон“.
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Чл. 55. (1) Дейността „Изработване на контролен талон“ се извършва в ОПП – СДВР и
секторите „Пътна полиция“ („ПП“) при ОДМВР.
(2) Служителят изработва контролен талон
за всяко едно СУМПС и отразява номера му
върху заявлението за издаване на СУМПС.
Чл. 56. При осъществяване на дейност
„Комплектоване на преписка“ служител от
ОПП – СДВР или звената „БДС“ при ОДМВР
комплектова преписката, като свързва персонализираните документи със заявленията,
подрежда ги в папки, като ги групира по място
на приемане, подрежда ги по входящ номер и
по вид на услугата.
Чл. 57. (1) При осъществяване на дейност
„Връчване на персонализираните СУМПС“
лицето удостоверява самоличността си и представя регистрационния талон.
(2) Служителят визуализира данните на екран
по номер на документа, отразява връчването в
НАИФ „НРБЛД“ и прави разпечатка за връч
ване на персонализиран документ.
(3) Чрез НАИФ „НРБЛД“ служителят
извършва проверка за наличие на предишно валидно СУМПС. Ако има такова, то се
изисква от лицето. Физически се унищожава
чрез перфорация и се обявява за „унищожен“
в НАИФ „НРБЛД“. Служителят отразява унищожаването върху разпечатката за получаване
на персонализиран документ, отбелязва вида на
документа и неговия номер, посочва дата, двете
си имена и се подписва. Служителят изисква
контролния талон към СУМПС, унищожава го
чрез перфорация и отразява това обстоятелство
на гърба на заявлението.
(4) Служителят връчва новото СУМПС и
контролен талон на лицето, което полага подпис в разпечатката. Служителят се подписва в
разпечатката, където автоматично са нанесени
неговите имена.
(5) При наличие на актове за установяване
на административни нарушения или наказателни
постановления тези обстоятелства се отразяват
на гърба на заявлението и контролният талон
не се връчва на лицето – остава в структурното
звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР до
отпадане на основанието за това.
(6) Връчването на персонализираните
СУМПС по приети в РУ на МВР при СДВР/
ОДМВР заявления се извършва в съответното
звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(7) След връчване на СУМПС данните се актуализират в системата АИС „Отчет на водачи“.
Раздел V
Организация на дейностите
Чл. 58. (1) При извършване на дейностите по раздели I и II, чл. 52 и 57 чрез НАИФ
„НРБЛД“ автоматично се извършва проверка
в информационните фондове на МВР.
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(2) Когато се установи наложена ПАМ по
ЗБЛД, заявителят отразява писмено в разпечатката, че е запознат с това обстоятелство.
(3) Когато се установи, че лицето има
наложена ПАМ по ЗЧРБ и/или по ЗВПНРБГЕСЧТС, се уведомява незабавно ДМ – МВР
и/или сектор/група „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР за предприемане на действия съгласно
действащото към момента законодателство.
Чл. 59. Дейностите по тази глава според
конкретната организация на работа в ОПП –
СДВР и секторите „ПП“ при ОДМВР могат
да се извършват на едно или няколко гишета
за работа.
Г л а в а

п е т а

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС НА БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ В РУ НА МВР ПРИ СДВР/ОДМВР
И ВРЪЧВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ
ДОКУМЕНТИ
Раздел I
Предоставяне на заявление за издаване на
СУМПС с автоматично попълнени актуални
данни по гражданско състояние от НБД „Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“
Чл. 60. В РУ на МВР при СДВР/ОДМВР
могат да бъдат подавани заявления за издаване на СУМПС на български граждани поради
изтичане срока на валидност само за обикновена услуга.
Чл. 61. (1) За предоставяне на заявление за
издаване на СУМПС с автоматично попълнени
актуални данни по гражданско състояние от НБД
„Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“ лицето се
явява лично, удостоверява своята самоличност
и представя последното издадено СУМПС и
контролния талон към него. В случай че тези
документи не бъдат представени, заявителят
се насочва към структурното звено на „Пътна
полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) Когато искането е направено чрез упълномощено лице съгласно чл. 17, ал. 5 ЗБЛД,
се представя нотариално заверено изрично
пълномощно и документ за самоличност на
упълномощеното лице.
(3) Служителят отпечатва и предоставя заявление, съдържащо автоматично попълнени
от НБД „Население“ чрез НАИФ „НРБЛД“
актуални данни по гражданско състояние на
заявителя и отразените в системата данни за
притежаваните категории, снимка и подпис от
последния му издаден документ за самоличност.
(4) Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението
вярно/невярно (маркира полето „вярно“ със
заграждане, подчертаване или с отметка „V“,
когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, или маркира полето „невярно“
със заграждане, подчертаване или с отметка
„V“, когато данните в заявлението не съвпадат

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

с актуалните му данни), попълва празните
полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва
заявлението. В заявлението заявителят може
да посочи и данните (трите имена, ЕГН, ЛН
или ЛНЧ) на лице, което да получи персонализирания документ.
Чл. 62. (1) Заявлението съдържа баркод,
който е със срок на валидност. След изтичането
на срока заявлението автоматично се анулира.
(2) Когато български гражданин заяви издаването на СУМПС по реда на чл. 33, ал. 2
ПИБЛД заедно с друг български личен документ
(лична карта и/или паспорт) в РУ на МВР
при СДВР/ОДМВР, служителят задължително
разпечатва два броя заявления.
(3) При всяко отпечатване на заявление, се
разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, в
което са нанесени лични данни, като посочва
дата и се подписва.
(4) Разписката се съхранява от служителя,
извършил дейността по отпечатване на заявлението.
Раздел II
Приемане на заявление
Чл. 63. (1) При приемане на заявление
служителят:
1. чрез баркод четец (баркодът може да
се въведе и ръчно) или чрез ЕГН на лицето
визуализира заявлението на екран;
2. сравнява данните в заявлението с данните
от НАИФ „НРБЛД“ и приложените към заявлението документи съгласно ЗБЛД, ПИБЛД,
ЗДвП и Наредба № I-157 на МВР от 2002 г. за
условията и реда за издаване на свидетелство
за управление на МПС, отчета на водачите и
тяхната дисциплина;
3. проверява приложена ли е вносна бележка
за платена държавна такса по Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на МВР
по Закона за държавните такси;
4. регистрира с входящ номер заявлението в
регистрационен дневник съгласно приложение
№ 1, отбелязва го в заявлението и въвежда
номера в НАИФ „НРБЛД“;
5. попълва регистрационен талон съгласно
приложение № 2.
(2) Заявителят представя последното издадено СУМПС и контролния талон към него. В
случай че тези документи не бъдат представени,
служителят го насочва към структурното звено
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(3) Заявителят прилага карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол
от Транспортна областна лекарска експертна
комисия или Транспортна централна лекарска
експертна комисия, като за категория А, В
и М се представя карта за медицински прег
лед, съдържаща данни за извършен очен и
вътрешен преглед на лицето, а за останалите

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

категории – карта за медицински преглед,
заверена от съответните специалисти – очен,
УНГ, невролог, хирург и вътрешен.
(4) Заявителят попълва и прилага декларация по образец съгласно приложение № 3,
че обичайното му пребиваване не е в друга
държава – членка на Европейския съюз, и че
не е притежател на валидно СУМПС, издадено
от държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 64. (1) При несъответствия в данните от
дейност „Справки“ на НАИФ „НРБЛД“ служителят прави справка и я разпечатва, посочва
двете си имена, полага подпис и дата върху
нея и я прилага към заявлението.
(2) Когато изискуемите документи не са
приложени към заявлението, служителят приема заявлението, като на заявителя се дава
3-дневен срок за представянето им. На гърба
на заявлението заявителят описва документите,
които му е указано, че следва да представи,
и се подписва за уведомяването му, че ако в
3-дневен срок не ги представи, преписката ще
бъде прекратена. Прекратяването се отразява
в регистрационния дневник, заявлението се
изтрива в НАИФ „НРБЛД“ и преписката се
архивира.
Раздел III
Заснемане с цифрови устройства на лицето на
заявителя и подписа
Чл. 65. (1) При осъществяване на дейност
„Заснемане с цифрови устройства на лицето на
заявителя и подписа“ служителят чрез баркода
или чрез входящия номер и датата на заявлението визуализира данните от заявлението на
екран и заснема с цифрови устройства необходимите биометрични данни – лицето на заявителя
и подписа, при спазване на разпоредбите на
ЗБЛД и ПИБЛД.
(2) След снемане на биометричните данни
служителят връчва регистрационния талон на
заявителя и му връща предходното СУМПС и
документа за самоличност.
(3) Приетите заявления се подреждат в
папки и с опис и придружително писмо се изпращат на съответното звено „Пътна полиция“
при СДВР/ОДМВР.
(4) Останалите дейности по обработка на
заявлението, персонализация, контрол преди
персонализация, комплектоване на преписката
и връчване на персонализираните СУМПС се
извършват по реда на глава четвърта.
Г л а в а
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ
Чл. 66. (1) Директорите на ДБДС – МВР,
ДМ – МВР, СДВР/ОДМВР определят със заповед своите служители и им възлагат ползването
на информацията от НАИФ „НРБЛД“ с права
на достъп според служебната необходимост в
съответствие с действащото законодателство.
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(2) Директорите по ал. 1 отправят писмено искане до дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ (ДКИС) – МВР, за
предоставяне на достъпи на длъжностни лица,
като за всяко лице се указват данните, посочени
в приложение № 4.
(3) Достъп до НАИФ „НРБЛД“ е възможен
единствено за служители, за които има създадени потребителски имена в домейна „MVR.
BG (NTMASDOM)“.
Чл. 67. (1) На основание полученото искане ДКИС – МВР, дава на длъжностните лица
персонални пароли, осигуряващи достъп до
ресурсите на НАИФ „НРБЛД“.
(2) Директорите на ДБДС – МВР, ДМ – МВР,
СДВР/ОДМВР в 5-дневен срок след освобождаване от служба или преназначаване на служител, притежаващ достъп съгласно тази глава,
уведомяват с писмо ДКИС – МВР.
(3) Достъпът на операторите и администраторите до информацията на системата технологично се предоставя чрез програмна система
„Достъп“, неделима част от НАИФ „НРБЛД“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
§ 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за издаване на българските лични документи (ДВ, бр. 12 от 2010 г.).
§ 2. (1) Тази инструкция отменя Инструкция
№ Iв-487 от 1999 г. за приемане на заявления за
издаване на документи за самоличност в РПУ
при СДВР и РДВР (изменена и допълнена с
Инструкция № Ів-651 от 1999 г.).
(2) До създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления
за издаване на български лични документи
с електронен носител на информация със
записани биометрични данни приемането
и обработката на заявления за издаване на
български лични документи се извършват по
досегашния ред.
§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага
на директорите на ДБДС – МВР, ДМ – МВР,
СДВР/ОДМВР и Главна дирекция „Охранителна полиция“.
§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2, т. 5
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2, т. 6
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

Министерство на вътрешните
работи

ТАЛОН
Звено…………………………………….........
Заявление вх. №…………./…………..г.
Дата на получаване…………………….
Вид на документа……………………....
……………………………………………...........
Приложение № 3
към чл. 63, ал. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
от
................................................................................. ,
(три имена)
ЕГН/ЛНЧ/ЛН.........................................................
Български личен документ (вид) ........................ ,
номер ......................................................................
Издаден от ..........................................., на дата
............................. валиден до ................................
Постоянен адрес ....................................................
Във връзка с чл. 13, т. 6 от Наредба № І-157
на МВР от 2002 г. за условията и реда за издаване
на свидетелство за управление на МПС, отчета
на водачите и тяхната дисциплина декларирам,
че обичайното ми пребиваване не е в друга
държава – членка на Европейския съюз, и че не
притежавам друго валидно свидетелство за управ
ление на МПС, издадено от държава – членка на
Европейския съюз.
Известно ми е, че за деклариране на неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ..................

ДАТА

ВИД
НА
БЛД

ВИД
УСЛУГА

ЕГН,
ЛНЧ,
ЛН

ТРИ
ИМЕНА

№
НА
ПЕРС.
БЛД

Подпис: ……………

Приложение № 4
към чл. 66, ал. 2
ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО НАИФ „НРБЛД“
ЕГН

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК
Вх.
№
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№
НА
ПЕРС.
БЛД

2210

Име,
презиме,
фамилия

Дирекция,
структурно
подразделение

Потребителско
име в
домейна
„MVR.BG
(NTMASDOM)“

Длъжност

Номер
на
заповед по
чл. 31

Служебен
телефон

Вид/
№
на
профила
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-2
от 2 февруари 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с Директива 2009/146/ЕО
на Комисията от 26 ноември 2009 г. за поправка
на Директива 2008/125/ЕО за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел включване
на алуминиев фосфид, калциев фосфид, магнезиев
фосфид, цимоксанил, додеморф, метилов естер
на 2,5-дихлорбензоена киселина, метамитрон,
сулкотрион, тебуконазол и триадименол като
активни вещества нареждам:
І. В Заповед № РД-12-3 от 16.ІІ.2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. Към „Общо име, идентификационни номера 266. Алуминиев фосфид“ в част А, колона 9
„Специфични условия“:
а) изречение първо се изменя така: „Може
да се разрешава за употреба единствено като
инсектицид, родентицид, талпицид и лепороцид
под формата на готови за употреба продукти,
съдържащи алуминиев фосфид.“;
б) изречение второ се изменя така: „Може да
се разрешава за употреба единствено на открито,
ако се употребява като родентицид, талпицид и
лепороцид.“
2. Към „Общо име, идентификационни номера
267. Калциев фосфид“ в част А, колона 9 „Специфични условия“ изречение първо се изменя така:
„Може да се разрешава за употреба единствено
на открито като родентицид и талпицид под формата на готови за употреба продукти, съдържащи
калциев фосфид.“
3. Към „Общо име, идентификационни номера 268. Магнезиев фосфид“ в част А, колона 9
„Специфични условия“:
а) изречение първо се изменя така: „Може
да се разрешава за употреба единствено като
инсектицид, родентицид, талпицид и лепороцид
под формата на готови за употреба продукти,
съдържащи магнезиев фосфид.“;
б) изречение второ се изменя така: „Може да
се разрешава за употреба единствено на открито,
ако се употребява като родентицид, талпицид и
лепороцид.“
ІІ. Заповедта влиза в сила от 1 март 2010 г.

Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2259
ЗАПОВЕД № РД-12-3
от 2 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2009/153/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г.
за изменение на Приложение І към Директива
91/414/ ЕИО на Съвета по отношение на популярното наименование и чистота на активното
вещество хидролизирани протеини нареждам:
1. Изменям списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна
защита с цел предлагане на пазара и употреба
в Република България, утвърден със Заповед
№ РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.;
попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен със Заповед
№ РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.);
Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от
2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12
от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от
2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.);
Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.); Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ,
бр. 55 от 2008 г.); Заповед № РД-12-67 от 2008 г.
(ДВ, бр. 61 от 2008 г.); Заповед № РД-12-75 от
2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед
№ РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед
№ РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.);
Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от
2009 г.); Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60
от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ,
бр. 62 от 2009 г.), както следва:

БРОЙ 22
Общо
име,
идентификационни
номера

ДЪРЖАВЕН
IUPAC
име

240. Хидроли- Няма
зи ра н и п р о - данни
теини
CAS № няма
присвоен
CIPAC
№ няма
присвоен

Чистота

Номер на
директивата за
включване

Доклад
2009/
з а п р ег  153/ЕО
лед
(SANCO/
2615/
2008)

Дата на
влизане в
сила

ВЕСТНИК
Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво

01.09. 2009 31.08. 2019 01.03. 2010

С Т Р. 5 1
Срок за
приключване на
пререгистрацията
–

Специфични
условия

ЧАСТ А
Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. Хидролизираните протеини от животински произход
трябва да съответстват на разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1774/2002.
ЧАСТ Б
За прилагане на
единни т е п ринц ип и в При ложен ие
VI следва да бъдат
взети под внимание
за к л ючен и я та на
доклада за преглед
о т но сно х и д р ол изирани протеини
(SANCO/2615/2008),
и по-специално допълнения I и II към
него, финализиран от
Постоянния комитет
по хранит елната верига и здравето на
животните.
Условията на употреба включват мерк и за нама л яване
на риска, когато е
необходимо.

“
2. Заповедта влиза в сила от 1 март 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2260

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

БРОЙ 22

ЗАПОВЕД № РД-12-4
от 2 февруари 2010 г.

ЗАПОВЕД № РД-12-5
от 5 февруари 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с Директива 2009/155/ЕО
на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение
на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на спецификацията на активното вещество
метазахлор нареждам:
1. В Заповед № РД-12-4 от 16.ІІ.2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.) към „Общо име 223. Метаза
хлор“ в колона 3 „Чистота“ думите „0,01 %“ се
заменят с „0,05 %“.
2. Заповедта влиза в сила от 1 февруари 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2261

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2009/37/ЕО на Комисията от 23 април 2009 г. за
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с
цел включване на хлормекват, медни съединения,
пропаквизафоп, квизалофоп-P, тефлубензурон
и зета-циперметрин като активни вещества
нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна
защита с цел предлагане на пазара и употреба
в Република България, утвърден със Заповед
№ РД- 09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.;
попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен със: Заповед
№ РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.);
Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. ( ДВ, бр. 1 от
2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12
от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от
2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17
от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.); Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г.
(ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от
2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от
2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4
от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед
№ РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.);
Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от
2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48
от 2009 г.); Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г.
(ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:

ЗАПОВЕД № РД-09-63
от 2 февруари 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с Решение 2009/874/ЕО
на Комисията от 30 ноември 2009 г. за поправка
на Директива 2003/23/ЕО за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета за включване на
активните вещества имазамокс, оксасулфурон,
етоксисулфурон, форамсулфурон, оксадиаржил
и циазофамид нареждам:
1. В Заповед № 09-1035 от 24.ХІ.2006 г. (ДВ, бр. 1
от 2007 г.) към „Общо име, идентификационни
номера 42. Оксасулфурон“ в колона 3 „Чистота“
думите „960 г/кг“ се заменят с „930 г/кг“.
2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов
2262
„

ВЕСТНИК

Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

Номер
на директивата за
включване

Дата на
влизане
в сила

Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични
условия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31.05.2014

ЧАСТ А
Ра з р еша ва с е за у по т р еба
единст вено като рег улатор
на растежа за житни култури.

