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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53
от 2007 г. и бр. 36 и 43 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „селекцията и репродукцията“
се заменят с „развъдната дейност“.
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. производството на селскостопански жи
вотни, сперма, яйцеклетки и ембриони;
4. предлагането на пазара на живи животни,
сперма, яйцеклетки и ембриони;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:

„1. устойчиво развитие на животновъдство
то;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. управление на генетичните ресурси и
използването им за ефективно производство
на животински продукти;“.
3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
4. Досегашна т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. ефективно управление и контрол на ка
чеството при производството и предлагането на
пазара на живи животни, сперма, яйцеклетки
и ембриони.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изпълнение на своите правомо
щия министърът на земеделието и храните се
подпомага от:
1. специализирана дирекция в Министер
ството на земеделието и храните;
2. Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството;
3. областните дирекции „Земеделие“;
4. Съвета по животновъдство – като кон
султативен орган;
5. животновъдни организации.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. Създават се чл. 3а, 3б и 3в:
„Чл. 3а. (1) Специализираната дирекция
в Министерството на земеделието и храните
организира дейността и създава условия за
осъществяване на държавната политика в об
ластта на животновъдството, като разработва
стратегии и програми за неговото развитие и за
изготвянето на нормативни актове в областта
на животновъдството.
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(2) Структурата и дейността на специализи
раната дирекция се определят с Устройствения
правилник на Министерството на земеделието
и храните.
Чл. 3б. (1) Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството:
1. подпомага министъра на земеделието
и храните при провеждането на държавната
политика в областта на развъдната дейност,
управлението и съхраняването на генетичните
ресурси;
2. управлява и поддържа националната ге
нетична банка;
3. управлява държавните станции за изкуст
вено осеменяване и предоставя услуги, свързани
с репродукцията на селскостопанските животни;
4. управлява държавните лаборатории за
анализ на качествените показатели на живо
тинските продукти за нуждите на селекцията
и предоставя услуги на фермери, развъдни и
други организации;
5. управлява Националната референтна
лаборатория за генетични анализи в живот
новъдството;
6. осъществява контрол върху дейността на
развъдните организации и развъдната дейност;
7. изпълнява и други функции, възложени
от министъра на земеделието и храните.
(2) При осъществяване на дейностите по
ал. 1, т. 3 – 5 Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
събира такси в размер, определен с тарифа на
Министерския съвет.
Чл. 3в. Областните дирекции „Земеделие“
провеждат на територията на областта държав
ната политика по отношение на отглеждането
и възпроизводството на селскостопанските
животни, производството и предлагането на
пазара на живи животни, животински продукти,
сперма, яйцеклетки и ембриони.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Животновъдни организации по сми
съла на този закон са развъдните организации
по чл. 8.“
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Развъдните организации са сдруже
ния, регистрирани при условията и по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена
полза. Те се създават за съхраняване и/или
усъвършенстване на породи, линии и хибриди
селскостопански животни, защита и контрол
на произхода и автентичността на животните
и произвежданите от тях продукти.“
§ 7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Развъдна организация се учредява
въз основа на свободна инициатива на физи
чески и юридически лица за извършване на
развъдна дейност по породи, линии или хибриди
животни. Развъдната организация извършва
развъдна дейност с животни, собственост на
нейните членове.
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(2) Развъдната организация извършва раз
въдна дейност с животни от един вид. Тя може
да се сдружава с други развъдни организации,
които извършват развъдна дейност със същия
вид животни.
(3) Развъдната дейност се извършва от
развъдни организации, получили разрешение
по чл. 29б, ал. 3.
(4) Развъдните организации осъществяват
развъдната дейност въз основа на развъдна
програма.
(5) Развъдната програма се разработва от
специалисти – зооинженери.
(6) За финансиране на дейността си развъд
ните организации набират средства от:
1. членски внос;
2. целеви вноски;
3. дарения и помощи;
4. международни финансови институции,
програми и организации;
5. други приходи.
(7) Министърът на земеделието и храните
осъществява цялостен надзор върху развъдната
дейност в животновъдството.
(8) Условията и редът за извършване на
развъдната дейност се определят с наредби на
министъра на земеделието и храните.“
§ 8. Членове 9 и 10 се отменят.
§ 9. В чл. 10а думите „по чл. 5 и на про
дуктовите бордове“ се заличават.
§ 10. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 5 и на продуктовите
бордове“ се заличават, а думата „продоволст
вието“ се заменя с „храните“.
2. В ал. 2 думите „и продуктовите бордове“
се заличават.
3. В ал. 3 думите „асоциации и продуктовите
бордове“ се заменят с „организации“, а думата
„продоволствието“ се заменя с „храните“.