281. Хлормек- 2-хлоро≥636 g/kg
ват
етилтриметиламониу м Примеси:
CAS № 70 03- (хлормекват
89-6
(хлормекват)

2009/
37/ЕО

01.12. 2009 30.11.2019

01.06.2010

БРОЙ 22
1

ДЪРЖАВЕН
2

CAS № 999-81-5
(х л о р м е к в а т
хлорид)
2-хлороетилтримеCIPAC № 143 т и л а м о н и (хлормекват) е в х л о р и д
(х лормек ват
CIPAC № 143. хлорид)
302 (хлормекват хлорид)

3
1,2-д и
хлороетан:
най-много
0,1 g / kg
(по о т но шение на
съдържанието
на сух
хлормекват
Хлорое т е н (в и нил х лорид): наймного
0,0005 g/kg
(по о т но шен ие на
съдържанието на
с у х х лор мекват
хлорид)

4

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 5 3
8

9
ЧАСТ Б
При оценка на заявленията
за разрешаване на продукти
за растителна защита, които съдържат хлормекват, за
употреба, различна от тази за
ръж и тритикале, особено по
отношение на експозицията
на потребителите, държавите
членки обръщат особено внимание на критериите, посочени в член 4, параграф 1, буква
б), и осигуряват предоставянето на необходимите данни и
информация преди издаването
на такова разрешение.
За прилагането на единните
принципи, предвидени в Приложение VI, се вземат предвид
заключенията на доклада за
изследване на хлормекват, и
по-специално допълнения I
и II към него, така както са
окончателно приети от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 23 януари 2009 г.
При тази ц ялостна оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на:
– безопасността на оператора, като гарантиират, че условията на употреба предписват
използването на подходяща
лична предпазна екипировка;
– за щ и т ат а на п т и ц и т е и
бозайниците.
Условията за получаване на
разрешения вк лючват мерки за намал яване на риска,
когато това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки
изискват предоставянето на
допълни телна информаци я
за съдбата и поведението на
х лормек ват (да се проведе
изследване на адсорбцията
при 20 °C, да се преизчислят
предвижданите концентрации
в подпочвените води, във
водата на повърхността и в
седимен т и т е), за мет оди т е
за контрол за опред еляне на
веществото в продукти от животински произход и във вода,
за риска за водните организми,
птиците и бозайниците. Те
гарантират, че нотификаторът,
по чието искане хлормекват е
включен в това приложение,
предоставя на Комисията такава информация най-късно
до 30 ноември 2011 г.

С Т Р.

54
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

282.
Медни съединения
меден х идроксид
М е д е н ( І І ) ≥573 g/kg
хидроксид
CAS №
20427-59-2
CIPAC
№ 44.305
Д и меден
м е д е н о к с и  х лори д т ри- ≥550 g/kg
хлорид
хидроксид
CAS №
1332-65-6 или
1332-40-7
CIPAC
Меден оксид ≥820 g/kg
№ 44.602
меден оксид
CAS №
1317-39-1
CIPAC
№ 44.603

Не е о п р е - ≥245 g/kg
делен

бордолезов
разтвор
CAS №
8011-63-0
CIPAC
№ 44.604
триосновен
меден сулфат
CAS №
12527-76-3
CIPAC
№ 44.306

Не е о п р е - ≥490 g/kg
делен
Следни те
примеси
представляват
токсикологична
опасност
и равнищата им
не т рябва
да п ревишават дадените подолу стойности:
олово
най-много
0,0005 g/kg
о т съд ър жанието
на мед
кадмий
най-много
0,0001 g/kg
о т съд ър жанието
на мед
арсен
най-много
0,0001 g/kg
о т съд ър жанието
на мед

4
2009/
37/ЕО

5

ВЕСТНИК
6

01.12. 2009 30.11. 2016

7
01.06. 2010

БРОЙ 22
8

9

31.05. 2014 ЧАСТ А
Разрешава се за употреба
единствено като бактерицид
и фунгицид.
ЧАСТ Б
При оценка на заявленията
за разрешаване на продукти
за растителна защита, които
съдържат медни съединения,
употреба, различна от тази за
отглеждани в парници домати,
държавите членки обръщат особено внимание на критериите,
посочени в член 4, параграф 1,
буква б), и за представяне на
всички данни и на цялата необходима информация, преди да се
предостави такова разрешение.
За прилагането на единните
принципи, предвидени в Приложение VI, се вземат предвид
заключенията на доклада за
изследване на медните съединения, и по-специално допълнения I и II към него, така
както са окончателно приети
от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 23 януари 2009 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на:
– характеристиките на произведения за търговски цели
технически материал, които
трябва да бъдат потвърдени и
подкрепени от съответните аналитични данни; използваното в
документацията за токсичност
опитно вещество следва да бъде
сравнено и съпоставено с тази
спецификация на техническия
материал;
– безопасността на оператора
и работника, като гарантират,
че условията на употреба предписват, когато е необходимо,
използването на подходяща
лична предпазна екипировка;
– защитата на водните и неприцелните организми; във
връзка с така определените рискове следва да се предприемат
мерки за намаляване на риска,
като например създа-ване на
буферни зони, когато това е
целесъобразно;
– количеството приложено активно вещество и да гарантират,
че разрешените количества по
отношение на съдържанието
на активно вещество и на броя
на прилаганията са минимално
необходимите за постигане на
търсените ефекти;
засегнатите държави членки
изискват подаването на следната информация, с която да
се обърне внимание на:
– риска при вдишване;
– оценката на риска за неприцелните организми, за почвата
и водите.
Те гарантират, че нотификаторите, по чието искане медните
съединения са включени в това
приложение, предоставят на
Комисията такава информация
най-късно до 30 ноември 2011 г.
Държавите членки създават
програми за мониторинг в застрашените области, в които
има опасност от замърсяване
на почвата с мед, с цел, където е подходящо, да бъдат
въведени ограничения, като
например максимално приложими количества.

БРОЙ 22
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ДЪРЖАВЕН
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283. Пропакви- 2-изопропизафоп
лиденаминооксиетил (R)CAS
2-[4-(6№ 111479-05-1 хлорхиноксаCIPAC № 173 лин-2илокси)
ф е н и л о к с и]
пропионат

3
≥920 g/kg
С ъ д ърж ание на тол уол наймного
5 g/kg

284. Квизалофоп-Р
К в и з а л о ф о п - Ет и л (R)-2 - ≥950 g/kg
[4-(6-хлорР-етил
к в и н о к CAS №
са лин-2100646-51-3
и л о к с и) ф е CIPAC
нокси] п ро № 641.202
пионат
≥795 g/kg
К в и з а л о ф о п - (RS-)Р-тефурил
т е т ра х и д ро CAS №
фурфурил
119738-06-6
-(R)-2-[4-(6CIPAC
хлорокви№ 641.226
ноксалин-2и л о к с и) ф е нокси]пропионат

4

5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 5 5
8

9

2009/
37/ЕО

01.12. 2009 30.11. 2019

01.06. 2010

31.05. 2014 ЧАСТ А
Ра з р еша ва с е за у по т р еба
единствено като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи, предвидени в Приложение VI, се вземат предвид
заключенията на доклада за
изследване на пропаквизафоп,
и по-специално допълнения I
и II към него, така както са
окончателно приети от Постоянния комитет по храни
телната верига и здравето на
животните на 23 януари 2009 г.
При тази ц ялостна оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на
следното:
– характеристиките на произведения за търговски цели
технически материал, които
трябва да бъдат потвърдени
и подкрепени от съответните
аналитични данни; използваното в документацията за
токсичност опитно вещество
следва да бъде сравнено и
съпоставено с тази спецификация на техническия материал;
– безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват
използването на подходяща
лична предпазна екипировка;
– о п а з в а н е т о н а в од н и т е
о рг а н и з м и и неп ри це л н ит е рас т е -н и я, к ат о т рябва
да гарантират, че условията
на разрешението вк лючват
при необходимост мерки за
намаляване на риска, напр.
създаване на буферни зони;
– защитата на неприцелните
ч ленес т оног и, кат о т рябва
да гарантират, че условията
на разрешението вк лючват
при необходимост мерки за
намаляване на риска.
Засегнатите държави членки
гарантират, че нотификаторът
представя пред Комисията:
– допълнителна информация
з а с ъ о т в е т н и я п ри ме с Ro
41-5259;
– информация, необходима
за предотвратяването на опасността за водните организми
и неприцелните членестоноги.
Те гарантират, че нотификаторът предоставя тази информация на Комисията до 30
ноември 2011 г.

2009/
37/ЕО

01.12. 2009 30.11. 2019

01.06. 2010

31.05.2014

ЧАСТ А
Ра з р еша ва с е за у по т р еба
единствено като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи, предвидени в Приложение VI, се вземат предвид
заключенията на доклада за
изследване на квизалофоп-Р,
и по-специално допълнения I
и II към него, така както са
окончателно приети от Постоянния комитет по храни
телната верига и здравето на
животните на 23 януари 2009 г.
При тази ц ялостна оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на
следното:
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– характеристиките на произведения за търговски цели
технически материал, които
трябва да бъдат потвърдени
и подкрепени от съответните
аналитични данни; използваното в документацията за
токсичност опитно вещество
следва да бъде сравнено и
съпоставено с тази спецификация на техническия материал;
– безопасността на оператора
и работника, като гарантират,
че ус лови я т а на у по т р еба
предписват използването на
подходяща лична предпазна
екипировка;
– защитата на неприцелните растения, като трябва да
гарантират, че условията на
разрешението включват при
необходимост мерки за намаляване на риска, например
осигуряване на буферни зони.
Условията за получаване на
разрешения включват мерки
за намал яване на риска, когато
това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки
гарантират, че нотификаторът
представя пред Комиси ята
допълни телна информаци я
за риск а за неп ри цел н и т е
членестоноги.
Те гаран т и рат, че нот ификаторът предоставя тази информация на Комисията до
30 ноември 2011 г.

285. Тефлубен- 1-(3,5-дихло- ≥970 g/kg
зурон
ро- 2,4 дифлуорофенил) -3CAS №
(2,6 -дифл уо83121-18-0
р о б е н з о и л)
CIPAC № 450 карбамид

2009/
37/ЕО

01.12.2009 30.11.2019

01.06.2010

30.05.2014

ЧАСТ А
Ра з р еша ва с е за у по т р еба
единствено като инсектицид
в оранжерии (в които се използва изк ус т вен су бс т рат
или в затворени хидропонни
системи).
ЧАСТ Б
При оценка на заявленията
за разрешаване на продукти
за растителна защита, които
съдържат тефлубензурон , за
друго приложение освен за
отглеждани в парници домати
държавите членки обръщат
особено внимание на критериите, посочени в член 4,
параграф 1, бу к ва б), и за
представяне на всички данни и
на цялата необходима информация, преди да се предостави
такова разрешение.
За прилагането на единните
принципи, предвидени в Приложение VI, се вземат предвид
заключенията на доклада за
изследване на тефлубензурон,
и по-специално допълнения I
и II към него, така както са
окончателно приети от Постоянния комитет по храни
телната верига и здравето на
животните на 23 януари 2009 г.
При тази ц ялостна оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на:
– безопасността на оператора
и работниците, като гарантират, че условията на употреба
предписват, когато е необхо-
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димо, използването на подходяща лична предпазна екипировка;
– защитата на водните организми; емисиите, дължащи
се на прилагане в парници,
трябва да бъдат сведени до
минимум и във всички случаи
не трябва да бъдат в състояние да достигат в значимо
количество до водни площи
в съседство;
– опа зва не т о на п чел и т е,
които не трябва да бъдат допускани до парниците;
– опазването на колони те
за опрашване, преднамерено
поставени в оранжериите;
– безопасното отстраняване
на кондензационната вода, на
отточната вода и на субстрата с
цел да се изключат опасността
за неприцелните организми
и рискът от замърсяване на
повърхностните и подпочвените води.
Условията за получаване на
разрешения включват мерки
за намал яване на риска, когато
това е целесъобразно.

286. Зетациперметрин
CAS
№ 52315-07-8
CIPAC № 733

Смес от стереоизомери
(S)-α-ц иа но 3-феноксибензил
(1 R S , 3R S ;
1RS,3SR)
-3 - (2 , 2 - д и 
хлоровинил)
-2,2 диметилциклопропанкарбоксилат, където съотношението между
двойката
изомери (S);
(1R S,3R S) и
двойката
изомери (S);
(1RS,3SR) е
съответно в
интервала от
45 – 55 до
55 – 45

≥850 g/kg
Примеси:
толуол:
най-много
2 g/kg
катрани:
най-много
12,5 g/ kg

2009/
37/ЕО

01.12.2009 30.11.2019

01.06.2010

31.05.2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба като
инсектицид.
ЧАСТ Б
При оценка на заявленията
за разрешаване на продукти
за растителна защита, съдържащи зета-циперметрин, за
употреба, различна от тази
за ж итни растени я, особено по отношение на експози ц и я та на по т реби т ел и т е
на mРВАлдехид, продукт на
разграждането, който може
да се образу ва при преработката, държавите членки
обръщат особено внимание
на критериите, посочени в
член 4, параграф 1, буква б),
и осигуряват предоставянето
на не о бход и м и т е да н н и и
информация преди издаването
на такова разрешение.
За прилагането на единните принципи, предвидени в
Приложение V I, се вземат
предвид заключенията на доклада за изследване на зетациперметрин, и по-специално
допълнения I и II към него,
така както са окончателно
приети от Постоянния комитет по хранит елната верига
и здравето на животните на
23 януари 2009 г.
При тази ц ялостна оценка
държавите членки трябва за
обърнат особено внимание на:
– безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват
използването на подходяща
лична предпазна екипировка,
когато е целесъобразно;
– опа зва не т о на п т и ц и т е,
водните организми, пчелите,
неприцелните членестоноги и
неприцелните почвени макроорганизми.
Условията за получаване на
разрешения включват мерки
за намаляване на риска, когато
това е целесъобразно.
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Засегнатите държави членки
изиск ват представянето на
допълни телна информаци я
за съдбата и поведението на
веществото (аеробно разграждане в почвата), за риска в
дългосрочен план за птиците,
водните организми и неприцелните членестоноги. Те гарантират, че нотификаторът,
по чието искане зета-циперметринът е включен в това
приложение, предоставя на
Комисията такава информация най-късно до 30 ноември
2011 г.

“
2. Заповедта влиза в сила от 1 юни 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър: М. Найденов

2263

ЗАПОВЕД № РД-12-6
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2009/70/
ЕО на Комисията от 25 юни 2009 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване
на дифенакум, дидецилдиметиламониев хлорид и сяра като активни вещества нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. ( ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.); Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.); Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.);
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.); Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.); Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.); Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.); Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.); Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.); Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.); Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.); Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.); Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), както следва:
„

Общо
име,
идентификационни
номера

1
295. Дифенакум
CAS № 5607307-5
CIPAC № 514

IUPAC
име

Чистота

Номер на
директивата
за включване

2

3

4

3 -[(1 R S , ≥9 0 5 g / 2009/
3 R S ; kg
70/ЕО
1 R S ,
3 SR)-3 б и ф е нил-4и л-1,2,3,
4 -т е т рахидро-1нафтил]4-хидроксикумарин

Дата на
влизане
в сила

Дата на
изтичане на
срока на
включване

5

6

01.01.2010

30.12.2019

Срок
за прилагане на разпоредбите на национално
ниво
7
01.07.2010

Срок за
приключване на
пререгистрацията
8
30.06.2014

Специфични условия

9
ЧАСТ А
Разрешена е единствено употребата като родентицид под
формата на п редвари телно
приготвени примамки, поставени в специално направени,
защитени срещу отваряне и
обезопасени к у тии за примамки.
Номиналната концентрация
на ак тивното вещество в
продуктите не превишава 50
mg/kg.
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Разрешения се издават само на
професионални потребители.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в
приложение VI, се отчитат
заключенията от доклада за
преглед на дифенакум, и поспец иа лно доп ъ лнени я I и
II към него, така както са
финализирани от Постоянния
комитет по хранит елната верига и здравето на животните
на 26 февруари 2009 г. В тази
цялостна оценка държавите
членки обръщат специално
внимание на предпазването
на птиците и неприцелните
бозайници от пряко и непряко
отравяне. Ако е целесъобразно, се предприемат мерки за
намаляване на риска.
Засегнатите държави членки
гарантират, че нотификаторът предоставя на Комисията
доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я
относно методите за определяне на остат ъчните вещества
о т д ифена к у м в т елесн и т е
течности.
Те гара н т и рат, че но т ификаторът ще предостави тази
информация на Комисията до
30 ноември 2011 г.
Засегнатите държави членки
гарантират, че нотификаторът предоставя на Комисията
доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я
за спецификацията на произвежданото активно вещество.
Те гара н т и рат, че но т ификаторът ще предостави тази
информация на Комисията до
31 декември 2009 г.

296. Дидецилд и ме т и ла мо ниев хлорид
CAS № не е определен номер
CI PAC № не
е оп ределен
номер

Д и де цилдим е т и л а мо н иеви я т
хлорид е
сме с о т
четвъртични
алкилни
амон иеви соли с
типична
дължина
C 8 , C10
и C12 на
алкилните вериги, с
над 90%
C10

≥70 %
2 0 0 9 / 7 0 / 01.01.2010
( т е х н и - ЕО
ч е с к и
концентрат)

31.12.2019

01.07.2010

30.06.2014

ЧАСТ А
Ра з р еш а ва с е з а у по т р еба
единствено като бактерицид,
фунгицид, хербицид и алгицид
върху декоративни растения в
помещения.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидении в
приложение VI, се отчитат
заключенията от доклада за
преглед за дидецилдиметиламониев хлорид, и по-специално допълнения I и II към него,
така както са финализирани от
Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 12 март 2009 г.
При тази ц я лост на оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на:
– за щ и тата на операт ора
и на безопаснос т та на работниците; при разрешените
условия на употреба трябва да
се изисква използване на подходяща лична предпазна екипировка и мерки за намаляване
на риска с оглед намаляването
на експозицията;
– защитата на водните организми.
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8
Условията за получаване на
разрешения включват мерки
за намаляване на риска, когато
това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки
гарантират, че нотификаторът
най-късно до 1 януари 2010 г.
ще предостави на Комисията
допълнителна информация за
спецификацията на произвежданото активно вещество, а
до 31 декември 2011 г. – информация за риска за водните
организми.