4. В ал. 4 думите „и продуктовите бордове“
се заличават.
§ 11. В чл. 11 думите „по чл. 5 и продукто
вите бордове“ се заличават.
§ 12. Членове 11а, 11б и 11в се отменят.
§ 13. Член 11д се отменя.
§ 14. В чл. 11е ал. 3 се изменя така:
„(3) В Министерството на земеделието и
храните се води публичен регистър на независи
мите акредитирани лаборатории за изследване
на суровото мляко, в който се вписват:
1. наименованието, седалището и адресът
на управление на лабораторията;
2. ръководителят на лабораторията и теле
фон за връзка;
3. регистрационен номер на сертификата за
акредитиране, дата на акредитация и валидност.“
§ 15. Член 12 се отменя.
§ 16. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Производство, развъдна дейност
и предлагане на пазара на селскостопански
животни, сперма, яйцеклетки и ембриони“.
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§ 17. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Животинските продукти, предназначени
за пазара, се окачествяват и класифицират съ
гласно изискванията на Закона за прилагане на
Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:
„(3) Обектите за отглеждане на селско
стопански животни подлежат на вписване в
Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти на
Националната ветеринарномедицинска служба
с уникален номер във връзка с осъществяване
на епизоотичния контрол.“
3. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Животновъдните обекти, в които се
отглеждат животни с цел добив на суровини и
храни за лична консумация, се определят като
лично стопанство и собствениците им нямат
право да предлагат на пазара произведените в
обекта суровини и храни.
(5) Животновъдните обекти, в които се
отглеждат животни с цел добив на суровини и
храни, които се предлагат на пазара, се опре
делят като ферми и се регистрират по реда на
чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(6) Зоотехническото обслужване на произ
водството по смисъла на ал. 1 се осъществява
от специалисти – зооинженери.
(7) Ветеринарното обслужване на животните
се извършва по реда на Закона за ветеринар
номедицинската дейност от ветеринарен лекар.
(8) Условията и редът за дейността на
животновъдните стопанства в планинските и
другите необлагодетелствани райони се опре
делят с наредба на министъра на земеделието
и храните.“
§ 18. В чл. 13а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“, а след думата „съгласно“ се добавя
„зоотехническите“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 19. Създава се чл. 13б:
„Чл. 13б. (1) Собственик, който отглежда сел
скостопански животни в обект по чл. 13, ал. 5,
трябва да има необходимата квалификация за
това. Когато собственикът няма необходимата
квалификация, е длъжен да сключи договор за
изпълнение на задълженията по отглеждането
на животните с лице, което притежава необ
ходимата квалификация.
(2) Лицата по ал. 1, които нямат специализи
рано селскостопанско образование, трябва да са
преминали курс на квалификационно обучение
и да са получили документ за професионална
квалификация от обучаваща институция.
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(3) Лицата по ал. 1 притежават и съхраняват
документите, удостоверяващи собствеността
или правото на ползване на сградния фонд и
животните в определен животновъден обект.
(4) Селскостопанска дейност в една ферма
се извършва само от едно лице.
(5) Лицето по ал. 4 може да упражнява сел
скостопанска дейност в повече от една ферма.“
§ 20. В чл. 14ж ал. 2 се отменя.
§ 21. В чл. 14з се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и гарантиране“ се заменят
със „за подпомагане“, а след думите „мери под“
се добавя „наем или“.
2. В ал. 3 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“, а думите „силно засегнати
от храстовидна и плевелна растителност мери
и пасища“ се заменят със „слабопродуктивни
земи и земи в обезлюдени райони“.
§ 22. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието“ се заменя
с „храните“, а думите „търговия с“ се заменят
с „предлагане на пазара на“.
2. В ал. 3 навсякъде думата „продоволстви
ето“ се заменя с „храните“.
3. В ал. 4, т. 4 думата „асоциация“ се заменя
с „организация“.
§ 23. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „про
доволствието“ се заменя с „храните“.
3. В ал. 3 думата „двумесечен“ се заменя с
„едномесечен“, а думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“.
4. В ал. 5 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
5. В ал. 6 в текста преди т. 1 думата „про
доволствието“ се заменя с „храните“.
6. В ал. 8 в текста преди т. 1 думите „Тър
говията с“ се заменят с „Предлагането на
пазара на“.
§ 24. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Всички породи животни в Репуб
лика България формират генетичните ресурси
в животновъдството.
(2) Породите селскостопански животни се
класифицират, както следва:
1. местни;
2. локално адаптирани и новосъздадени;
3. трансгранични;
4. интродуцирани;
5. синтетични популации.