297.
Сяра
CAS №
7704-34-9
CIPAC № 18

Сяра

≥9 9 0 g / 2 0 0 9/ 7 0/ 01.01. 2010 31.12. 2019 01.07. 2010
kg
ЕО

30.06. 2014

ЧАСТ А
Може д а с е ра з р еш а в а з а
употреба единствено като фунгицид и акарицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в
приложение VI, се отчитат
заключенията от доклада за
преглед за сяра, и по-специално допълнения I и II към него,
така както са финализирани от
Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 12 март 2009 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки обръщат
особено внимание на:
– защитата на птиците, бозайниците, водните организми
и неприцелните членестоноги;
условията за получаване на
разрешения включват мерки
за намаляване на риска, когато
това е целесъобразно;
засегнатите държави членки
гарантират, че нотификаторът
ще предостави на Коми-сията
допълнителна информация за
потвърждаване на оценката на
риска за птици, бозайници,
живеещи в тинята организми
и неприцелни членестоноги;
те гарантират, че нотификаторът, по чието искане сярата е
включена в това приложение,
ще предостави на Комисията
такава информация най-късно
до 30 юни 2011 г.

“

2. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Върховния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.
2264

Министър: М. Найденов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-232
от 2 март 2010 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
списък на общини, в които за предходната година
преди текущата безработицата е със или на 35 на
сто по-висока от средната за страната за същия
период съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 35 на сто по-високо от средното за
страната за 2009 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

1

2

V

Враца

1.

Борован

2.

Бяла Слатина

3.

Криводол

4.

Мизия

5.

Оряхово

6.

Роман

7.

Хайредин

VІ

Добрич

1.

Генерал Тошево

№ по ред

Област/община

2.

Крушари

1

2

3.

Тервел

І

Благоевград

4.

Шабла

1.

Белица

VІІ

Кърджали

2.

Гърмен

1.

Ардино

3.

Разлог

2.

Джебел

4.

Струмяни

3.

Кирково

5.

Якоруда

4.

Крумовград

ІІ

Варна

VIII

Ловеч

1.

Аврен

1.

Априлци

2.

Вълчи дол

2.

Летница

3.

Долни чифлик

3.

Луковит

4.

Дългопол

4.

Тетевен

5.

Провадия

5.

Угърчин

6.

Суворово

6.

Ябланица

ІІІ

Велико Търново

IХ

Монтана

1.

Елена

1.

Берковица

2.

Златарица

2.

Бойчиновци

3.

Полски Тръмбеш

3.

Брусарци

4.

Стражица

4.

Вълчедръм

5.

Сухин дол

5.

Вършец

ІV

Видин

6.

Лом

1.

Белоградчик

7.

Медковец

2.

Брегово

8.

Чипровци

3.

Грамада

9.

Якимово

4.

Димово

Х

Пазарджик

5.

Кула

1.

Батак

6.

Макреш

2.

Велинград

7.

Ново село

3.

Лесичево

8.

Ружинци

4.

Ракитово

9.

Чупрене

5.

Септември

С Т Р.
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1

2

ХІ

Перник

2.

Борино

1.

Брезник

3.

Девин

2.

Трън

4.

Доспат

ХІІ

Плевен

5.

Златоград

1.

Гулянци

6.

Мадан

2.

Долни Дъбник

7.

Неделино

3.

Искър

8.

Рудозем

4.

Кнежа

9.

Смолян

5.

Никопол

10.

Чепеларе

6.

Пордим

ХIХ

Софийска

7.

Червен бряг

1.

Долна баня

ХІII

Пловдив

2.

Ихтиман

1.

Брезово

3.

Правец

2.

Кричим

4.

Самоков

3.

Раковски

ХХ

Стара Загора

4.

Садово

1.

Братя Даскалови

5.

Стамболийски

2.

Мъглиж

6.

Съединение

3.

Николаево

ХIV

Разград

4.

Чирпан

1.

Исперих

ХХІ

Търговище

2.

Кубрат

1.

Антоново

3.

Лозница

2.

Омуртаг

4.

Самуил

3.

Опака

5.

Цар Калоян

4.

Попово

ХV

Русе

ХХІІ

Хасково

1.

Борово

1.

Ивайловград

2.

Вятово

2.

Маджарово

3.

Две могили

3.

Стамболово

4.

Сливо поле

ХХІII

Шумен

5.

Ценово

1.

Велики Преслав

ХVІ

Силистра

2.

Венец

1.

Алфатар

3.

Върбица

2.

Главиница

4.

Каолиново

3.

Дулово

5.

Каспичан

4.

Кайнарджа

6.

Никола Козлево

5.

Ситово

7.

Нови пазар

ХVІІ

Сливен

8.

Смядово

1.

Котел

9.

Хитрино

2.

Твърдица

XXIV

Ямбол

1.

Елхово

ХVІII

Смолян

2.

Стралджа

1.

Баните

2230
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ЗАПОВЕД № А-102
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 и предложение
на председателя на БИМ, рег. № 04-07-289 09 от 5.II.2010 г., определям периодичност на последващи
проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:
№
по
ред

Наименование на средствата за измерване

Периодичност на
проверките

1

2

3

1.

материални мерки за дължина

две години

2.

везни с неавтоматично действие:
клас I и ІІ

две години

клас III и ІV

една година

3.

везни с автоматично действие

една година

4.

клинични електрически термометри с максимални показания

една година

5.

клинични електрически термометри за непрекъснато измерване

една година

6.

топломери:
топломери, използвани в абонатни станции

две години

индивидуални топломери, използвани за определяне на топлинната
енергия за отопление на имотите в сграда – етажна собственост
7.

манометри за кръвно налягане:
механични (живачни или анероидни)
автоматични (електронни)

пет години
една година
две години

8.

манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния
транспорт

една година

9.

манометри за автомобилни гуми

една година

10.

водомери с номинален разход (Q n):
Q n < 15 m 3/h

пет години

11.
12.

15 m 3/h < Q n < 50 m 3/h

две години

Q n > 50 m 3/h

две години

обемни разходомери за течности, различни от вода, и допълнителни
устройства към тях

две години

измервателни системи за течности, различни от вода:
измервателни системи за течни горива;

шест месеца

измервателни системи, използвани към автоцистерни за транспорт
и доставка на течности, с изключение на течности за пиене;

една година

измервателни системи за приемане или получаване на течности при
разтоварване на танкери, жп и автоцистерни;

една година

С Т Р.
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2

3

измервателни системи, стационарни или използвани за автоцистерни,
за измерване на втечнен газ под налягане с изключение на криогенни
течности;

шест месеца

измервателни системи за мляко

една година

13.

електромагнитни разходомери

две години

14.

други видове разходомери и системи за вода и за течности, различни
от вода – турбинни, масови, ултразвукови и конструирани на принципа
на разлика в налягането

две години

15.

обемни разходомери за газ с деформируеми камери или с ротационни
бутала и турбинни разходомери за газ и допълнителни устройства към тях

две години

16.

стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства

една година

17.

термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация

две години

18.

димомери

шест месеца

19.

газоанализатори на отработени газове от МПС

шест месеца

20.

средства за измерване на хектолитрова маса

една година

21.

дозиметри – индивидуални и клинични

една година

22.

уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиационния фон

една година

23.

системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност

една година

24.

уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда

една година

25.

електромери – еднофазни

шест години

26.

електромери – трифазни, използвани по предназначение за отчитане на
електроенергия при мощности:
до 10 MVA (включително)

четири години

от 10 MVA до 60 MVA (включително)

две години

над 60 MVA

една година

27.

електрокардиографи

eдна година

28.

системи за таксуване на телефонните разговори

три години

29.

хронометри за часово заплащане

една година

30.

аудиометри

една година

31.

радарни скоростомери

една година

32.

анализатори за алкохол в дъха

шест месеца

33.

диоптрометри

една година

34.

система „Автомобил – таксиметров апарат“

една година

Заповедта отменя Заповед № А-412 от 16.VIII.2004 г. на председателя на Държавната агенция за
метрология и технически надзор и влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
2231

Председател: А. Ангелов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-1
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-15 от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на селата Бабяк, Горно
Краище, Дагоново, Краище и Лютово, община
Белица, област Благоевград.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 483 от 25.VI.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на районите в
съответствие с актовете за собственост.
2232

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, вх. № 09-15(10) от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за част от територията на с. Орцево
(част от имот № 000001 от картата на възстановената собственост), община Белица, област
Благоевград.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са определени от имотите около училището и
кметството.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 483 от 25.VI.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедт а
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на
поземлените имоти на територията на района в
съответствие с актовете за собственост.
2233

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-16-3
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, вх. № 09-15(8) от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за част от територията на с. Палатик
(част от имот № 005002 от картата на възстановената собственост), община Белица, област
Благоевград.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са определени от имотите около училището и
кметството.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочените райони,
са: „Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2316 от 12.XI.2002 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, и
„Янки“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 483 от 25.VI.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедт а
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на
поземлените имоти на територията на района в
съответствие с актовете за собственост.
2234

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-16-4
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, вх. № 09-15(7) от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица, откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за част от територията на с. Черешово
(част от имот № 000001 от картата на възстановената собственост), община Белица, област
Благоевград.
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Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са определени от имотите около училището и
кметството.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 483 от 25.VI.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти на територията на района
в съответствие с актовете за собственост.
2235

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-16-5
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-15(1) от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за част от територията на с. Кузьово (част
от имот № 000001 от картата на възстановената
собственост), община Белица, област Благоевград.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са определени от имотите около училището и
кметството.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед №
483 от 25.VI.2001 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
2236

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-16-6
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-15(3) от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на махала
Кьорова в землището на с. Златарица (част от
имот № 004001 от картата на възстановената собственост), община Белица, област Благоевград.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са определени от имотите около училището и
кметството.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 483 от 25.VI.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
2237
ЗАПОВЕД № РД-16-7
от 10 февруари 2010 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-15(5) от 3.ІІ.2010 г. от кмета
на община Белица откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на с. Гълъбово (част
от имот № 000007 от картата на възстановената
собственост), община Белица, област Благоевград.
Границите на района, за който се създават
кадастралната карта и кадастралните регистри,
са определени от имотите около училището и
кметството.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочените райони, са:
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от
12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра; „Родон“ – ЕООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-5 от 31.I.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, и „Янки“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 483 от 25.VI.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
2238

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-9
от 15 февруари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на с. Мургово, община Кърджали,
област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IX.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
2239

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 826
от 18 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура извън
строителните граници, представляваща електропровод 110 kV от захранващ обект ФвЕЦ в ПИ
№ 00568, землище на с. Самоводене, до подстанция
„Царевец“, с трасе, предвидено да премине през
земеделски поземлени имоти, горски територии в
масиви и такива за нуждите на транспорта, както
следва: 11 имота в землището на с. Самоводене,
81 имота в землището на с. Беляковец и 30 имота в землището на с. Леденик, като подробното
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид към графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
2193

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 127
от 7 декември 2009 г.
(изм. с Решение № 1 от 20 януари 2010 г.)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и 23 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 14, 16 и чл. 17, ал. 1, т. 4
ЗАТУРБ, докладна записка № 621 от 18.ХІ.2009 г.
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на кмета на община Девин и становища на ПК
„Стопанска политика и общинска собственост,
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, ПК „Образование, здравеопазване, социална политика, младежки дейности,
спорт, култура и етика“ и ПК „Устройство на територията, инфраструктура, екология и туризъм“,
проведени разисквания и гласуване Общинският
съвет – гр. Девин, реши:
1. Закрива кметство с. Жребево с население
по-малко от 150 души по постоянен и настоящ
адрес поради липса на законови предпоставки,
обуславящи статут на кметство, съгласно чл. 16,
т. 1 от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България.
2. Решението да се изпрати за обнародване в
„Държавен вестник“ чрез Областния управител
на област Смолян и до Общинската избирателна
комисия – Девин, за предприемане на действия
по чл. 42, ал. 1, т. 6 ЗМСМА.
Председател: К. Каров
2194

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 420
от 7 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 16.Х.2009 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 6 и док лад от
21.Х.2009 г. одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за землището
на с. Падала, община Рила, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
Областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Л. Анчев
2201
ЗАПОВЕД № 421
от 7 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 16.Х.2009 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 6 и док лад от
21.Х.2009 г. одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за землището на
с. Смочево, община Рила, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
Областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Л. Анчев
2202
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ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 466
от 12 февруари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и решения № 2010-01-01 и 02 от
26.01.2010 г. на ОЕСУТ – Оряхово, Общинският
съвет – гр. Оряхово, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване и регулация на
55 площадки за ветрогенератори в ПИ с № 041058,
006007, 006006, 008002, 010007, 012008, 012033,
004002, 000025, 000011, 026014, 014030, 013011,
017008, 018010, 015022, 025013, 025037, 027008,
027023, 028024, 014018, 048045, 029005, 412017,
042039, 043065, 044106, 047075, 051006, 051040,
042017, 044137, 041043, 044014, 044101, 044039, 051041,
050009, 041012, 051001, 047042, 043055, 046015 по
КВС за землището на гр. Оряхово и в ПИ с
№ 168010, 168003, 164042, 165011, 164023, 166016,
173036, 173009, 173012, 159026, 172003 по КВС за
землището на с. Селановци, заедно с подробен
устройствен план – парцеларен план за трасета на
свързваща кабелна мрежа през ПИ с № 000011,
000025, 006006, 006007, 008002, 010007, 012008,
012033, 013011, 014018, 014030, 015022, 015026, 015027,
017008, 018010, 025013, 025037, 026014, 027008,
027023, 028024, 029005, 041012, 041043, 041058,
042017, 042039, 043019, 043055, 043065, 044014, 044039,
044101, 044106, 044137, 046015, 047042, 047075, 048017,
048043, 048045, 050009, 051006, 051040, 051041, 412017,
000187, 000191, 004002, 000014, 000039, 000041,
000066, 000096, 000097, 000098, 000099, 000101,
000144, 000148, 000152, 000153, 000156, 000162,
000163, 000177, 000179, 000181, 000182, 000184,
000219, 010002, 014020, 014021, 015002, 025021,
027001, 027014, 028016, 041013, 041034, 042001,
043050, 044027, 044055, 047014, 048016, 051023, 412002
по КВС за землището на гр. Оряхово и ПИ с
№ 000424,000653, 000820, 000827, 000829, 000832,
000867, 000892, 000910, 000948, 159026, 164001,
164023, 164042, 165011, 166009, 166016, 168003,
168010, 172003, 173009, 173012, 173024, 173036 по
КВС за землището на с. Селановци.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Оряхово до Административния съд – Враца.
2242

Председател: В. Калиничов

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 574
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ
във връзка с промяна предназначението на поземлени имоти № 151018 и № 151019 със започване
на процедура по ЗОЗЗ, обособяването на УП
Имот І-151018, 151019, отреден за „Фотоволтаичен
парк до 5 МW“ в местността Мерата, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, и приложената към него ел. схема за ел.
свързването на обекта с трафопоста, построен в
имот № 151019. Проектът с ел. схемата към него
е изложен в стая 106 на община Угърчин.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
2250