(3) В зависимост от рисковия статус местните
и локално адаптираните породи селскостопан
ски животни се класифицират, както следва:
1. изчезнали породи;
2. изчезващи породи;
3. застрашени от изчезване;
4. незастрашени от изчезване.
(4) Най-ценната в развъдно отношение част
от всяка порода формира нейния генофонд, а
съвкупността от генофонда на всички породи
формират националния генофонд.
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(5) Националният генофонд се структурира
по видове и породи селскостопански животни.
(6) Изпълнителната агенция по селекция
и репродукция в животновъдството поддържа
регистър на мъжките разплодни животни и
регистър на развъдните стада от националния
генофонд, който ежегодно се актуализира по
предложение на развъдните организации и се
одобрява със заповед на министъра на земе
делието и храните.“
§ 25. Член 18а се изменя така:
„Чл. 18а. (1) Управлението и съхранението
на генетичните ресурси в животновъдството се
осъществяват от Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството.
(2) Национален координатор по генетичните
ресурси в животновъдството е изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по селек
ция и репродукция в животновъдството.
(3) Към националния координатор по ге
нетичните ресурси в животновъдството се
създава национален съвет от представители на
неправителствени организации, определени от
тях съгласно устава им.
(4) Работата на националния съвет по ал. 3
се урежда с правилник, издаден от министъра
на земеделието и храните.“
§ 26. В глава трета наименованието на
раздел ІІ се изменя така: „Развъдна дейност в
животновъдството“.
§ 27. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Развъдната дейност в животновъд
ството включва:
1. идентификация и регистрация на живот
ните за нуждите на селекцията;
2. контрол на биологичните, стопанските и
продуктивните признаци – обект на селекция,
като качественият им анализ се определя в
независими акредитирани лаборатории;
3. определяне на развъдната стойност на
животните;
4. отбор на животни за разплод;
5. подбор с прилагане на различни методи
на развъждане;
6. водене на зоотехнически регистър, развъд
на книга и друга зоотехническа документация;
7. водене на родословна книга;
8. издаване на сертификат за произход и
зоотехнически сертификат;
9. репродукция.“
§ 28. Членове 21 и 21а се отменят.
§ 29. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „и 21“ се
заличават.
2. В т. 1 след думата „съхранение“ се добавя
„на генофонда“, а думите „от националния ге
нофонд и контролираната част на популацията“
се заменят със „селскостопански животни“.
3. В т. 2 думата „съществуващи“ се заменя
със „съществуващите“ и след думата „хибриди“
се добавя „селскостопански животни“.
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4. Точка 3 се отменя.
§ 30. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Дейностите по чл. 20, т. 3 – 9
се извършват от специалисти – зооинженери.
(2) Дейностите по чл. 20, т. 1 и 2 могат да
се извършват и от лица, упълномощени от
развъдните организации.
(3) Условията и редът за извършване на
дейности по чл. 20 се определят с наредбите
по чл. 8, ал. 8.“
§ 31. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
изгражда и поддържа информационна система
за осъществяване на контрола по чл. 47, т. 3.
(2) За изграждането и функционирането на
информационната система по ал. 1 развъдните
организации представят информация в опреде
лен от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството срок и вид.
(3) Развъдните организации са длъжни да
заявят в Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството всяка промяна
в обстоятелствата по ал. 2 в едномесечен срок
от настъпването им.“
§ 32. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „селекционери“ се заменя
със „специалисти или фермери“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При чистокръвните и полукръвните чуж
дестранни породи коне, за които важат общи
международни изисквания, родословните книги
се водят от организации, одобрени със заповед
на министъра на земеделието и храните.“
3. В ал. 3 след думите „животни и“ се добавя
„регистрирани“.
§ 33. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „ед
нокопитните“ се заменя с „регистрираните
еднокопитни“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 8, ал. 6“ се заменят
с „по чл. 8, ал. 8“.