Председател: Б. Балевски

141. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона
за подземните богатства съобщава, че предстои
откриване на производство за предоставяне на
разрешение за проучване на строителни материали
в площ „Кайряка“, разположена в землището на
с. Горно Езерово, област Бургас.
2161
22. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-13 от 8.ІІІ.2010 г. на
„БТК “– АД, за обект „Изграждане на оптична
кабелна линия Полигон Ново село – Стралджа“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
2147
20. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, разрешение за строеж № РС-15 от
8.ІІІ.2010 г. за обект „Проект „България – Транзитни пътища V“. Лот 4. Рехабилитация на път
ІІ-73 „Шумен – Карнобат “– от км 0+000 до км
90+470 на територията на области Шумен и
Бургас. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
дирекция „Правна“ при МРРБ.
2363
7. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на група поземлени имоти на бул. Професор Цветан Лазаров
18, район „Слатина“, Столична община, при
граници: юг – бул. Асен Йорданов; изток – бул.
Професор Цветан Лазаров и бензиностанция;
север – поземлени имоти № 793, 695, 579 и 578;
северозапад – околовръстна жп линия; запад – поземлени имоти № 831, 44 и 820. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
2028
11. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през октомври 2009 г.
е извършила продажба на следните обособени
обекти – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества,
които се използват за стопански цели: 1. „Застроен урегулиран поземлен имот III от кв. 4 по
плана на с. Войнежа, община Велико Търново,
с построена в него сграда (бивше общежитие)“,
общински нежилищен имот, собственост на об
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щина Велико Търново, продаден чрез търг с
явно наддаване на „Инвестмент Линк България“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Колю Гайтанджията
1, представлявано от Анна Николова Бонева,
действаща като пълномощник на управителя,
и представляващ дружеството Дамяно Балди,
поданик на Обединено кралство Великобритания
и Северна Ирландия, за 14 891,20 лв., платени
изцяло от купувача. 2. „Магазин“ на етаж 0 (партер) в жилищна сграда на ул. Никола Габровски
31 във Велико Търново, общински нежилищен
имот, собственост на община Велико Търново,
продаден чрез търг с явно наддаване на Стефан
Иванов Лесов, с постоянен адрес Дряново, ул.
Камен Калчев 25, и Милко Радев Буруджиев с
постоянен адрес Горна Оряховица, ул. Раховец
6, за 228 000 лв., платени изцяло от купувачите.
1886
51. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че по реда на чл. 16 ЗУТ е
изработен проект на план за регулация и застрояване с придружаващите го схеми и материали на
м. жг „Камбаните – Младост 4“ в граници: бул.
Александър Малинов, околовръстен път – южна
дъга; улица от о.т. 53 до о.т. 7; северозападна
граница на кв. 49 и 50. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Младост“.
2131
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
улична регулация на бул. Пейо К. Яворов в
граници: от о.т. 544 (340 м североизточно от
кръстовището с бул. Драган Цанков) до о.т. 510
(360 м югозападно от кръстовището с бул. Драган Цанков) и на бул. Драган Цанков от о.т. 345
(ул. Кирил Видински) до о.т. 97 (ул. Незабравка),
който е изложен в райони „Средец“, „Изгрев“ и
„Лозенец“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез съответните райони „Средец“,
„Изгрев“ и „Лозенец“.
2252
10. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване“ за ПИ 031015 по КВС на
землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна. Подробният устройствен план засяга
следните поземлени имоти по КВС на землище
с. Осеново: 000168 – път IV клас на община Аксаково, 365022 – ведомствени пътища на община
Аксаково, 001108 – нива на наследници на Гергина
Иванова Стойкова, 031015 – нива на Иван Георгиев Тодоров, и 000525 – полски път на община
Аксаково, дължина на трасето – 450 м. Планът
се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересувани могат
да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2207
10а. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелно ел. захранване СрН от
ВЕЛ „Новаково“ до ТП“, намиращ се в ПИ 027106
по КВС на землище с. Яребична, община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен план
засяга поземлен имот № 000183 – път IV клас на
община Аксаково по КВС на землище на землище с. Яребична, дължина на трасето – 230,15 м.
Планът се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересувани
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2208
10б. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ 029030 по КВС на землище
с. Куманово, община Аксаково, област Варна,
с отреждане на имота за изграждане на цех за
обработка на скалнооблицовъчни материали
с хигиеннозащитна зона от 500 м, с което се
засягат имоти, попадащи в масиви 26, 28, 29, 33
и 34 в землище с. Куманово, както и имоти в
землище с. Каменар, община Варна. Планът се
намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересувани могат
да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2209
5. – Община Белослав на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изложен
в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
1985
7. – Община Ботевград на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за второто полугодие
на 2009 г. е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2070
3. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – ПУР за обслужваща улица с габарит
9.00 м от о.т. 1 до о.т. 13 за осигуряване достъп
до имот пл. № 61 в с.о. Бадемите – землище с.
Рудник, който е изложен за разглеждане в кмет-
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ството на с. Рудник. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2053
3а. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
планове на новообразуваните имоти за земите,
предоставени на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за селищно образувание „Сухото
дере“ и местност Пирамидата в землището на с.
Изворище, община Бургас, които са изложени в
Техническата служба в гр. Българово. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
по плана до кмета на община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
2054
3б. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ЧИ ПУП – ПРЗ на УПИ IV, кв. 121
по плана на зона В, ж.к. Меден рудник, Бургас,
касаещ свързване на два тупика и провеждане
на нова улица с предвиден крайуличен паркинг,
който е изложен за разглеждане в стая 2 на ТД
„Възраждане“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2055
3в. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – ПУР за обслужваща улица с
габарит 9.00 м от о.т. 1 до о.т. 12 за осигуряване
достъп до имот пл. № 7 в масив 27, местност До
село, землище с. Драганово, който е изложен за
разглеждане в кметството на с. Рудник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2056
3г. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за актуализация на ПУП – ПРЗ на
с. Маринка – фаза: окончателен проект, който
е изложен за разглеждане в кметството в с.
Маринка и ТД „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2057
77. – Община Бургас чрез местната комисия
по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ за община
Бургас и община Созопол – класацията за 2010 г.,
е обявен в сградата на община Бургас, ул. Александровска 26, на информационното табло и
чрез местните средства за масова информация.
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Списъкът подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок считано от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ пред кмета
на община Бургас.
2253
26. – Община Бяла Слатина на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изложен
в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
1986
27. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план относно БКТП 20/0,4 kV 1000
kVA и кабелни линии на магазин и складове
за хранителни стоки ПИ 004005 землище на с.
Малки чифлик, община Велико Търново, който
се намира в общинската администрация, стая 516.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1917
29. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – план за застрояване и план-схеми: За
електрификация, за водоснабдяване и канализация
към него с цел промяна на предназначението на
земята и отреждане на застройка на „Сграда с
обществено-административни функции (офиссграда)“ в ПИ № 078005, местност Сухата чешма,
в землището на гр. Дебелец, който се намира в
кметство гр. Дебелец, стая № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново.
1991
30. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – план за застрояване и план-схеми: За
електрификация, за водоснабдяване и канализация
към него с цел промяна на предназначението на
земята и отреждане на застройка на „Сграда с
обществено-административни функции (офиссграда)“ в ПИ № 078009, местност Сухата чешма,
в землището на гр. Дебелец, който се намира в
кметство гр. Дебелец, стая № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново.
1992
2. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) на план за
улична регулация (ПУР) от о.к. 419 до о.к. 435;
от о.к. 436 до о.к. 442; от о.к. 429 до о.к. 436; от
о.к. 431 до о.к. 437 и от о.к. 433 до о.к. 438, с
който се отреждат 3 нови квартала: № 129, 130
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и 131. Цитираните квартали обхващат следните
имоти от картата на възстановената собственост:
в масив 129 – имоти № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7; в масив
№ 130 – имоти № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12;
в масив 131 – имоти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Изброените имоти с кадастрални номера по КВС
на с. Писанец съвпадат с имотите с планоснимачни номера по кадастралния план на с. Писанец,
както следва: 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781,
782, 784 и 785. Едновременно с изготвянето на
цитирания ПУП – ПУР е изготвен и ПУП – план
за регулация по имотните граници на ПИ 776.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация Ветово.
2071
48. – Община Враца на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ списъкът на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
за 2010 г. е изнесен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1918
249. – Областна дирекция „Земеделие“, Враца,
на основание чл. 26, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на
засегнатите лица, че след частична преработка
на план за земеразделяне и Заповед № РД-46-354
от 6.III.2001 г. на министъра на земеделието и
храните (ДВ, бр. 32 от 2001 г.) е одобрен план
за земеразделяне на землище с. Нефела, община
Враца, с протокол от директора на Областна
дирекция „Земеделие“, Враца. Планът на новообразуваните имоти ще бъде изложен за разглеждане в сградата на Общинската служба по
земеделие – землище с. Нефела, ЕК АТТЕ 51528,
имоти с номера: 000262, 000269, 000270, 019119,
019120, 019121, 019122, 019123, 019124, 019125,
019126, 019127, 019128, 019129, 019130, 019131, 019132,
019133, 019134, 019135, 019136, 019137, 019138, 019139,
019140, 019141, 019142, 019143, 019144, 019145, 019146,
019147, 019148, 019149, 019150, 019151, 047001, 047002,
047003, 047004, 047005, 047006, 047007, 047008,
047009, 047010, 047011, 047012, 047013, 047014,
047015, 047016, 047017, 047018, 047019, 047020,
047021, 047022, 047023, 047024, 047025, 047026,
047027, 048001, 048002, 048003, 048004, 048005,
048006, 048007, 048008, 048009, 048010, 048011 и
048012, с обща площ 480,413 дка.
1953
2. – Община Върбица, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ № 052004 по КВС на землище
с. Сушина, община Върбица, за обект: „Складове
за съхранение на селскостопанска продукция“.
Планът се намира в сградата на общинската
а дминист раци я – Върбица, отдел „ТС У“, на
разположение на всички заинтересовани лица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Върбица.
2063
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38. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (план за регулация и застрояване) на Северна зона – Габрово, в обхват СИЗ,
кв. Стефановци и кв. Бойката, Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината. Проектът се
намира в дирекция „УТ“ при община Габрово,
стая 301.
1847
37. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (план за регулация и застрояване)
за кв. Борово – Велчевци, Габрово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината. Проектът се намира в
дирекция „УТ“ при община Габрово, стая 301.
1848
41. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че има изработен
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на ел. кабелно присъединяване на фотоволтаични системи в масиви 24 и 26
по КВС на с. Спасово, община Генерал Тошево,
към подстанция гр. Генерал Тошево.
1987
16. – Община Гоце Делчев на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че изготвеният
проект на втори списък за 2009 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ списъкът може да бъде обжалван по
реда на ЗАП.
1919
7. – Община Димитровград на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
гражданите с многогодишни жилищноспестовни
влогове с времепрестой на влоговете от 5 до 20
години е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2064
8. – Община Долни Дъбник на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ чрез местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ съобщава, че
предварителният списък на вложителите по чл. 5
от правилника е обявен в сградата на общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета
на общината.
2078
1. – Община Дулово, област Силистра, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че
проектосписъкът на гражданите с многогодишни
жилищноспестовни влогове, включени в окончателен списък за 2009 г., е изложен на видно място
пред сградата на общинската администрация.
Списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1989

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

20. – Община Дългопол, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план, за линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Тласкател
от пречиствателна станция „Лопушна“ до водоем
с. Медовец“. Трасето на водопроводния тласкател
преминава през следните имоти: по КВС на с.
Лопушна, община Дългопол – имоти № 0.267,
0.287, 0.288, 0.290, 0.291, 0.292, 0.296, 0.297, 0.298,
0.313, 0.319, 0.340, 47.7, 47.8, 47.18, 47.19, 47.20, 47.22,
47.24, 47.26, 47.31, 47.37, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5,
48.6, 48.7, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.24, по КВС
на с. Медовец, община Дългопол – имоти № 0.87,
0.230, 0.232, 0.399, 0.432, 44.442, 0.906, 23.53, 23.54,
23.73, 23.75, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.10, 53.11,
54.1, 54.16, 59.3, 60.7, 61.7, 64.4, 65.4, 67.5, 67.6, 67.7,
68.1, 69.1, 69.3, 70.1, 71.1, 72.1, 73.1, 74.1, 75.1, 76.1,
77.1, 82.16. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „ТУКРП“ в община Дългопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация Дългопол.
1849
23. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „За елементи на техническата инфраструктура (водопровод и електропровод), захранващи
урегулиран поземлен имот 011009 – Жилищно
строителство, местност Свети Пантелеймон“,
землище Карлово, кв. Сушица, преминаващ през
поземлен имот № 000703 – полски път, публична
общинска собственост. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 203 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Карлово.
1990
12. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – план за застрояване за Претоварна станция на поземлен имот № 000011 от землището
на гр. Карнобат, който е изложен в сградата на
община Карнобат, дирекция „ТСУС“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1, до ритуалната зала. В едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересу ваните по
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени предложения, искания и възражения по представения
проект, отправени до дирекция „ТСУС“, община
Карнобат.
1850
9. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура за
„Трасе на електрически кабел 20 kV за външно ел.
захранване на „Депо за твърди битови отпадъци“ в
поземлен имот № 195 в землището на с. Богьовци“,
преминаващ през ПИ № 000859, 000861 – държавен горски фонд, ПИ № 082041 – нива, ПИ
№ 082061 и ПИ № 082057 – полски пътища и
път II клас София – Видин, в землището на с.
Градец и поземлен имот № 195 в землището на с.
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Богьовци. Планът се намира в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид
1, стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2073
208. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУ Т съобщава, че частично е
преработен проектът за подробен устройствен
план – план за улична регулация на новопроектирани квартали – 243, 63 и 60а, одобрен с
Решение № 317 от 2009 г. на Общинския съвет – Костинброд, във връзка с Решение № 853
от 29.XII.2009 г. и Решение № 831 от 18.XII.2009 г.
на Административния съд – София област. Проектът е изложен във входното фоайе на сградата
на общинската админист раци я Костинброд,
ул. Охрид 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1922
1. – Община Крумовград, област Кърджали,
на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният списък на правоимащите
граждани с дългогодишни жилищноспестовни
влогове е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
съобщението в „Държавен вестник“ пред кмета
на общината.
1920
525. – Община Луковит на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписък
№ 10 за 2010 г. (последен) на правоимащите по
смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗУПГМЖСВ е изложен в
сградата на общината. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване
по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2067
5а. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване и площадково ел. захранване на ПСОВ в ПИ 46663.10.1405 по кадастралната
карта на гр. Малко Търново, община Малко Търново“. Трасето преминава през имот с идентификатор
10.1405. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2059
5. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за обект:
„Външни В и К на ПСОВ в ПИ 46663.10.1405 по
кадастралната карта на Малко Търново. Отвеждащи колектори за пречистени и дъждовни води,
попадащи в ПИ 46663.10.1404 и 46663.10.456 по
кадастралната карта на Малко Търново, община
Малко Търново“. Трасето преминава през имоти
с идентификатори 10.1404 и 10.456. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномечесен срок от обнарод-
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ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2058
5б. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за
обект: „Външни В и К връзки на ПСОВ в ПИ
46663.10.1405 по кадастралната карта на гр. Малко
Търново, община Малко Търново. Външен питеен водопровод“. Трасето преминава през имоти
с идентификатори 10.86, 10.130, 10.132, 10.216 и
10.557. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2060
2. – Община Монтана на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че пред сградата
на общината е изложен списък на правоимащи
жилищноспестовни вложители. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2066
6. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проет на
ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – „Водопровод“,
който преминава през имоти № 000027, 000025,
000024, 000069, 000074, 000073, 026011, 000026,
001028, 000031, 024001, 001030, 024012, 001029,
025001, 025003, 025004, 025005, 025006, 000067,
000106, 019002, 019001, 019007, 019008, 019009,
019006, 019005, 001027, 019003, 019012, 019011,
019020, 019017, 000219, 001023, 000601, 001113 и
025025 в землището на с. Еленово, община Нова
Загора, който е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1921
14. – Общ и на Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Елементи на техническата
инфраструктура – ЕЛ и В и К захранване за ПИ
035020, местност Под селото в землището на с.
Асен, община Павел баня“. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2383
15. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на „Елементите на техническата инфаструктура – ЕЛ присъединяване на Ветроенергиен
парк „Патарешка поляна“ от ПИ 000086 в зем-
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лището на с. Габарево, община Павел баня, до
подстанция – Горно Сахране“. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2061
16. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Трасе на тръбопровод за МВЕЦ 1 и МВЕЦ
2 Тъжа, община Павел баня“. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2062
3. – Община Павликени на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът за 2010 г. на правоимащите граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове е
изложен на таблото за обяви в административната
сграда на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
2069
320. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на външен канализационен
клон – колектор с. Кавракирово към ПСОВ в
имот 0059002, м. Лъката, землище с. Кавракирово.
Трасето и сервитутите, предвидени да преминат
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна
част към ПУП – ПП, както следва: № 000079,
000081, 000089, 000097, 000120, 000121, 019001,
020002, 020003, 000112, 000113, 037002, 039009,
039010, 039011, 039012, 050001, 059003, 037003,
037004 – землище с. Кавракирово; № 000008,
003098, 003099, 003035, 003036, 003094 – землище
гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на
кметството на с. Първомай, община Петрич. В
едномесечен срок заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2068
15. – Община Попово, област Търговище, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
са приети по § 4 ЗСПЗЗ планове в местността
Боаза в землището на с. Водица: помощен план
и план на новообразуваните имоти. Планът е
изложен в дирекция „ТСУЕ“ (стая № 308) в сградата на общината. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
1851
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11. – Община Рудозем, област Смолян, на
основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани по
ЗУПГМЖСВ е изготвен и е обявен на информационното табло в сградата на общината, ет. 1.
2027
5. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план относно ИПУР (изменение план за
улична регулация) на ул. Майор Узунов от ОТ
203 при ул. Придунавски булевард до ОТ 243 при
ул. Независимост и ИПР (изменение план за
регулация) на УПИ (урегулиран поземлен имот)
ІІІ-4316,3758 в Централна градска част – гр. Русе.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1923
6. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план относно ИПУР (изменение план за
улична регулация) на ул. Янтра от ОТ 7934 при
ул. Студентска до ОТ 858 при ул. Алеи Възраждане в ж. к. Възраждане – Русе. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1924
4. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план относно ИПУР (изменение план за
улична регулация) на ул. Придунавски булевард
от ОТ 199 при ул. Мостова до ОТ 209 при ул. Независимост в Централна градска част – Русе. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1925
8. – Община Ситово, област Силистра, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са
изработени попълване на кадастрален план; изменение на подробен устройствен план – ИПР,
на с. Попина, община Ситово, област Силистра,
който е изложен в общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
попълването на кадастралния план и по изменението на подробния устройствен план – ИПР,
до общинската администрация.
1926
515. – Община Стамболийски на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове е обявен в
общината. Списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ на основание чл. 6,
ал. 3 ППЗУПГМЖСВ.
1852
452. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение
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на план за регулацяи за обект „Улица Августа
Траяна – изток“ в следния обхват: 1. обособяване на нова улица от същестуващата о.т. 262
(на ул. Куйбишевска) – нова о.т. 8014 – нова о.т.
8015 – нова о.т. 8016 – нова о.т. 8017 – нова о.т.
8018 – нова о.т. 8019 – нова о.т. 8020 – нова о.т.
8021 до нова о.т. 8022 (на ул. Хан Тервел); 2. обособяване на нова улица от същуствуваща о.т. 1 (на
ул. Родопи) – нова о.т. 8023 – нова о.т. 8024 – нова
о.т. 8025 – нова о.т. 8026 – нова о.т. 8027 – нова
о.т. 8028 – нова о.т. 8029 – нова о.т. 8030 – нова
о.т. 8031 до нова о.т. 8032 (на околовръстен път);
3. промяна на уличната регулационна линия
на улица с о.т. 4000 – о.т. 4001 – о.т. 4002 – о.т.
4003 – о.т. 4004 – о.т. 4005 (в кв. Самара – 3) съгласно представената скица-предложение. Планът
за регулация е изложен в сградата на общината. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината.
1927
360. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план за обект: „Ел. кабел 20 kV подземно трасе
от ПИ № 080189, с. Атолово, община Стралджа,
област Ямбол, до стълб 20 kV в ПИ № 000258,
с. Венец, община Карнобат, област Бургас“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок до един месец
след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта в
отдел „ТСУ“ на община Стралджа и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1984
7. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на занитересуваните собственици на поземлени имоти в кв. 118 по плана
на гр. Стрелча: ПИ № 2172 – наследници Илия
Д. Костов, наследници Гроздан Ф. Грозев; ПИ
№ 2171 – наследници Гаври л Н. К арапи лев,
наследници Иван В. Мелин; ПИ № 2170 – наследници Динчо Ф. Радев, Марио Мелин, наследници Иван В. Мелин; ПИ № 2173 – Васил
Стоянов; ПИ № 2169 – наследници Димитър
П. Площаков, ПИ № 2174 – Марио Мелин; ПИ
№ 2175 – Филип Р. Грозев, наследници Иван
В. Мелин; ПИ № 2152 – наследници Ангел П.
Вълков; ПИ № 2150 – Кръстьо П. Вълков; ПИ
№ 2144 – наслед н и ц и Пе т ър Г. Пе т ров; ПИ
№ 2143 – наследници Георги М. Чиширанов; ПИ
№ 2141 – наследници Рад М. Чиширанов; ПИ
пл. № 2142; ПИ № 2136 – наследници Йовко Г.
Ж илков; ПИ № 2137 – Христоско Свинаров;
ПИ № 2138 – Гроздан Векилов, Добри Векилов,
Ана Узунова, Дорина Векилова, Ана Векилова,
Дияна Векилова, ПИ № 2139 – наследници Грозьо К. Динчев; ПИ № 2140 – наследници Иван
С. Площаков; ПИ № 2145 – наследници Нягол
Д. Христев; ПИ № 2146 – Ненка Стоянова; ПИ
№ 2147 – Трифон Димитров; ПИ № 2148 – Дело
Бояджиев; ПИ № 2164 – Петър Неделчев, Анка
Костова, Иван Стоев и Милена Ганчева; ПИ
№ 2165 – наследници Ангел С. Ангелов; ПИ
№ 2073 – Геро Гр. Геров; ПИ № 2072 – наследници Гроздан К. Геров; ПИ № 2071 – Христо
Аваджийски; ПИ № 2070 – наследници Иван
А. Стефанов; ПИ № 2074 – наследници Филип
Лалов; ПИ № 2075 – Петър Иванов Стайков; ПИ
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№ 2077 – Ганчо Гр. Стайнов; ПИ № 2078 – наследници Нягол Ц. Няголов; ПИ № 2082 – Танчо Ц.
Няголов; ПИ пл. № 2083 – наследници Филип Ц.
Няголов; ПИ № 2084 – Петър Неделчев, Николай
Неделчев, Иван Стоев и Милена Ганчева; ПИ
№ 2085 – Геро Ф. Стоев; ПИ № 2086 – Илчо Г.
Илчев; ПИ № 2089 – Филип Г. Стоев, че е изработен ПУП за изменение на ПР (план за регулация)
и ПЗ (план за застрояване) на ПИ № 2153 в кв.
118 по плана на Стрелча, собственост на Тодорка
Танчева. Проектът се намира в сградата на общинската адмнистрация – Стрелча, пл. Дружба
2, ет. 2, стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2203
1. – Община Сунгурларе на основание чл.
128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 073006, м. Заимов гроб, землище с. Терзийско,
за промяна предназначението на поземления имот
за изграждане на вятърен генератор със ситуирано
свободно застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
а дминист раци я, дирек ци я „У ТБКСЕ“, ет. 2,
стая 1. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2074
1а. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 120022, м. Чобан могила, землище с. Терзийско,
за промяна предназначението на поземления имот
за изграждане на вятърен генератор със ситуирано
свободно застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
а дминист раци я, дирек ци я „У ТБКСЕ“, ет. 2,
стая 1. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2075
1б. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 087020, м. Оджа връх, землище с. Терзийско, за
промяна предназначението на поземления имот за
изграждане на вятърен генератор със ситуирано
свободно застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
а дминист раци я, дирек ци я „У ТБКСЕ“, ет. 2,
стая 1. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с
чл. 131 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2076
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1в. – Община Сунгурларе на основание чл.
128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване за ПИ
№ 196006, м. Алан тарла, землище с. Терзийско,
за промяна предназначението на поземления имот
за изграждане на вятърен генератор със ситуирано
свободно застрояване, схема за електрификация
и комуникационно-транспортен план към ПУП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
2077
94. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Реконструкция на
местен път с. Станчов хан – с. Мръзеци – мах.
Бъзовец“, който е изложен за разглеждане в стая
№ 204 в сградата на общината. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта пред
кмета на община Трявна.
2065
91. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с Решение № 383 от протокол № 33 от 29.I.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Царево, е приет проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на горски път
„Петдесет бука – Говедаров вир“, от км 0+000 до
км 8+900“, землището на с. Велика и с. Изгрев,
община Царево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да подават писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация до
общинската администрация гр. Царево.
1993
92. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с Решение № 384 от протокол № 33 от 29.I.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Царево, е приет проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Горски път Белия пясък – Трионски
дол“, от км 0+000 до км 7+825,46 на територията
на ДЛС „Граматиково“ – землище на с. Кондолово,
община Царево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да подават писмени искания и възражения
по плана и придружаващата го документация до
общинската администрация гр. Царево.
1994
4. – Община Чирпан на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ е
изложен във фоайето на І етаж на сградата на
общинската администрация – Чирпан, пл. Съединение 1. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ пред кмета на община Чирпан.
2206
171. – Община Шабла съобщава, че на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (ПУП) за кв. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
и 9 по регулационния план на СО „Кария“, гр.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

Шабла, община Шабла, с възложител община
Шабла. Проектът се намира в общинската администрация Шабла (техническа служба), ст. 105.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Шабла.
2072
31. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – трасе
на водопровод от поземлен имот (ПИ) 87374.37.175
до ПИ 87374.37.31 и 87374.37.866 по кадастралната
карта на Ямбол, местност Дюзлюка. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане
в община Ямбол, стая 326. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1928

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията и арх.
Калина Тодорова Павлова – член на Обществен
център за околната среда и устойчиво развитие,
с която се оспорва чл. 15, т. 2 от Устройствения
правилник на областните администрации, по
което е образувано адм. д. № 2910/2010 по описа
на Върховния административен съд.
2148
Варненският окръжен съд, административно
отделение, ІІ състав, призовава Пламен Стоянов Попов с последен адрес Варна, ул. Бдин 9,
ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 30.ІV.2010 г. в 9 ч. като ответник по адм. д.
№ 39/2008, заведено от Сашо Х. Камбуров. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2160
Софийският градски съд, гр. отделение, 10
състав, призовава Георги Иванов Калоянов с
последен постоянен и настоящ адрес София,
ж. к. Люлин, бл. 113П, ет. 4, ап. 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.VІ.2010 г. в
10,30 ч. като ответник по гр. д. № 3389/2008 на
СГС – І – 10 състав. Ответникът трябва да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2175
Софийският районен съд, 80 състав, призовава Масуд Абд Ар-Рахим Рашейда с последен
известен адрес София, ж. к. Младост 3, бл. 334,
вх. 1, ет. 5, ап. 18, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 26.ІV.2010 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 1316/2007, заведено от Вяра Димова Николова, за развод. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК (отм.).
2218
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Софийският градски съд, I гр. отделение, 2
състав, на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр.д. № 10423/2009,
гр. отделение, 2 състав, въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Георги Иванов Мълчанков с постоянен
адрес гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов 13, и
настоящ адрес София, ж.к. Овча купел, бл. 13,
вх. Б, ет. 9, ап. 53, и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 25.VI.2010 г. от
13,30 ч. Дава двумесечен срок от датата на обнародване на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, притежавано от
Георги Иванов Мълчанков, описано, както следва:
От Георги Иванов Мълчанков: апартамент № 1,
получен след обединяване на бившите апартамент № 1 и ателие № 1Б съгласно разрешение
за строеж № 17 от 28.III.2008 г. на главния архитект на район „Сердика“, СО, намиращ се в
София, район „Сердика“, в жилищната сграда
на ул. Козлодуй 148, на първи етаж над партера,
на кота +2.70, целият със застроена площ 136,53
кв. м, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, две спални, стая, баня с тоалетна
и тераса, при съседи по архитектурен проект:
улица, апартамент № 2, ст ълбищна к летка,
калкан, двор и калкан, заедно с припадащите
се 10,57 % идеални части от общите части на
сградата и съответните идеални части от правото
на строеж върху мястото, в което е построена
сградата, представляващо УПИ Х-13 от кв. 41
по плана на София, местност „ГГЦ – Зона В-17“,
целият с площ 341 кв. м, при съседи съгласно
нотариален акт: ул. Велко Лазаров Пантов и
ул. Йота Виденова, и граници по скица: ул.
Козлодуй, УПИ IX-19,18, VI-11,12 и XI-14. Гараж
№ 3 на партерен етаж с вход към ул. Козлодуй
със застроена площ 20,58 кв. м при съседи: ул.
Козлодуй, гараж № 2, стълбище и гараж № 5,
заедно с 1,409 % идеални части от общите части
на сградата, равняващи се на 4,17 кв. м, заедно
с 1,409 % от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, съставляващо УПИ-VIII
от кв. 42А по плана на София, местност „Зона
Б-17“, при граници: ул. Козлодуй, ул. Калофер,
УПИ IX-9, УПИ VІ-6 и УПИ VII-7, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба, право на
строеж № 42, том I, рег. № 3952, дело № 42/2009,
на нотариус Александър Чакъров, с район на
действие Софийски районен съд, вписан в Службата по вписванията – София, с акт № 156, том
VI, дело № 1434 от 4.II.2009 г. Съгласно писмо с
вх. № към АС-37 00-2(1) от 2.IX.2009 г. на Столична община, район „Сердика“, при проверка на
място е установено, че новостроящата се сграда
в УПИ У111-8, кв. 42А, местност „ГГЦ – Зона
В-17“, с административен адрес ул. Козлодуй е
в етап 100 % завършен груб строеж. Пазарната
оценка към настоящия момент е 24 190 лв. Лек
автомобил „Форд Ескорт“ с ДК № Е 31-02 АМ,
рама № WF0NXXGCANRL48464, двигател – без
номер, първа регистрация: 8.III.1994 г. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с ДК № Е 55-76
АР, рама № W VWZZZ1HZNW318011, двигател
№ ABS245759, първа регистрация: 25.VI.1992 г.
2176
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 596/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електроинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Перистър 45, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, внос
и износ, експорт, реекспорт, продажба, изкупуване и реализация на всякакви стоки и услуги,
посредничество, представителство и агентство
на местни и чуждестранни юридически лица в
страната и в чужбина, маркетинг, лизингова дейност, ноу-хау, ресторантьорство и хотелиерство,
експлоатация на питейни заведения и обекти за
обществено хранене, всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Дарин Недков Радев.
51601
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 601/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Мартинс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, бул. Васил Левски 10,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни добавки и добавки
към храните, хотелиерство, ресторантьорство и
туроператорска дейност, консултантски услуги
при спортно-възстановителни дейности, внос
и износ, производство, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, строителство и
строително-ремонтни дейности, покупко-продажба и наемане на недвижими имоти, издателска
и преводаческа дейност, спортно-увеселителна
дейност и търговия със спортни стоки, превоз
на пътници и товари и всички незабранени
от закона дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Мартин
Янков Русанов.
51602
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 591/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Надежда 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Тимок 4, вх. В, ет. 4,
ап. 48, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, строителство, обзавеждане и продажба на жилищни и
нежилищни имоти, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни услуги, спедиторски услуги,
лизинг, продажба на стоки на изплащане, агенция
за недвижими имоти, заложна къща, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, обмяна на валута, всички други незабранени от закона сделки или услуги, като за тези,
за които се изисква разрешение на държавен
орган – след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Тихомир Христов Тодоров.
51603
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 607/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Европа мениджмънт – 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул.
Хан Крум 8, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, текстилни и кожени
изделия, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Абдул Хамит Етке.
51604
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д.№ 491/2005
заличаването на „Вея – трейд“ – ЕООД.
51605
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение по ф.д. № 256/97
вписа в търговския регистър преобразуването на
„Газоснабдяване – Разград“ – АД, в еднолично
акционерно дружество „Газоснабдяване – Разград“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Васил Левски 11, с предмет на
дейност: инвестиране, проектиране, изграждане,
експлоатация и ремонт на газоразпределителна
мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на
област Разград и продажба на природен газ, с
капитал 1 200 000 лв., разпределен в 120 000 акции
по 10 лв. Дружеството се управлява от съвет на
директорите в състав: „Овергаз Инк“ – АД, Милчо Тодоров Георгиев и Маргарита Костадинова
Найденова, и се представлява от изпълнителния
директор Милчо Тодоров Георгиев.
51606
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д.
№ 494/2007 прехвърляне на ЕТ „Простор – Христо
Енчев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения в правоприемника
„Простор“ – ЕООД.
51607
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 603/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Унан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Брестовене, ул. Н. Й. Вапцаров 36, с
предмет на дейност: всякакви строително-монтажни дейности в страната и в чужбина, вкл.
бояджийство, ел. изграждане, топлофикационни
дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, селскостопанска
дейност, превозни сделки, вкл. превоз на всякакъв вид товари в страната и в чужбина, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
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в страната и в чужбина (вътрешна и външна
търговия), производство на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки,
складови сделки, лизинг, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни или други
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Мухамет Рамазан Унан.
51608
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 605/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интерлас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Брестовене, ул. Н. Й. Вапцаров
36, с предмет на дейност: всякакви строителномонтажни дейности в страната и в чужбина, вкл.
бояджийство, ел. изграждане, топлофикационни
дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, селскостопанска
дейност, превозни сделки, вкл. превоз на всякакъв вид товари в страната и в чужбина, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина (вътрешна и външна
търговия), производство на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки,
складови сделки, лизинг, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни или други
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Мухамет Рамазан Унан.
51609
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 348/2007 за „Арма ГТМ“ – ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Вихрен
Иванов Досев и Димитър Костов Димитров;
заличава като изпълнителен директор Димитър
Костов Димитров; вписа за член на съвета на
директорите Йордан Николаев Петров и Али
Мустанов Атипов; вписа за изпълнителен директор
Мехмедали Алиев Атипов.
51610
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 299/98 за „Ник – транс – 90“ – ООД:
допълва предмета на дейност с „предоставяне
на рент-а-кар услуги“; вписа като съдружник
Ивайло Христов Димитров.
51611
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 604/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софи – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Лозенград 11, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с всички
видове стоки в страната и в чужбина, производство на стоки от леката промишленост, търговия
с недвижими имоти, проектиране, създаване на
конструктивна и технологична документация,
изработване на единични и серийни образци,
строителна дейност, производство и търговия със
строителни материали, производство, преработка,
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изкупуване и реализация на всички видове селскостопанска продукция, производство и търговия с цветя, транспортна дейност, таксиметрова
дейност, маркетинг, търговско посредничество
и представителство (без процесуално представителство), спедиторски и туристически услуги,
преводаческа дейност, търговия с цветни метали,
ремонтна и сервизна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, рекламна дейност и всякаква друга
дейност, незабранена от закона (след получаване
на необходимите лицензии и разрешения, когато
такива се изискват). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Женя
Енчева Живкова-Великова.
51612
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия
на общото събрание на акционерите годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Завет“ – АД, гр.
Завет, област Разград, по ф.д. № 14/91, който е
представен в търговския регистър.
51613
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 610/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дистем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. Княз Борис 72, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, ресторантьорство и хотелиерство,
транспортни услуги, лизинг, товаро-разтоварна,
спедиционна, складова дейност, организиране и
експлоатация на собствена и наета магазинна
мрежа за продажба на собствени и закупени
стоки, сервизна дейност на електронна и механична техника, счетоводни услуги, всички други,
незабранени от закона сделки или услуги, като за
тези, за които се изисква разрешение на държавен
орган – след получаването му, както и всякакъв
вид друг дейности, незабранени от закона и за
които едноличният собственик притежава съответната правоспособност и лиценз. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик Емил Станчев Статев.
51614
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 602/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Невимет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Китанчево, ул. Етър 14, с предмет на
дейност: всички възможни стопански дейности,
незабранени от закона: вътрешен и международен
транспорт, превоз на пътници и товари по суша,
въздух и вода, строителство, вътрешна и външна търговия, рекламна, програмна, счетоводна,
проектантска дейност, таксиметрови услуги, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредичество,
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комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизингови сделки, производство и търговски сделки със селскостопанска продукция,
фризьорски, бръснарски и козметични услуги
и всички други възможни дейности и сделки,
сключени извън описания предмет на дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Мехмед
Джеват Махмуд.
51615
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 611/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аутохелп – РЗ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ж.к. Орел, бл. 22, вх. Д,
ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: доставка, ремонт и търговия с моторни превозни средства,
автомивка, автосервиз, външнотърговска дейност,
строително-монтажна дейност, туристическа,
рекламна и маркетингова дейност, всички други
незабранени от закона дейности, като за тези,
за които се изисква разрешение на държавен
орган – след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Севджан Мустафов Съдкъев.
51616
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 594/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отоворност
„Екопласт груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. 11 август 17, с предмет
на дейност: комисионна, спедиционна и лизингова
дейност, производство и монтаж на полимерна,
алуминиева и други видове дограма, строителство, проектиране, строителен надзор, вътрешен
и външен дизайн на сгради и счетоводни услуги,
посредничество и търговия с недвижими имоти
и движими вещи, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм (планински,
морски, селски) и др., търговия на едро и дребно
с всякакъв вид стоки в страната и в чужбина, и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
изрично от закона. Дружеството е с капитал
10 000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Светослав Стоянов Славов.
51617
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 587/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Адали – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Искър 16, вх. А,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: транспортна
дейност в страната и в чужбина, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, дейностите, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, както и всички други
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незабранени от закона сделки или услуги, като за
тези, за които се изисква предварително съгласие
или разрешение на държавен орган – след получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Кемал Кираз.
51618
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 177/2002 за „Интразия“ – ООД: заличава като съдружник „Керамика Аспида“ – ООД;
вписа като съдружник Стоян Петров Джамбазов.
51619
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 627/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мадлен“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ж.к. Васил Левски, бл. 1,
вх. Е, ап. 81, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, кетъринг, транспорт в страната и
в чужбина, авторемонтни и автотенекеджийски
услуги, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, т ърговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови и лицензионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информацинони, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Мария
Василева Белобрадова.
51620
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира
по ф.д. № 412/2007 прехвърляне на ЕТ „Любена – АМ – Милена Аврамова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
в правоприемника „Любена – АММ“ – ООД.
51621
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промяна по ф.д. № 512/2007 за „Арккана“ – ООД:
вписа нов предмет на дейност: туроператорска
дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, заложна дейност
чрез заложни къщи, в т. ч. сделки с благородни
метали и предоставяне на финансови кредити,
срещу залог на вещи, производство и търговия с
промишлени и земеделски стоки в първоначален
и преработен вид, търговско посредничество и
представителство, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари, строителна дейност, в т. ч.
ново строителство, строително-ремонтни работи,
посредническа дейност по наемане на работа на
български граждани в Република България и други
държави, всякаква друга дейност, незабранена от
закона; заличава като управител Мирослав Красимиров Маринов; дружеството се управлява и
представлява от Севдалина Маринова Василева.
51622
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1409 от 21.V.2007 г. по ф.д.
№ 302/2007 еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Евроконтакт.БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Луи Айер
16, вх. 2, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, посредническа дейност,
отдаване под наем, агентска и комисионна дейност, търговско представителство на местни и
чуждестранни лица, търговия на едро и дребно
със стоки от всякакъв характер, всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Павлин Иванов Иванов.
51623
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3304 от 21.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1516/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гемар консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Гоце Делчев
14, вх. Б, ет. 3, с предмет на дейност: счетоводни и
консултантски услуги, търговска, посредническа,
рекламна, туристическа дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, разкриване и експлоатация
на всякакви заведения за обществено хранене,
посредническа, таксиметрова дейност, превоз
на пътници и товари, външнотърговска дейност,
маркетинг, реклама и проучване на общественото
мнение, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Георги Йорданов Мартев.
51624
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 603 от 9.III.2007 г. по ф.д.
№ 257/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ювента“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, вх. 2, ет. 3, с
предмет на дейност: внос, износ, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, лизингови, превозни,
складови сделки, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Владимир Бисеров Георгиев и Даринка Борисова
Георгиева, която го управлява и представлява.
51625
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3300 от 20.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1511/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ирис консултинг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Епископ Босилков 5, бл. 10, вх. А, ап. 1, с предмет на
дейност: внос и износ – импорт и реекспорт, комисионни и бартерни сделки, борсово и търговско
посредничество и представителство, пласмент на
стоки, складови сделки, маркетингови проучвания
и консултации, продажба на коли, коли под наем
и лизинг, покупка на селскостопанска продукция
с цел препродажба в първоначален и преработен
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вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Виорика-Ралука Попа.
51626
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3306 от 21.XI.2007 г. по
ф.д. № 1518/2007 дружество с ограничена отговорност „Грийн арена“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Велес 6, вх. 1,
ет. 2, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, организиране на спортни мероприятия,
строително-монтажни услуги, внос, продажба и
отдаване под наем на строителни пътни машини
и техника, строително предприемачество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, сделки с недвижими имоти,
комисионна и посредническа дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешен и външен дизайн, реклама, монтаж
и поддръжа на изкуствени тревни настилки за
спортни площадки и стадиони, внос и търговия
с автомобили, автомобилни гуми и джанти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Симеон Николов Димов
и Людмил Косев Петров и се управлява и представлява от управителя Симеон Николов Димов.
51627
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3308 от 20.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1520/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Магдалена Маринова – Маги“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Ряхово,
община Сливо поле, ул. Никола Вапцаров 2, с
предмет на дейност: търговия с промишлени стоки,
вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни
сделки, лизинг, търговско посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство,
експлоатация на заведения за обществено хранене, сладкарници, кафе-бар, ремонтни, рекламни,
информационни услуги и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Магдалена Маринова Георгиева.
51628
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3285 от 20.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1522/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „България мебел и офис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол
59, с предмет на дейност: търговия и продажба
на битови и промишлени стоки, посредническа,
комисионна, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни търговци, разкриване и експлоатация на складови бази, спедиторска дейност в
страната и в чужбина, лизингова дейност, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство,
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хотелиерство, разкриване на заведения за обществено хранене, рекламна и сервизна дейност, строителство и посредничество при продажба на имоти,
рекламна и маркетингова дейност, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Пламен Цветелинов Цанев.
51629
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3312 от 21.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1525/2007 дружество с ограничена отговорност
„Лаура България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Муткурова 30, вх. 1, ет. 4,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, отдаване на складова
площ под наем, консултантска дейност, както
и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Кристиан Керпек и Георге
Мерлой и се управлява и представлява от управителя Кристиан Керпек.
51630
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2891 от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1330/2007 дружество с ограничена отговорност „Ели кар“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Фердинанд 6, вх. 2, ет. 3, с
предмет на дейност: продажба на резервни части
и консумативи за леки и товарни автомобили,
търговия на едро и дребно, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външнотърговска дейност, внос
и износ, комисионни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и други услуги, лизинг
и всички други дейности, разрешени от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Тошко Великов Недев и
Лидия Маринова Недева и се управлява и представлява от управителя Тошко Великов Недев.
50878
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2894 от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1333/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ванила“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол 30, ет. 5, с предмет
на дейност: производство, покупка, продажба,
доставка, внос и износ на облекла, хранителни
и промишлени стоки и стоки за масово потребление, производство и търговия с животинска
и селскостопанска продукция, посредничество
и търговия с недвижими имоти, хотелиерство
и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и такива за обществено хранене,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, комисионни и спедиционни
сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
лизинг, лизингови сделки, както и всякакви други
дейности, незабранени с нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Силвена Маринчева Станчева и
Иво Христов Гъчков и се управлява и представлява от управителя Силвена Маринчева Станчева.
50879
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2926 от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 1312/2007 акционерно дружество „ЕГГЕД
Русе“ – АД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Скобелев 52, бл. Бачо Киро, вх. Д, ет. 2,
ап. 3, с предмет на дейност: транспорт на пътници
и товари (след лиценз), ремонт и сервизна дейност, проектиране, строеж, обзавеждане, покупка
и продажба на недвижими имоти, обработка,
внос, износ, покупка, продажба, реализация
и транспорт на стоки от всякакъв произход,
обработени или преработени в България или
чужбина, комисионерска, спедиторска, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и агентиране, хотелиерство и ресторантьорство
и други туристически услуги (след лиценз), рек
лама, консултантски и информационни услуги,
маркетинг и инженеринг. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с
номинална стойност 100 лв., с неограничен срок,
управлява се от съвет на директорите в състав:
Гидеон Мизрахи, Натан Фурман, Антраник Левон
Шакариян – изпълнителен директор, Антоанета
Милкова Кунева и Валирий Величков Стоянов,
и се представлява от изпълнителния директор
Антраник Левон Шакариян.
50880
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3076 от 5.ХІ.2007 г. по ф.д.
№ 1361/2007 дружество с ограничена отговорност
„Нико ауто трейдинг“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Образцов чифлик
16, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: търговия с употребявани леки и товарни автомобили,
търговия на едро и дребно, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външнотърговска дейност, внос
и износ, комисионни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги,
лизинг и всякакви други дейности, разрешени
от закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Николета
Елена Русе и Илие Юлиян Питулан и се управлява и представлява от управителя Николета
Елена Русе.
50881
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2958 от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1362/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ай Ди проджект“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Михаил Хаджикостов 7,
вх. 5, ет. 6, с предмет на дейност: архитектурно
проектиране и градоустройство, прединвестиционни проучвания и консултантска дейност, външен
и вътрешен дизайн, строеж и ремонт на сгради,
търговска дейност и бартерни сделки, всякаква
друга дейност, незабранена със закони или друг
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Владислав
Стефанов Христов и Момчил Василев Василев,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
50882
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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 № 3061 от 1.ХІ.2007 г. по ф.д.
№ 1365/2007 дружество с ограничена отговорност
„Строител 2004“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Давид 31, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност: строителна и монтажна дейност,
търговия със строителни и гориво-смазочни материали, производство, изкупуване и преработка
на селскостопанска продукция, международна и
вътрешна транспортна дейност, бартерни сделки,
таксиметров превоз, ресторантьорство и хотелиерство, внос, износ, реекспорт, комисионни,
лизингови сделки, стоков контрол, сделки с недвижими имоти, с интелектуална собственост,
проектоконструкторски, инвеститорски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Слави Ралев Топалов и
Цветан Недев Стефанов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50883
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3240 от 15.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1489/2007 дружество с ограничена отговорност
„В. Лефтеров“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Прага 7А, с предмет на
дейност: търговия с хранитени стоки, вътрешна
и външна търговия, спедиционна дейност, комисионни, лизингови и складови сделки, рекламна,
издателска и импресарска дейност, консултантски, битови, ремонтни и други услуги, търговско
посредничество и представителство, търговия
със строителни материали, вкл. продукти на
интелектуалната собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съд
ружници Валентин Йорданов Лефтеров и Ирена
Валентинова Лефтерова, която го управлява и
представлява.
51640
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3238 от 15.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1486/2007 дружество с ограничена отговорност
„Янис Дорадо – 1“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Байкал 1, вх. 2, ет. 3, с
предмет на дейност: търговска, строителна и
комисионна дейност, внос, износ, производство
на промишлени и селскостопански произведения,
хранителни стоки, стоки за бита, произведения на
художествените занаяти, битови услуги, туристически услуги, селскостопански услуги, сервизна,
рекламна дейност и маркетинг, инженерингова
дейност и всякаква друга търговска дейност и
услуги, незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи под специален законоустановен режим,
изискващ предварително разрешение (след получаването му). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Диян Стефков
Стефанов и Елица Руменова Стефанова, която
го управлява и представлява.
51639
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3237 от 15.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1485/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Панайот Волов 16,
с предмет на дейност: производство на дамски
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облекла, конфекция, бельо, трикотажни изделия,
шивашки услуги, търговия на едро и дребно,
внос и износ на текстилни изделия, трикотаж и
конфекция. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анелия
Петрушева Атанасова.
51638
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3236 от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 1484/2007 дружество с ограничена отговорност „Монт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Чипровци 21, вх. 1, ет. 7, с
предмет на дейност: покупка на всякакви стоки
и вещи с цел препродажба ва първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, рекламни,