§ 34. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „дейност по
селекция и репродукция“ се заменят с „развъдна
дейност“, а думата „продоволствието“ се заменя
с „храните“;
б) точки 1 – 6 се изменят така:
„1. заверено копие от съдебно решение за
учредяване на юридическо лице с нестопанска
цел, придружено от:
а) заверено копие на удостоверение за ак
туална съдебна регистрация;
б) заверено копие от удостоверение за
вписване в Централния регистър при Минис
терството на правосъдието за юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност;
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2. развъдна програма за всяка отделна порода,
линия или хибрид, съдържаща задължително:
а) характеристика на породата;
б) ясно формулирана развъдна цел;
в) селекционни (контролирани) признаци;
г) развъдна и генеалогична структура на
породата;
д) фактори на развъдната политика;
е) методи за контрол на признаците – обект
на селекция;
ж) методи за оценка на развъдната стойност;
з) методи на развъждане;
и) схема за селекция на отделните категории
родители;
3. списък и местонахождение на стадата
и отделни животни, включени в развъдната
програма;
4. доказателства, че:
а) извършват дейността ефективно;
б) могат да извършват необходимите про
верки за регистриране на родословие;
в) регистрират произхода на животните;
г) работят с достатъчна по обем популация
за осъществяване на развъдната програма за
усъвършенстване на породата или че работят с
достатъчна по обем популация за запазване на
породата, когато това се смята за необходимо;
д) могат да използват данните за качествата
на животните, необходими за осъществяване
на развъдната програма за усъвършенстването
на породата или за запазването є;
5. набор от правила (инструкция), които
обхващат:
а) начините на определяне на характерис
тиките на породата;
б) системата за идентифициране на живот
ните;
в) системата за регистриране на животните;
г) извършването на контрола на продуктив
ните качества и признаци – обект на развъдната
програма;
д) система за използване на зоотехническите
данни;
е) начините за водене на родословната книга,
ако има различни изисквания за вписване на
животните или ако има различни процедури
за класифициране на животните, вписани в
книгата;
6. процедурен правилник, приет съгласно
устава на развъдната организация, определящ
и принципа на недискриминация между чле
новете.“
2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
§ 35. В чл. 29а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде думата „продоволстви
ето“ се заменя с „храните“.
2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се заме
ня с „храните“, а накрая се поставя тире и се
добавя „експерти в областта на развъждането
на съответния вид животни“.
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3. В ал. 4 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
§ 36. В чл. 29б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „продоволст
вието“ се заменя с „храните“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. развъдната програма застрашава запазва
нето и развитието на породата или в случаите,
когато са налице обстоятелства, които застра
шават изпълнението на развъдната програма
на съществуваща организация или сдружение;“.
2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
3. В ал. 3, изречение второ думите „Ново
разрешение се издава“ се заменят с „Подновя
ване на разрешението се извършва“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Развъдна организация, на която е отка
зано издаване на разрешение за извършване на
развъдна дейност, може да кандидатства отново
една година след уведомяването за отказа.“
§ 37. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. наименование и координати за връзка с
развъдната организация;
2. дата на одобрение и номер на разреше
нието;
3. наименование на породата или породите,
за които се осъществява развъдната програма.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Председателите на развъдните органи
зации са длъжни да заявят в Министерството
на земеделието и храните всяка промяна в
обстоятелствата по ал. 2, т. 1 в едномесечен
срок от настъпването є.
(4) Министерството на земеделието и хра
ните изпраща на Европейската комисия и на
официалните органи на държавите – членки
на Европейския съюз, регистъра по ал. 1 и на
организациите по чл. 27, ал. 2.“
§ 38. В чл. 32а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „При“ се добавя
„констатиране липса на дейност, нарушения,
свързани с невъзможност за изпълнение на
развъдната програма, или“, а думата „продо
волствието“ се заменя с „храните“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на земеделието и храните
отнема разрешението на развъдната организа
ция за извършване на развъдна дейност, когато
развъдната организация:
1. не е започнала да осъществява развъдна
дейност;
2. застрашава съществуването на породата;
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3. не предоставя информация на контрол
ните органи;
4. дискриминира своите членове;
5. неправомерно изразходва финансовите
средства, предоставени є от държавата.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „по ал. 2“ се добавя „и 3“, думата
„продоволствието“ се заменя с „храните“ и
думите „по чл. 12, ал. 2“ се заличават.
§ 39. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Продуктите по ал. 1 се използват само
при наличието на зоотехнически сертификат за
разплодника, от който са получени.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея дума
та „селекционен“ се заменя със „зоотехнически“.
§ 40. В глава трета наименованието на раз
дел ІІІ се изменя така: „Предлагане на пазара
на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони“.
§ 41. Членове 38а – 38и се отменят.
§ 42. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предлагането на пазара на живи жи
вотни се извършва на пазари и тържища, във
ферми и стопанства при спазване изискванията
на този закон и на Закона за ветеринарноме
дицинската дейност.“
§ 43. В чл. 39а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Търговията с“ се заменят
с „Предлагането на пазара на“ и думите „чл. 8,
ал. 6“ се заменят с „чл. 8, ал. 8“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Предлагането на чистопородни разплод
ни животни, хибриди, сперма, яйцеклетки и
ембриони на територията на Република Бълга
рия се извършва при наличие на зоотехнически
сертификат или сертификат за произход. При
предлагане на пазара на регистрирани едноко
питни те се придружават от идентификационен
документ (паспорт).