информационни и програмни услуги, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни услуги и лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Ивайло Илиев Георгиев
и Пламен Илиев Георгиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
51637
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3239 от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 1487/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „В.П.комерс – Русе“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Муткурова 61, с предмет на дейност: изкупуване
и преработка на селскостопанска продукция,
производство на всякакви стоки с цел продажба
или преработка, външна и вътрешна търговия на
едро и дребно с всякакви стоки, вносно-износна
дейност, посредничество и представителство в
страната и в чужбина, рекламно-информационна
дейност, маркетинг, инвестиционна дейност в
промишлеността, селското стопанство, агрохимическата дейност, дейност в областта на всякакви
услуги, вкл. ресторантьорство, хотелиерство,
кафетерия, козметични, фризьорски и шивашки
услуги, строителна дейност, проучване, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговия с недвижими имоти и
отдаването им под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Валери Любенов Петков.
51636
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3233 от 14.XI.2007 г. по
ф.д. № 1482/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Веди транс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Никола
Петков 2, вх. Г, ет. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба, внос, износ и ремонт на леки
и товарни автомобили – нови и употребявани,
и резервни части за тях, покупко-продажба и
замяна на вещи в първоначален, преработен или
обработен вид и стоки от собствено производство
в страната и в чужбина, счетоводна дейност,
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търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складова и лизингова дейност, консултантска
дейност, валутни сделки, туристическа, рекламна,
информационна дейност и услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, откриване на увеселителни
заведения и такива за обществено хранене, битови услуги, копирни, монтьорски, водопроводни,
дърводелски ремонт и монтаж на ел. уреди и
хладилна техника, таксиметрови услуги, международен транспорт, издателска и печатарска
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство
и продажба на строителни материали, продажба
на алкохол и тютюневи изделия (след получаване
на лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Павлин
Георгиев Добрев.
51635
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3320 от 22.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1450/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еврокор“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Инж. Бъркли 2,
вх. 3, ет. 6, с предмет на дейност: производство,
доставка, монтаж и ремонт на стъклопакети за
дървена, пластмасова и алуминиева дограма,
производство и търговска дейност в страната и в
чужбина на всякакви стоки, незабранени със закон,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
внос и износ, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, рекламна,
информационна, консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерство и
ресторантьорство, строителство, организиране и
експлоатация на увеселителни заведения с развлекателни електронни и спортни игри, авторемонтна, строително-ремонтна дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
лизингова, комисионна, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, а за
дейностите, за които в специален закон се изисква
разрешение от държавен орган – след предоставяне на съответното разрешително. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Яни Георгиев Геладарис.
51634
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3307 от 21.XI.2007 г. по
ф.д. № 1519/2007 акционерно дружество „Мега
мол Русе“ – АД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник 123, с предмет на
дейност: управление, поддръжка и придобиване
на недвижими имоти, проектиране, изграждане,
довършване и продажба на търговско-развлекателен комплекс в Русе (проект „Мега мол Русе“)
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5 240 400 лв., разпределен в 52 404 обикновени поименни с право на
глас акции с номинална стойност 100 лв. всяка
една, с неограничен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: Пламен Великов
Великов – изпълнителен директор, Александър
Илиев Цачев – председател, Николай Цветанов
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Дудев и Красимир Владимиров Димитров, и се
представлява от изпълнителния директор Пламен
Великов Великов.
51633
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3232 от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1481/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елеганс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж.к. Възраждане,
бл. Вела Благоева, вх. 3, ет. 7, с предмет на дейност: търговска, посредническа и комисионнна
дейност в страната и в чужбина, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция в
страната и в чужбина, проектиране, конструиране,
изработване и продажба на изделия от пластмаса, гума, метал, камък, керамика, текстил,
кожи и трикотаж, шев и кройка на всякакви
облек ла, маркетинг, ин женеринг, лизинг на
вносна и българска техника, ноу-хау, агентство
и представителство на местни и чуждестранни
юридически и физически лица, всякакви комунално-битови услуги, преработка и търговия с
отпадъчни материали, складова и спедиторска
дейност, рекламна и информационна дейност,
трансфер на технологии и тяхното информационно и производствено обезпечение, инвестиране
на капитали в страната и в чужбина, издателска дейност, печатна подготовка, организиране
и провеждане на бизнес срещи, конфекции и
изложения в страната и в чужбина, покупка,
строеж, обзавеждане и продажба на недвижими
имоти, авторемонтни услуги, ресторантьорство
и хотелиерство, разкриване и експлоатация на
заведения за обществено хранене и на магазини
за хранителни и промишлени стоки. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Янка Божидарова Драганова.
51632
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3368 от 27.XI.2007 г. по
ф.д. № 1565/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Лиг – комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Епископ Босилков 5, бл. 10, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: внос и износ – импорт, експорт
и реекспорт, комисионни и бартерни сделки,
борсово и търговско посредничество и представителство, пласмент на стоки, складови сделки,
лизинг, производство, преработка и реализация
на стоки, покупка на селскостопанска продукция
с цел препродажба в първоначален и преработен
вид, маркетингови проучвания и консултации,
продажба на коли и коли под наем, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Лучиан
Флориан Миздреску.
51631
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 999 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 483/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Везни 64“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление гр. Алфатар, ул. Хан Аспарух 1, и с
предмет на дейност: производство и реализация
на непреработена и преработена растителна и
животинска продукция, услуги със селскостопанска техника, вътрешна и външна търговия,
посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност,
финансови операции с движими и недвижими
имоти, вкл. покупко-продажбата им, както и
всякакви други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика Дочка Енчева Василкова.
50762
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 993 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 480/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Болкан Кернелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Иван Василев
2, вх. Б, ет. 8, ап. 47, и с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, наемане,
отдаване под наем или аренда и обработка на
земеделска земя, търговско представителство
и посредничество при покупко-продажба на
движими и недвижими имоти в страната и в
чужбина, консултантски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионна, лизингова
и спедиторска дейност, търговия и ремонт на
селскостопанска техника, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, маркетингови услуги и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от собственика Петранка Панева
Михайловска.
50763
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 898 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 476/2007
д ру жест во с ог рани чена от говорност „В М
В – 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул. Шуменско шосе 41, и с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
покупко-продажба на препарати и торове за растителна защита, производство на селскостопанска
продукция, животновъдство, транспортни услуги в
страната и в чужбина, таксиметрови услуги, ресторантьорство и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Митко Димов
Димитров и Владимир Митков Димитров и се
управлява и представлява от управител Митко
Димов Димитров.
50764
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 985 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 474/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мъни плейс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Тутракан, ул. Ропотамо 1, и с предмет
на дейност: обмяна между местна и чуждестранна
валута в наличност по занятие, строеж и продажба на недвижими имоти, покупка на недвижими
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имоти, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешна и външна търговия,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна,
комисионна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, лизингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изсква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от собственика Йосеф Леви.
50765
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 944 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 454/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бавария“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Калипетрово, ул. Владая 6, и с
предмет на дейност: проектиране и строителство,
сделки с недвижими имоти и земеделски земи,
дърводобив и търговия с дървени материали и
продукти, производство, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, външна и вътрешна търговия, административно-финансови
услуги, търговска дейност в областта на леката
промишленост и услугите, производство и търговия с хранителни, промишлени и спиртни напитки,
транспортна и таксиметрова дейност в страната
и в чужбина, туристически услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, представителство на фирми,
посредничество, дистрибуция и комисионерство,
търговия с горива и петролни продукти и други
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Коста
Колев Петров.
50766
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 988 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 475/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Порумбачанови“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 22,
ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, търговия
с компютърна и офистехника, сервизни, софтуерни
и интернет услуги, търговия с промишлени стоки
и стоки за бита, битова електроника, хранителни
и селскостопански продукти, ресторантьорство и
хотелиерство, покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство на жилищни и административни сгради, развойна дейност и всякакви
други дейности, търговски по смисъла на закона
и изрично незабранени от него. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Живка
Георгиева Порумбачанова.
50767
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 992 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 479/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Меги – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Кълъраш 44, ет. 7, ап. 19,
и с предмет на дейност: маркетинг, търговия с
потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги,
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проектиране, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, транспортни услуги, сделки с недвижими
имоти, търговия с хранителни и промишлени
стоки, търговия с алкохол и безалкохолни напитки, както и други дейности, незабранени със
закони или друг нормативен акт. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Виолета Димитрова Иванова.
50768
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в регистъра
за търговските дружества по ф.д. № 636/2003
промени за „Лаг у на“ – ООД, Доспат: вписа
Албена Бисерова Пържанова като съдружник и
управител; прекратяване участието като съдружник и управител на Антим Даринов Пържанов;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителите Ания Асенова Пържанова и Албена
Бисерова Пържанова заедно и поотделно.
50769
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1401 от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 665/2006 вписа промени за
„Смолян Пътстрой“ – ЕАД, Смолян: премества
адреса на управление на дружеството от Смолян, ул. Спортна, бл. Възраждане, вх. Б, ап. 16,
в Смолян, ул. Дичо Петров 20.
50770
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1400 от
27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 713/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лалов – авто“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян,
ул. Малина 14, с предмет на дейност: обучение
на водачи на МПС – подготовка, преквалификация, обучение за възстановяване на контролни
точки; авторемонтни услуги; превозна, рекламна
дейност; търговия с всякакви стоки; търговско
представителство и посредничество; комисионна дейност, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон, с капи та л
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Димитров Лалов, който го управлява и
представлява.
50771
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1395 от 27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 698/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Харисън плам“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Братан Шукеров 18, вх. В, ет. 2, ап. 30, с предмет
на дейност: изграждане на камини; строителномонтажни работи; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро
и дребно; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки; лизинг, други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с капитала 5000 лв., със
съдружници Христо Ружинов Миленков, Милен
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Руженов Журналов и Мустафа Фехми Мехмед
и се управлява и представлява от управителя
Христо Ружинов Миленков.
50772
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за еднолични търговци по партидата на
ЕТ „Енка – Славчо Уйчев“, с. Равнина, по ф.д.
№ 2130/90 прехвърляне на търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения ведно с фирмата на Атанас
Славчев Уйчев, който ще осъществява дейността
под фирма „Енка – Славчо Уйчев – Атанас Уйчев“
(рег. по ф.д. № 676/2007).
50450
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1380 от 23.ХІ.2007 по ф.д. № 682/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Пампорови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Смолян,
ул. Кольо Шишманов 53, с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; отдаване
под наем на недвижими имоти и движими вещи;
посредническа дейност при покупко-продажба
и наемане на недвижими имоти; вътрешна и
външна търговия; търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; разкриване и експлоатация на търговски, хотелски
и туристически обекти, заведения за обществено
хранене и развлечение; консултантски услуги;
рекламна и маркетингова дейност; вътрешен и
международен транспорт – превоз на пътници и
товари; складова и спедиторска дейност; таксиметрови превози; други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Красимир Димитров Пампоров
и Цветанка Георгиева Праскова-Пампорова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
50451
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1384 от
26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 549/2005 вписа промени
за „Хидро – Девин“ – АД, гр. Девин: заличава
като член на съвет на директорите Анюта Руменова Асенова; вписва ново преразпределение на
функциите между членовете на СД, както следва:
председател на съвета на директорите – Полина
Руменова Асенова-Бонева, и заместник-председател – Анелия Асенова Асенова.
50452
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1383 от
26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 686/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Процент“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Мадан, ул. Обединение
16, с предмет на дейност: продажба на стоки
от собствено производство; покупка на стоки с
цел продажба; покупка на ценни книжа с цел
продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни
и сделки по менителници, записи на заповед и
чекове; складови и сделки с интелектуална соб-
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ственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други дейност, сделки и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Хамди Хайриев Тахиров и Мехмед
Хасанов Койнаров, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
50453
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1382 от 26.ХІ.2007 г. по ф.д. № 310/2000 допуска
прилагането на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Виастройинженеринг“ – ООД,
Смолян, приет от общото събрание на съдружниците на 14.ІХ.2007 г.
50454
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1385 от 26.ХІ.2007 по ф.д. № 696/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Ексиго“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Снежанка 4, с предмет на дейност: дизайн на
интериор и екстериор, триизмерно визуализиране,
строително-монтажни и довършителни работи,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Стефан Иванов Семерджиев и
Евгени Иванов Семерджиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
50455
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1781 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 983/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Красидена“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Нова Загора, ул. Преславска 136, с предмет на
дейност: свинепроизводство, производство на колбаси и полуфабрикати от месо, търговия с месни
продукти, външна и вътрешна търговия на едро и
дребно на всякакви промишлени, потребителски
и битови стоки, фотопрепарати, консервни продукти, търговия с животинска (без дивечови кожи)
и селскостопанска продукция, производство и
търговия със зърнени култури, търговия с метали и
метални изделия и техните производни в страната
и в чужбина (след издаване на лиценз), експорт,
импорт, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни сделки, лизинг, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда
на Закона за счетоводството, складови сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство, външнотърговска дейност, таксиметрова
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и транспортна дейност в страната и в чужбина
и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, които ще се водят по търговски
начин, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Красимир
Желев Маринов.
51641
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1757
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 974/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Никс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
кв. Клуцохор 1 – Д – 21, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия
на едро и дребно, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство, меж дународен транспорт, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, рекламна дейност, бизнес и финансови
консултации, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, фризьорски, козметични
услуги, както и други услуги, незабранени със
закон, организиране на школи за обучение по
български език от чужденци, превенция на зависимости от употребата на наркотици, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Станимир Костов Костов и Николай Димитров
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
51642
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1898
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1035/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Еней“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Тракия 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с хранителни, промишлени и битови
стоки и изделия, комисионни, спедиционни, превозни, сделки с недвижими имоти, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, таксиметрови,
строителни, рекламни, лизингови и всякакви други
допустими от закона услуги, осъществявани по
търговски начин, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Добринка
Енчева Тодорова и Енчо Добрев Банков, който
го управлява и представлява.
51643
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1899
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1036/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Римини“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Генерал Драгомиров 9Б, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия и производство
на всякакви стоки, комисионна, спедиционна,
лизингова дейност на български и чуждестранни
фирми, таксиметрови и други транспортни услуги,
извършвани по стопански начин и незабранени
със закон, международен транспорт, хотелиерска,
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ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, печатарска
дейност и услуги, отдаване под наем на видео- и
звукозаписни касети, търговско представителство
и посредничество, бартерни сделки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Гаетано Римини
и Мария Катерина Дасано, които ще управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно.
51644
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1763
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 975/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Леон – Х“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Еленово,
община Нова Загора, ул. Хан Крум 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж, отремонтиране и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и със съдружници Стоян Вълев
Стоянов и Полина Димитрова Бухчева-Спасова
и се управлява и представлява от съдружниците,
които действат заедно при сключване на всякакви
сделки на стойност над 30 000 лв., отдаване под
наем на недвижими имоти и активи на дружеството, независимо от стойността на договора,
сключване на договори за поръчителство, договори
за търговски и особен залог, договори за даване
в заем и договори за вземане на кредити за дружеството, независимо от стойността на договора,
сключване на договори, вкл. и предварителни, за
придобиване и отчуждаване на недвижими имоти
и учредяване на вещни права върху тях независимо
от стойността на договора, а във всички останали
случаи действат поотделно.
51645
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1897 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1034/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Кей енд Ви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
бул. Цар Освободител 7 – А – 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, посреднически, консултантски и информационни услуги,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни,
лизингови сделки и услуги, както и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон
и извършвани по търговски начин, с капитал
5100 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Георги Пенков Георгиев, Стоянка
Пенкова Димова и Петко Иванов Петков, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
51646
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1889 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1032/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ауто лидер“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Банско шосе 13А, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия
на едро и дребно, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия с моторни
и индустриални масла, петрол и всякакви петролни продукти, търговия, сервиз и цялостна
поддръжка на автомобили и всякакви пътни
превозни средства, международен транспорт,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, рекламна дейност, бизнес и
финансови консултации, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както
и други услуги, незабранени със закон, които
ще се извършват по търговски начин, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Калоян Ганчев Ганев и „Мото – стил“ – ООД,
и се управлява и представлява от Калоян Ганчев Ганев и Георги Петров Петров, както и от
прокуриста Павел Божидаров Минчев заедно
и поотделно.
51647
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1894 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1033/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Си еф Джей“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Великокняжевска 12, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, хотелиерски,
ресторантьорски услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, внос, износ,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуалната собственост, както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Карин Джой Джеферсън и Андрю
Робърт Джеферсън и се управлява и представлява
от Джордж Франгос.
51648
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1868 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1020/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Фотини“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Сливен, кв. Стоян Заимов
50 – А – 14, с предмет на дейност: ресторантьорство, кафе-аперитив, бар и други в областта на
общественото хранене, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, преподавателска
и преводаческа дейност, транспортна дейност
в страната и в чужбина, таксиметрови услуги,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
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строително-монтажна дейност, проектиране на
жилищни, стопански и други сради, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, вкл. бартерни
сделки с всякакви стоки, незабранени със закон,
в т. ч. алхокол и цигари, счетоводни, хотелиерски
услуги, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки,
водени по търговски начин и позволени от закон,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, лизинг, както и
всякакви други сделки, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Светла Иванова
Йорданова.
51649
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1870 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1022/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Архитек
турно ателие – 2000“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Сливен, ул. Петко Каравелов 2 – А – 9, с предмет на дейнсот: проучване,
проектиране, консултантска и инженерингова
дейност в областта на градоустройственото проектиране, обществени и жилищни сгради, промишлени и селскостопански сгради, обзавеждане
и дизайн, консултантска дейност и експертизи,
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
международен транспорт, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки,
рекламна дейност, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски услуги, както и
други услуги, незабранени със закон, които ще се
извършват по търговски начин, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Жулиета
Гендова Фандъкова.
51650
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1895
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 322/2006 вписа промени
за „Сливен Мел“ – ООД: вписа нова фирма на
дружеството „Амалтея“ – ООД; вписа ново седалище и адрес на управление Котел, ул. Раковска
90; вписа нов предмет на дейност: производство,
изкупуване, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, отглеждане и продажба на
животни, изкупуване и търговия с диворастящи
гъби и билки, търговска дейност в страната и
в чужбина, както и всякакви, незабранени със
закон търговски сделки; вписва като съдружници
Димитър Костов Каранашев и Коста Димитров
Каранашев; дружеството ще се управлява и
представлява от Коста Димитров Каранашев.
51651
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1871 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1023/2007
вписа еднолично дружество с ограничена от-
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говорност „Сета 62“ – ЕООД, със седалище и
адрес на упправление Сливен, ул. Иван Вазов
13 – Б – 3, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки и услуги, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти, консултантска дейност,
свързана с недвижими имоти, организиране на
туризъм и екскурзии в страната и в чужбина,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна дейност, откриване
на кафе-аперитив, обект за обществено хранене
и магазин за хранителни и нехранителни стоки,
таксиметрови, транспортни, комисионна, спедиционна, складова, както и всякакви разрешени
със закон търговски услуги, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Савинка Петрова Проданова.
51652
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1872
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1024/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хит комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Котел, ул. Луда Камчия 4, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви
стоки, в т. ч. алкохол и цигари, външна търговия,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни сделки, транспорт в страната и в чужбина,
бартерни, консигнационни, лизингови сделки,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Спас Георгиев Лазаров.
51653
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1873
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1025/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Грация 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, пл. Васил Левски 5 – А – 6, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Снежана Петрова Бъчварова.
51654
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1880 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1030/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Симеон“ – ООД, със
седалище и адрес на упраление Котел, ул. Професор Павлов 9, с предмет на дейност: оборудване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
хотели, кафе-сладкарници, магазини, покупка
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на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки с всякакви стоки и вещи, туристически, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, информационни
услуги, продажба на алкохол и цигари, търговско
представителство и агентство, производство и
търговия с всякаква селскостопанска продукция,
комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, производство и търговия с хранителни и
промишлени стоки, перилни препарати, както и
всякакви други услуги и сделки, извършвани по
търговски начин и незабранени с ТЗ, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Симеон Георгиев Касабов и Петя
Костова Касабова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
51655
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1877
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1029/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Щампи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 36 – В – 5, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация
на селскостопанска продукция, търговия с хранителни стоки, сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки, разнос, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност, транспортна дейност в
страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга, незабранена със закон
дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Красимира