(4) Условията и редът за предлагане на пазара
на еднокопитни, предназначени за състезания,
и редът за участието им в тези състезания се
определят с наредба по чл. 8, ал. 8.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“, ду
мата „асоциации“ се заменя с „организации“, а
думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 3, т. 2
и 3“, а думата „продоволствието“ се заменя с
„храните“.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Копие от документите по ал. 3, издаде
ни извън територията на Република България,
се предоставят на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството.“
§ 44. В чл. 44б се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „застрашени породи“ се
заменят със „застрашени от изчезване и из
чезващи породи“.
2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се за
меня с „храните“.
§ 45. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Органите на държавния контрол в жи
вотновъдството осъществяват контрол върху
производството, развъдната дейност и предла
гането на пазара на селскостопански животни,
сперма, яйцеклетки и ембриони.“
2. В ал. 2 думите „и асоциации“ и „и чл. 38а,
ал. 2“ се заличават.
§ 46. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „селекцията, репродукцията,
окачествяването и търговията в животновъд
ството“ се заменят с „развъдната дейност и
предлагането на пазара на животни, сперма,
яйцеклетки и ембриони“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. проверка на съответствието на храненето
и технологията на отглеждане с потребностите
на съответния вид, порода и категория селско
стопански животни;
6. проверка на състоянието на животните.“
§ 47. Член 46а се изменя така:
„Чл. 46а. Контролът върху развъдната дейност
включва проверка за спазване изискванията на
наредбите по чл. 8, ал. 8, чл. 39а и чл. 44б, ал. 2.“
§ 48. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството – за развъд
ните организации и дейностите по чл. 46 и 46а
при условия и по ред, определени с наредби на
министъра на земеделието и храните.“
§ 49. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „и животинска продукция“
се заличават.
2. В т. 6 след думата „предписания“ се добавя
„за отстраняване на допуснатите нарушения“.
§ 50. В чл. 51в, ал. 1 думите „търгува с“ се
заменят с „предлага на пазара“.
§ 51. В чл. 51г, ал. 1 думите „търгува с“ се
заменят с „предлага на пазара“.
§ 52. В чл. 53, ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“ и думите „от 200 до 400“ се заменят
с „от 500 до 1000“.
§ 53. Член 53а се отменя.
§ 54. Член 55 се отменя.
§ 55. В чл. 56, ал. 1 след думите „изисква
нията на“ се добавя „чл. 24, ал. 2 и 3 и“.
§ 56. Наименованието „Допълнителна
разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни
разпоредби“.
§ 57. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
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1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. Точка 3а се отменя.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Животински вид“ е популация от инди
види със сходни биологични качества, отделена
от другите популации чрез една от формите на
репродуктивна изолация.“
4. В т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „който се изисква при предлагането на
пазара на селскостопански животни за разплод“.
5. В т. 6а думите „асоциация или“ се заличават.
6. Точка 7 се изменя така:
„7. „Категория“ е група индивиди от една
порода, разграничима на възрастов, физиоло
гичен или развъден признак.“
7. Точка 11 се изменя така:
„11. „Отглеждане“ е комплекс от зоотехниче
ски мероприятия, които осигуряват оптимален
растеж, развитие и продуктивност на животните
в съответствие с биологичните им особености.“
8. Точки 15 и 15а се отменят.
9. Точка 17 се отменя.
10. Точка 18 се изменя така:
„18. „Порода“ е група животни от един вид
с общ произход и еволюция, създадена от чо
века в определени еколого-стопански условия,
притежаваща уникални биологични и стопан
ски качества, които устойчиво се предават по
наследство.“
11. Точка 18а се изменя така:
„18а. „Представителни пазари“ са пазари,
където се извършва предлагане на живи сел
скостопански животни и/или продукти от тях.“
12. Точка 18б се отменя.
13. В т. 18в думите „и популация“ се заличават.
14. В т. 18г думите „Рядка порода и попула
ция“ се заменят с „Изчезваща порода“.
15. Точка 18д се изменя така:
„18д. „Незастрашена от изчезване порода“
е порода, при която общият брой на разплод
ните женски животни е по-голям от 1000 или
общият брой на разплодните мъжки животни
е по-голям от 20.“
16. Точка 18е се отменя.
17. Създават се т. 18ж – 18н:
„18ж. „Местни породи“, наричани още
„автохтонни“, са породи, произхождащи от
приспособени към и използвани в определен
географски район на страната.
18з. „Локално адаптирани породи“ са породи,
създадени по определени развъдни схеми, които
са били в страната достатъчно дълго време
(повече от 5 генерации), за да могат да се адап
тират към една или повече от традиционните
производствени системи или географски район.
18и. „Новосъздадени породи“ са породи,
създадени по определени развъдни схеми и
признати от съответен компетентен орган в
страната. Преобладаващият брой от животни
те, съставляващи породата, са в рамките на
последните 5 генерации.
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18к. „Трансгранични породи“ са местни
породи, които съществуват в две или повече
съседни страни в даден регион (на континента).
18л. „Интродуцирани породи“ са породи,
които са внесени в страната с развъдна цел.
18м. „Синтетични породи“ са популации от
даден вид селскостопански животни, получени
в резултат на кръстосване на съществуващи по
роди по определена и призната развъдна схема
с цел обединяване на специфични признаци от
различни породи.
18н. „Изчезнала порода“ е порода, за която
не съществува голяма възможност да бъде въз
становена като жива популация. Изчезването
е абсолютно, когато няма разплодни мъжки
животни (сперма), разплодни женски животни
(яйцеклетки), нито останали ембриони.“
18. В т. 23 думата „Селекционна“ се заменя
с „Развъдна“.
19. В т. 24 думите „кучета и камили“ се
заменят с „каракачанско куче и българско
овчарско куче, отглеждани“.
20. Точка 25 се изменя така:
„25. „Сертификат за произход“ е документ
за удостоверяване произхода на животни, оп
ределени за развъдни цели, който се издава
от развъдна организация и съдържа следната
информация: име и печат на развъдната орга
низация, издаваща документа, входящ номер
на животното в зоотехническия регистър (ин
дивидуален номер) и идентификационен номер
(ветеринарен номер) на животните, дата на
раждане, пол, порода, майка и баща на жи
вотните, вписани в сертификата, собственика
на фермата и населеното място. Сертификат
за произход може да бъде издаден както за
единични животни, така и за група животни от
дадено стадо, включено в развъдна програма.“
21. Точка 25а се отменя.
22. В т. 32 думите „здрави, високопродук
тивни“ се заличават.
23. Точка 34 се изменя така:
„34. „Чистопородно развъждане“ е възпро
изводство на животни в рамките на породата.“
24. Точка 36 се изменя така:
„36. „Зоотехническа книга“ е книга, дневник
или друг носител на информация, в който се
вписват данни за ражданията, запложданията
и движението на животните в стада, включени
в развъдни програми. Зоотехническата книга
се води от собственика или от определено от
него лице по образец, утвърден от развъдната
организация.“
25. В т. 37 след думата „регистър“ се добавя
„за дадена порода селскостопански животни“.
26. Точка 40 се отменя.
27. Точка 42 се отменя.
28. Точка 44 се отменя.
29. Създават се т. 45 – 50:
„45. „Животновъден обект“ е всяко терито
риално обособено място, на което се отглеждат
селскостопански животни.
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46. „Ферма“ е животновъден обект, в който
се отглеждат животни с цел добив на суровини
и храни за предлагане на пазара.
47. „Лично стопанство“ е животновъден обект,
в който се отглеждат животни с цел добив на
суровини и храни за лична консумация.
48. „Собственик на селскостопански живот
ни“ е физическо лице, едноличен търговец или
юридическо лице, което притежава документи,
доказващи собствеността върху животните.
49. „Собственик на животновъден обект“
е физическо лице, едноличен търговец или
юридическо лице, което притежава документи,
доказващи собствеността и/или правото на
ползване върху обекта.
50. „Национална генетична банка“ е наци
оналният генетичен ресурс, включващ сперма,
яйцеклетки, ембриони, тъканни култури и
носители на генетична информация от породи
селскостопански животни, съхранявани в Изпъл
нителната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството.“
§ 58. В допълнителните разпоредби се съз
дава § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на
чл. 2, 4 и 8 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета
от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите
по вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (ОВ, L 219/40
от 14 август 2008 г.).“
§ 59. В § 62 от допълнителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Зако
на за животновъдството (ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
думите „или продуктов борд“ се заличават, а
думата „горите“ се заменя с „храните“.
Допълнителна разпоредба
§ 60. В останалите текстове на закона:
1. Думата „асоциация“ се заменя с „орга
низация“.
2. Думите „министъра на земеделието и
продоволствието“ и „министърът на земедели
ето и продоволствието“ се заменят съответно
с „министъра на земеделието и храните“ и
„министърът на земеделието и храните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 61. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на земеделието и
храните издава наредбите по прилагането му.