Велинова Николова.
51656
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1875 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1027/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ес – Макс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен,
ул. Сливенски минерални бани 39, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос, износ, производство на
стоки с цел продажба, превозна, ресторантьорска,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност или предоставянето
на услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, финансовосчетоводни услуги и одит на годишни счетоводни
отчети и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Пепа Неделчева Пенева-Дечева и Йордан Петров Дечев,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
51657
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1876
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1028/2007 вписа ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Женика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, кв. Българка 41 – А – 11,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, кафе-аперитив,
ресторантьорство, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, стоков контрол,
хотелиерски, ту ристически, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Желязко Колев Иванов.
51658
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1874 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1026/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Златния“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Твърдица, ул. Захари Стоянов
14, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, преподавателска
и преводаческа дейност, транспортна дейност
в страната и в чужбина, таксиметрови услуги,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
строително-монтажна дейност, проектиране на
жилищни, стопански и други сгради, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, вкл. бартерни
сделки с всякакви стоки, незабранени със закон,
в т. ч. алкохол и цигари, счетоводни, хотелиерски
услуги, ресторантьорство, кафе-аперитив, бар
и други в областта на общественото хранене,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, водени
по търговски начин и позволени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, лизинг,
както и всякакви други сделки, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Георгиев Петров.
51659
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1890
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 738/2001 вписа промени за „Интерхим“ – ЕООД: вписа нов адрес
на управление Сливен, бул. Панайот Хитов 2;
заличава като едноличен собственик, управител
и представляващ дружеството Петьо Панайотов Петков; вписа като едноличен собственик,
управител и представляващ дружеството Тодор
Иванов Терзиев.
51660
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1896
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 738/2001 вписа промени
за „Медитекс“ – ООД: заличава като съдружник,
управител и представляващ дружеството Емил
Цандев Загоров; вписа промяна във фирмата на
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дружеството на „Медитекс“ – ЕООД, с едноличен
собственик, управител и представляващ дружеството Стефан Киров Илиев.
51661
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1884
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 558/2007 вписа промени
за „Мега парк“ – ООД: заличава като съдружник, управител и представляващ дружеството
Джемали Татлъ.
51662
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1900
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 419/2003 вписа промяна
за „Меркурий – 59“ – ЕООД; допълва предмета
на дейност със „преводи и легализация, охранителна дейност“.
51663
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 91
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 522/96 съобщава, че е
приел годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Еленица – К“ – АД.
51664
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1885
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 926/2000 вписа промени
за „Елит – 2002“ – ЕООД: променя фирмата на
дружеството на „Елит – 2002“ – ООД; заличава
Диляна Митева Клисурова като едноличен собственик, управител и представляващ дружеството; вписва като съдружници Димитър Иванов
Клисеров и Георги Иванов Башев, които ще
управляват и представляват дружеството заедно
и поотделно.
51665
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1854 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 307/2000 вписа
промяна за „Амбулатория за специализирана
извънболнична помощ – Медико-стоматологичен
център Медикускооп“ – ООД: вписа нова фирма
на дружеството „Амбулатория за специализирана
извънболнична помощ – Медико-дентален център
Медикускооп“ – ООД.
51666
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1892 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1066/99 вписа промени
за „Деметра“ – АД: заличава Десислава Жекова
Танева като член на съвета на директорите; вписа
Милен Тачев Минчев като член на съвета на директорите; вписа съвет на директорите в състав:
Вълко Стоянов Вълев, Милен Тачев Минчев,
Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД,
представлявано от Живко Тодоров Куртев; дружеството ще се представлява от членовете на
съвета на директорите заедно.
51667
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1883 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 770/98 вписа
промени за „Ким“ – ООД: променя фирмата на
дружеството на „Ким“ – ЕООД; заличава като
съдружник в дружеството Февзие Мустафова
Хюсеинова; вписа като едноличен собственик,
управител и представляващ дружеството Кирил
Георгиев Киров.
51668
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1886
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 231/2003 вписа промени
за „МЦД – 02“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Младен Владимиров Атанасов;
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Филип
Стефанов Филипов.
51669
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1869
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1021/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ози“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Орлово, община Котел, с предмет на дейност: земеобработка, производство на земеделска
продукция, зърнени храни, семена, разсад и др.,
арендоване на земя, производство, заготовка и
търговия с посевен и посадъчен материал, услуги
в областта на селското стопанство, проектиране,
проучване, строително предприемачество, производство на строителни изделия и конструкции,
строителство на жилища, промишлени и селскостопански сгради в страната и в чужбина,
строително-ремонтни работи, транспортни услуги
и услуги със строителна механизация, отдаване
под наем на недвижими имоти и движими вещи,
търговска дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ремзие
Фейзуллова Пашалова.
51670
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1945 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 112/89 вписа прехвърляне
чрез продажба на цялото търговско предприятие
на ЕТ „Лик – Стефан Стефанов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Стефан Вангелов Стефанов
на приобретателя „Ликтранс“ – ООД.
51671
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1949 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 779/91 вписа прехвърляне
чрез продажба на търговското предприятие на
ЕТ „Нина – ГО – Николай Грозев“ на „Вандерко“ – ЕООД.
51672
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1936 от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 1506/97 вписа прехвърляне на фирмата заедно с предприятието заедно с
всички активи и пасиви от едноличния търговец
Михаил Иванов Стоянов с фирма „Йода – Михаил Стоянов“ на Йорданка Михайлова Иванова
и я вписа в търговския регистър като едноличен
търговец с фирма „Йода – Йорданка Михайлова“.
51673
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1948
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1496/97 вписа прехвърляне чрез дарение на търговското предприятие
на едноличния търговец Доньо Куртев Куртев с
фирма „Доньо Куртев – Диана Комерс“ на ЕТ
„Р и В – Руска Аврамова“.
51674
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3843 от 19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1824/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Иди – 06“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Хан Аспарух 21, с предмет на
дейност: продажба на хранителни и промишлени
стоки и всякаква друга незабранена със закон
дейност, която по предмет и обем изисква воденето є да става по търговски начин, 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 Иван Хараланов
Меразчиев.
50456
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3849 от 19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1830/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рафтей“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление с. Ръжена, ул. Ален мак 3, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с хранителни
стоки, безалкохолни напитки, кафе, алкохол и
цигари (след лиценз), с промишлени стоки, стоки за бита и строителни материали, търговия с
услуги на граждани и фирми, ресторантьорски и
хотелиерски услуги, производствена и всякаква
друга незабранена със закон дейност, която по
предмет и обем изисква воденето є да става по
търговски начин, а когато има разрешителен
режим или 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 Георги Апостолов Терзиев.
50457
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3874 от 19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1840/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зори груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 124,
вх. Б, ап. 57, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионни, ск ладови сделки, лизинг, т ърговско
представителство и посредничество и всякакви
други незабранени със закон дейности, изискващи
воденето им по търговски начин, в страната и
в чужбина, а когато се изисква разрешение на
държавен орган, след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Нанко
Тодоров Нанчев.
50458
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3878 от 20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1844/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Галеник – 2“ – 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 неограничен
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срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Веселина Николаева Богоева.
50459
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3879 от 19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1845/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Винсент – Стоянов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 29, вх. А, ет. 11, ап. 92, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа и комисионна дейност, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, консултантски, рекламни услуги
и всякакви други незабранени със закон търговски
сделки и услуги, а когато има разрешителен режим или се изисква лиценз, след снабдяване със
съответен лиценз или разрешение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стоян Нанев Стоянов.
50460
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3880 от 19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1846/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „ПМВ
инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Васил Левски 8, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, посредническа и комисионна дейност,
проектиране, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество,
консултантски, рекламни услуги и всякакви други
незабранени със закон търговски сделки и услуги,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след снабдяване със съответен лиценз или
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мая Иванова
Пенчева и Владимир Максимов Николов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50461
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3891 от 20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1849/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Чобанов – Виолин“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Д-р Стамболийски
12,вх. А, ап. 11, с предмет на дейност: изработка
и ремонт на музикални инструменти, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозни
сделки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, складови, импортноекспортни сделки, хотелиерство, ресторантьорство
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 Стойко Николаев Чобанов.
50462
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3881 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1847/2007 вписа
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дружество с ограничена отговорност „Сребърно
езеро 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 67, вх. Б,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: строеж на недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, спедиционни (без поща) и превозни
сделки в страната и в чужбина, туристически
дейности – хотелиерство, ресторантьорство, тур
операторска, туристическа агентска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Неделчев Георгиев и Боряна Драганова Георгиева и се управлява и представлява от Христо
Неделчев Георгиев.
50463
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3890 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1848/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Техномет – КМ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, кв. Три чучура,
бл. 106, вх. Б, ет. 2, ап. 35, с предмет на дейност:
търговия с метали и метални изделия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
а когато се изисква лиценз, след снабдяване с
такъв. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Красимир
Михайлов Кирев.
50464
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3894 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1852/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Випал“ – ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Вълко Кабаиван 27, с предмет
на дейност: производство и търговия със стоки
и услуги в първоначален и преработен вид,
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., със съдружници Христо Атанасов Костов
и Янка Делчева Иванова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50465
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3896 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1854/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кайзер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Загоре, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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производство на стоки с цел продажба, превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина със
собствен или нает транспорт, търговско представителство и посредничество и всякакви други
дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Теньо Динев Динев.
50466
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3903 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 1857/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Унитех – М“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Българско опъл
чение 7, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност:
производство, външна и вътрешна търговия с
разрешени със закон стоки, строителство и строително-ремонтна дейност, проектиране, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна, маркетингова
дейност, транспортни услуги, посредничество и
всякакви други дейности и услуги в страната и
в чужбина, 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., със съдружници Мильо Иванов Милев
и Милка Михова Петкова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
50467
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2333
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 159/93 вписа промени
за „Бони – комерс“ – ООД: заличава Бенджамин
Мекинулов като съдружник; дружеството ще се
представлява и управлява от Рана Маиурдвадж
Виджияси.
50947
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 29.Х.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 309/2003 на „ММ – защита“ – ООД, на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г.
50948
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2129
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 223/2006 вписа промени за „Ескалибур“ – ООД: премества адреса
на управление на дружеството от Хасково, бул.
Съединение 37, ап. 30, в Хасково, ул. Велико
Търново 1; освобождава Драган Иванов Драганов
като управител на дружеството; вписва Емил Георгиев Найденов като управител на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Емил Георгиев Найденов.
50949
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1675 от
24.VII.2007 г. по ф.д. № 782/2007 вписа промяна
за „Н.А.Г. Сиплант енд сон“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от Радомир,
кв. Червена могила, в Хасково, ул. Христо Ботев
1, офис 412.
50950
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1920 от
28.VIII.2007 г. по ф.д. № 52/2004 вписа промени за
„Ломбард“ – ООД: заличава Владимир Ангелов
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Вълков като съдружник; вписа като съдружник
Петьо Иванов Иванов; освобождава и заличава
Владимир Ангелов Вълков като управител; вписа промяна в предмета на дейност, от който се
заличават счетоводни услуги; дружеството ще се
представлява и управлява от Емил Тодоров Кунев.
50951
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2561
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 680/2006 вписа промени
за „Готи“ – ООД: освобождава и заличава Тодор
Гошев Тодоров като съдружник и като управител;
вписа като съдружник и управител Веселина Спасова Терзиева; дружеството ще се представлява и
управлява от Григор Гошев Тодоров и Веселина
Спасова Терзиева заедно и поотделно.
50952
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2138
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 225/98 вписа промени
за „Хранко инвест“ – ООД: заличава Митко
Иванов Атанасов като съдружник.
50953
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2468
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 190/95 вписа промени
за „Евротон“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Хасково,
ул. Берковска 14, в Хасково, бул. Раковски 9, ет. 2.
50954
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2214 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 900/2007 вписа промени за
„Атина естейтс“ – ЕООД: вписа като съдружници
в дружеството Атанасиос Атанасиу и Кирякос Марку; освобождава Николаос Христос Синапидис
като едноличен собственик и управител; променя
вида на дружеството на „Атина естейтс“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Атанасиос Атанасиу и Кирякос
Марку заедно и поотделно.
50955
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2064
от 17.IX.2007 г. по ф.д. № 310/2000 вписа промени за „Медицински център – Радеви“ – ЕООД:
променя наименованието на дружеството на „Медико-диагностична рентгенова лаборатория – Радеви“ – ЕООД, Хасково; премества адреса на
управление от Хасково, бул. Илинден 24 – 30,
вх. Б, ет. 6, ап. 35, в Хасково, бул. Съединение
18б; вписва поправка в предмета на дейност, който е следният: „специализирана извънболнична
медицинска помощ – рентгенова диагностика“.
50956
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2375 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1843/93 вписа прехвърляне
на ЕТ „Кастел – Найден Митев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Найден Георгиев Митев
на Неделчо Илиев Ганчев и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ „Кастел – Найден
Митев – Неделчо Ганчев“.
50957
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2451 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 174/2003 вписа промени за
„Амбулатория за групова практика за първична
стоматологична помощ – д-р Дженеви“ – ООД:
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променя фирмата на дружеството на „Амбулатория за групова практика за първична дентална
помощ – д-р Дженеви“ – ООД; вписа промяна
в предмета на дейност, който след промяната е
следният: „диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на дентално болни, консултации и
профилактика, лабораторни и рентгенови изследвания, предписване на лекарствени средства за
лечение и профилактика на денталните заболявания, насочване на пациенти за консултация и
болнично лечение, дейности по здравна промоция
и профилактика, както и всякакви други дейности, свързани с основния предмет на дейност
и незабранени със закон“.
50958
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2406 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1995/93 вписа прехвърляне
на ЕТ „Рай – Живко Вълев“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Живко Вълев Тонев на Вълю
Тонев Чанов и го вписва като едноличен търговец
с фирма ЕТ „Рай – Живко Вълев – Вълю Тонев“.
50988
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2376
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 174/93 вписа промени за
„Костов“ – ООД: заличава „Дая електрик“ – ООД,
като съдружник поради изключването му; променя вида на дружеството на „Костов“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
на дружеството Коста Вълчев Костов; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
от Симеоновград, база „Горен Белан“, в Хасково,
ул. Генерал Карцов 19 – 21, ап. 3; заличава като
управител на дружеството Димитър Евгениев Гигов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Коста Вълчев Костов.
50989
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2447
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 85/90 вписа промяна за
„Пайнер“ – ООД: увеличава капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 1 500 000 лв.
50990
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1869 от
20.VIII.2007 г. по ф.д. № 720/2006 вписа промени
за „Фин ойл“ – ООД: вписа като съдружник „Бела
плюс“ – ЕООД, представлявано от управителя
Даниел Николаев Лечев; вписва като управител
Стоян Иванов Петков; дружеството ще се представлява и управлява от Станимир Русинов Милев и Стоян Иванов Петков заедно и поотделно.
50991
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2132
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 27/2004 вписа промени
за „Ив Де кар“ – ООД: заличава Маргарита Грозева Янева като съдружник; вписва намаление на
капитала на дружеството с размера на освободения дружествен дял на заличения съдружник
и едновременното му увеличаване с изплащане
на наследниците на починалия съдружник и
поемане от оставащия съдружник; променя
вида на дружеството на „Ив Де кар“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
на дружеството Грозьо Иванов Янков, който ще
управлява и представлява дружеството.
50992
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1924 от
28.VIII.2007 г. по ф.д. № 226/2002 вписа промени
за „Тата“ – ООД: вписа като съдружник Абделали
Уедрари; освобождава и заличава Браим Ел Гази
като съдружник и управител; вписа като управител Иван Лазаров Томов, който ще представлява
и управлява дружеството.
50993
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2049
от 15.IX.2007 г. по ф.д. № 392/2007 вписа промяна за „Омпак“ – ЕООД: увеличава капитала на
дружеството от 5000 лв. на 105 000 лв.
50994
Хасковският окръжен съд с решение № 2282
от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 9/91 допуска поправка
на явна фактическа грешка за „Каменец“ – ООД:
наименованието „Каменец – 91“ – ООД“ да се
чете „Каменец“ – ООД“.
50995
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК и чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с
определение от 26.IX.2007 г. допуска прилагането
по ф.д. № 168/2002 на „Тема“ – ООД, на представения годишен счетоводен отчет за 2006 г.
50996
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2663
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 336/97 вписа промени
за „Булбай“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Свиленград, ул. Стефан Стамболов 26, в Бургас, ул.
Юрий Венелин 84, ет. 4.
50997
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2474
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 455/2004 вписа промени за „Нико – Нипон“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик и управител Цветанка
Христова Костадинова; вписва като едноличен
собственик и управител Чавдар Николов Костадинов; дружеството ще се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Чавдар
Николов Костадинов.
50998
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2241
от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 112/98 вписа промени за
„Фараон – ДС“ – ЕООД: премества адреса на
управление от Хасково, ул. Устрем 1, в Хасково,
ул. Иларион Макариополски 1.
50999
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2553 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1258/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Аляска“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Червеноармейска 70, с предмет
на дейност: покупко-продажба на твърди горива и
гориво-смазочни материали, производство, изкупуване и продажба на селскостопански произведения
от растителен и животински вид, изкупуване и търговия със селскостопански препарати за растителна
защита, торове и семена, производство, изкупуване,
преработка и продажба на етеричномаслени култури,
плодове, зеленчуци, билки и друга селскостопанска
продукция, откриване и експлоатация на агроаптеки,
магазини, кафе-аперитиви и заведения за общест-
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вено хранене, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, импорт, експорт,
реекспорт на стоки, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, превозни сделки на пътници и
товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), строителна и конструкторска
дейност, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, таксиметрови, шивашки
и автомонтьорски услуги, лизинг, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Панчо Тончев Панев.
50978
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1938
от 30.VIII.2007 г. по ф.д. № 101/2004 вписа промяна за „Дием“ – ЕООД: увеличава капитала на
дружеството от 5000 лв. на 20 000 лв.
50979
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2009
от 11.IX.2007 г. по ф.д. № 403/2002 вписа промени
за „Агрофермер – 2002“ – ЕООД: вписва като
едноличен собственик Надежда Митева Ангелова; заличава като едноличен собственик Митю
Вълчев Иванов; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Митю Вълчев Иванов.
50980
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2577
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 244/94 вписа промени
за „Елис“ – ООД: допълва предмета на дейност с:
„организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и търговско-финансови консултации“.
50981
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2533 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 2485/90 вписа прехвърляне
на ЕТ „Ивико – Илиян Петров“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Илиян Иванов Петров
на Даниела Димитрова Петрова и я вписва като
едноличен търговец с фирма ЕТ „Ивико – Даниела Петрова“.
50982
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1721
от 31.VII.2007 г. по ф.д. № 457/95 вписа прехвърляне на ЕТ „Галина Георгиева – Детелина“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Галина Георгиева – Детелина на Гина Иванова Жекова и
я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ
„Галина Георгиева – Детелина – Гина Иванова“.
50983
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2090
от 21.IX.2007 г. по ф.д. № 83/94 вписа промени за
„Тиви груп“ – ООД: премества адреса на управление на дружеството от Димитровград, ул. Христо
Смирненски 12, вх. Б, ап. 1, в Димитровград, ул.
Вилхелм Пик 10.
50984
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2577
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1276/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сифарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Константин Симитчиев
3А, с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти (след получаване на
разрешение от компетентен държавен орган).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 0 0 лв. и се представл ява и у правл ява от
едноличния собственик на капитала Светла
Атанасова Щерева.
50985
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2250 от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 1089/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Башаран – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, бул. България 96, ет. 2,
ап. 2, с предмет на 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
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни и информационни услуги, строителство
и други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мариян Мартинов Михайлов.
50986
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2249
от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 89/95 вписа промени
за „Аякс – 95“ – ООД: увеличава капитала на
дружеството от 5100 лв. на 10 000 лв. чрез записване на нови дялове; вписа като съдружник
„Аякс – 1“ – ЕООД, представлявано от едноличния собственик и управител Ангел Динев Тенев;
премества адреса на управление от Димитровград,
ул. Каменец, вх. Г, ап. 10, в Димитровград, бул.
Стефан Стамболов 4, вх. Г, ап. 10; дружеството
ще се представлява и управлява от Ангел Динев
Тенев и Славчо Колев Краев заедно и поотделно.
50987
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2539
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 1234/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Богра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Найден Геров 4, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Боян Ненков Граматиков.
50959
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Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 13675/95 за
Политическа партия „Съюз на комунистите в
България“ съгласно решение № 24 от 11.II.2010 г.
по т.д. № 73/2010 на Върховния касационен съд
на Република България: вписва настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства
съгласно решение от 3.Х.2009 г. на Пленума на
Централния комитет на партията, както следва:
вписва допълнително избраните нови членове на
Централния комитет на Политическа партия „Съюз
на комунистите в България“ Костадин Христов
Чакъров, Живко Димитров Стефанов и Росица
Статева Недева, като новият състав на Централния
комитет е Атанас Асенов Иванов, Бисерка Георгиева Башабши, Божил Георгиев Башев, Велико
Иванов Жеков, Вельо Маринов Георгиев, Георги
Апостолов Апостолов, Господин Колев Господинов,
Димитър Михнев Даскалов, Живко Димитров
Стефанов, Кирил Георгиев Димитров, Костадин
Христов Чакъров, Любка Ангелова Калчева, Любомир Аврамов Шаренски, Надя Цонева Тончева,
Никола Иванов Александров, Николай Великов
Иванов, Николай Николов Чудомиров, Николина Георгиева Петкова, Росица Статева Недева,
Румен Димитров Калоферов, Станимир Иванов
Станев, Стефан Илиев Петков, Теньо Митев Тенев,
Тодорис Йоанис Башоглу, Тодор Радев Караиванов, Цветан Христов Цветанов; вписва Костадин
Христов Чакъров като член на председателството
и председател на Политическа партия „Съюз на
комунистите в България“; Велико Иванов Жеков
за член на председателството и първи заместникпредседател на Политическа партия „Съюз на
комунистите в България“, като новият състав
на председателството е Костадин Христов Чакъров – председател, Велико Иванов Жеков – първи
заместник-председател, Георги Апостолов Апостолов – заместник-председател, Атанас Асенов
Иванов – почетен председател, Димитър Михнев
Даскалов – член, Любка Ангелова Калчева – член,
Николина Георгиева Петкова – член, Тодор Радев
Караиванов – член. Партия „Съюз на комунистите в България“ се представлява от председателя
Костадин Христов Чакъров.
2248