§ 62. В 6-месечен срок от обнародването на
този закон в „Държавен вестник“ развъдните
организации привеждат дейността си в съот
ветствие с изискванията на закона.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

§ 63. В Закона за пчеларството (обн., ДВ,
бр. 57 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2005 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г. и бр. 36 и 43
от 2008 г.) в чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. търговията и превозването на пчелни
майки и рояци без сертификат за произход,
издаден от развъдна организация, получила
разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона
за животновъдството;“.
2. Създава се т. 3:
„3. търговията и превозването на пчелни
майки, семейства и рояци без ветеринарномеди
цинско свидетелство за здравословно състояние.“
§ 64. В Закона за прилагане на Общите орга
низации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава пета:
а) в раздел І се създава чл. 47а:
„Чл. 47а. Условията и редът за прилагане на
схема за предоставяне на плодове и зеленчуци
в учебните заведения се определят с наредба
на Министерския съвет.“;
б) създава се раздел ІV с чл. 58а – 58к:
„Раздел ІV
Месо и яйца
Чл. 58а. (1) Предлагането на пазара на кла
нични трупове от говеда, свине и овце, добити в
кланици, които прилагат скалата на Общността
за класификация, наричана по-нататък „скала
та“, се извършва след тяхната класификация.
(2) Класификацията на кланични трупове
от свине и говеда по скалата задължително
се извършва в кланици, в които броят на
кланетата, изчислен средно за календарната
година, надхвърля броя, определен с наредба
на министъра на земеделието и храните.
(3) На класификация по ал. 2 подлежат жи
вотни, които са идентифицирани и регистрирани
по реда на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(4) Собственикът или управителят на кла
ницата обявява ежеседмично по подходящ
начин и на подходящо място цените, по които
кланицата изкупува животните, за единична
бройка, за група животни, за всяка категория
и клас по скалата.
Чл. 58б. (1) Класификацията по скалата
се извършва от лица – класификатори, които
притежават свидетелство за класификация на
кланични трупове. Свидетелствата се издават
от Селскостопанската академия, от универси
тетите, обучаващи специалисти по класифика
ция на кланични трупове, или от съответната
обучителна организация след проведен курс на
обучение и успешно положен изпит.
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(2) Програмата за обучение и за провеж
дане на изпит се изготвя от лицата по ал. 1,
изречение второ и се одобрява от министъра
на земеделието и храните.
(3) За провеждане на обучението и за пов
торно явяване на изпит в случаите по ал. 4
кандидатите заплащат такса, определена с
тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно. То
може да бъде отнето от контролните органи по
чл. 58г, ал. 1 при установяване на нередности
по окачествяването, като:
1. отклонения от правилата за класификация;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване
на цените;
4. непрактикуване на класификацията за
срок, определен с наредбата по ал. 6;
5. други нередности, определени в наредбата
по ал. 6.
(5) За издаване на ново свидетелство кла
сификаторите полагат отново изпит по реда на
наредбата по ал. 6.
(6) Условията и редът за провеждане на
курса за обучение и на изпита и за издаване
и отнемане на свидетелството се определят с
наредба на министъра на земеделието и храните.
(7) Министерството на земеделието и хра
ните поддържа база данни за класификаторите,
завършили курс за класификация на кланични
трупове от говеда, свине и овце, и за кланиците,
извършващи класификация.
Чл. 58в. (1) Министърът на земеделието и
храните възлага на класификаторите извършва
нето на класификация на кланичните трупове
в кланиците.
(2) Собствениците, управителите и останали
ят персонал на кланиците, в които се извършват
класификация, са длъжни да осигурят подходящи
условия за работа на класификаторите и да не
възпрепятстват извършването на работата по
класификацията.
(3) След извършване на класификацията
класификаторът съставя протокол за резултата
от класификацията. Протоколът се предава на
отговорното лице от кланицата, което предос
тавя копие от него на производителя, доста
вил или предал животните за класификация в
кланицата.
(4) Производителят, доставил животни за
класификация в кланицата, както и собстве
никът или управителят на кланицата могат
да оспорят резултата от класификацията пред
органите по чл. 58г, ал. 1.
Чл. 58г. (1) Класификацията съгласно скалата
се контролира чрез проверки на длъжностни
лица, оправомощени от министъра на земеде
лието и храните.
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(2) Не се разрешава използването за лични
нужди или разгласяването на информация от
лицата по ал. 1, която им е станала известна
по време на проверките.
Чл. 58д. (1) Кланиците изпращат в Минис
терството на земеделието и храните данни за
средната цена за покупко-продажбата на кла
ничен труп за определено тегло и категория,
класифициран по скалата, в срок, определен с
наредбата по чл. 58е, ал. 2.