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
121. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Международен институт за сигурност и сътрудничество“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.ІV.2010 г. в 10 ч. в София, район
„Красно село“, ул. Пирин 50, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на сдружението за 2009 г.; 2. приемане
на цялостен отчет и доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението през изминалата 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им през 2009 г.; 4. обсъждане
на постъпили кандидатури за приемане на нови
членове на сдружението; 5. обсъждане на цялостна
програма на сдружението за 2010 г.; 6. 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.
2243
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5. – Управителният съвет на сдружение „Българска студентска стоматологична научна асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 24.ІV.2010 г. в
13 ч. в сградата на Факултета по дентална медицина, София, бул. Георги Софийски 1, в аудитория № 1, при следния дневен ред: 1. промени
в наименованието на сдружението и в устава; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. приемане на
нови членове на сдружението; 4. други. В случай
че на насочената дата и час не се събере нужният
кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно.
2249
12. – Управителният съвет на сдружение
„Помощ за животните – ДАРА” – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на сдружението на 24.ІV.2010 г. в 16 ч. в
София, бул. Александър Малинов 23, ет. 2, офис
90, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2009 г.; 2. финансов отчет
за 2009 г. и приемане на бюджета за 2010 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за 2009 г.; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същия адрес
и при същия дневен ред.
2225
10. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация ведически университет Махариши“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 26.IV.2010 г.
в 19,30 ч. на адрес: София, ул. Чаталджа 20, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна на средствата за постигане на целите
на сдружението и на устава на сдружението; в
същите следва да се премахнат изразите, свързани с понятието „трансцендентална медитация“.
2. разни. Материалите за общото събрание са
на разположение в офиса, намиращ се на адрес
София, ул. Чаталджа 20. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2172
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Без граници“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
27.ІV.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Ангел Кънчев 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. приемане на решение за промени
в устава на сдружението; 3. избор на управителен
съвет; 4. други. Регистрацията на членовете за
участие в работата на събранието ще се извърши същия ден от 9,30 ч. 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 и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
2285
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15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
29.ІV.2010 г. в 18 ч. в София, район „Слатина“, бул.
Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, стая 418, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на асоциацията през 2009 г.
и финансов отчет за 2009 г.; 2. разни. Поканват
се всички членове да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2082
10. – Управителният съвет на Съюза на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.ІV.2010 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството в София, ул. Раковски 108,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
СОАТ; 2. прекратяване мандата на управителния
съвет; 3. избор на нов управителен съвет. 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.
2014
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Рапид – Дивдядово“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
30.ІV.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в Шумен, кв. Дивдядово, ул. Вела Благоева 15,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна устава на клуба относно вида на
осъществяваната дейност – от дейност в частна
полза в сдружение за осъществяване на дейност
в обществена полза; 2. вземане на решение за
промяна устава на сдружението относно седалището и адреса на управление – от Шумен,
ул. Вела Благоева 15, в Шумен, ул. Черноризец
Храбър 3; 3. вземане на решение относно промяна членовете на управителния съвет, като
бъде освободен Емил Тодоров Стефанов и се
избират Румен Стоянов Георгиев и Диян Райчев
Николов; 4. вземане на решение за промяна
устава на сдружението относно начина на свикване на заседанието на общото събрание, като
свикването чрез покана в „Държавен вестник“
да се извършва чрез покана, отправена до членовете; 5. вземане на решение за приемане на
нов устав на сдружението; 6. организационни
въпроси, свързани с дейността на сдружението
и с евентуалните промени. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 11 ч.
2093
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