(2) Длъжностни лица на представителните
пазари за живи селскостопански животни и
продукти от тях изпращат всяка седмица в
Министерството на земеделието и храните
данни за средната цена за покупко-продажбата
на животните.
(3) Не се разрешава използването за лични
нужди или разгласяването на информация от
лицата по ал. 1 и 2, която им е станала известна
във връзка със задължението им за изпращане
на данни за цените.
(4) Информация за данните по ал. 1 и 2
се предоставя от министъра на земеделието и
храните – при поискване от орган на държавна
власт, а на международни организации – въз
основа на сключени споразумения.
Чл. 58е. (1) Редът и методът за класификация
на кланични трупове от говеда, свине и овце по
скалата се определят с наредба на министъра
на земеделието и храните.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и:
1. задължението за класификация на кланич
ни трупове от говеда, свине и овце по скалата
съгласно броя на кланетата;
2. изискванията за приемане, предкланичен
престой и клане на животни в кланицата;
3. редът и методът за класификация, иденти
фикация и претегляне на кланичните трупове;
4. редът за събиране и предаване на резул
татите от класификацията;
5. редът за изчисляване и докладване на
цените;
6. редът за извършване на проверка в кла
ниците;
7. редът за разглеждане на споровете относно
класификацията.
(3) Министърът на земеделието и храните
определя със заповед представителните пазари
на живи селскостопански животни и продукти
от тях.
Чл. 58ж. Министърът на земеделието и
храните определя с наредби:
1. изискванията относно доставянето, съхра
няването, транспортирането, окачествяването,
маркировката и опаковката на яйца и реда за
извършване на проверки във връзка с предла
гането им на пазара;
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2. изискванията за класификацията на месо
то, разфасовките и субпродуктите от домашни
птици и качествените изисквания към тях в
зависимост от вида на птиците, външния вид
и теглото на трупа;
3. изискванията за съхраняване и предлагане
на пазара на месо, разфасовки и субпродукти
от домашни птици;
4. тестовете по окачествяване и контрол
върху качеството на месото, разфасовките и
субпродуктите от домашни птици;
5. реда за събиране на данни за средната
цена на покупко-продажбата.
Чл. 58з. (1) Условията и редът за издаване
и отнемане на свидетелство за окачествители
на яйца и птиче месо, както и за провеждане
на курс за обучение и за полагане на изпит се
определят с наредба по чл. 58ж.
(2) Свидетелствата се издават от Селскосто
панската академия, от университетите, обуча
ващи специалисти по животновъдство, и/или
от обучителна организация след проведен курс
на обучение и успешно положен изпит.
Чл. 58и. (1) Предлагането на пазара на
кланични трупове от зайци се извършва след
тяхното окачествяване в кланици от лица, ко
ито притежават свидетелство за окачествител.
Свидетелствата се издават от Селскостопанската
академия, от университетите, обучаващи специ
алисти по животновъдство, и/или от обучителна
организация след проведен курс на обучение и
успешно положен изпит.
(2) Програмата за обучение се изготвя от
обучаващите институции по ал. 1.
(3) Министерството на земеделието и храните
води регистър на окачествителите, завършили
квалификационен курс за класификация и
окачествяване на заешко месо и разфасовки.
Чл. 58к. Предлагането на пазара на птиче
и заешко месо и яйца се извършва след ока
чествявяне в кланици и центрове за опаковане
на яйца при спазване изискванията на този
закон и на Закона за ветеринарномедицинската
дейност.“
2. В глава шеста се създават чл. 60а – 60д:
„Чл. 60а. (1) Органите на държавния кон
трол в животновъдството осъществяват контрол
върху предлагането на пазара на месо и яйца.
(2) На контрол подлежат обектите по
чл. 58а, ал. 2 и по чл. 58к.
Чл. 60б. Контролът включва:
1. проверка на състоянието и начина на
използване на сградите, инсталациите и техни
ческото оборудване, свързани с окачествяването,
класификацията и предлагането на пазара на
месо и яйца;
2. вземане на проби за извършване на ана
лизи и изследвания;
3. проверка на документацията по извърш
ваната дейност.
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Чл. 60в. Контролът се осъществява от:
1. длъжностни лица, оправомощени от минис
търа на земеделието и храните – за обектите по
чл. 58а, ал. 1 и 2, за изискванията, определени
с наредбите по чл. 58е и 58ж, и за обектите за
производство и търговия с кланични трупове
от зайци по чл. 58и, ал. 1;
2. органите за държавен контрол по Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 60г. Контролните органи имат право:
1. на свободен достъп и проверки в контро
лираните обекти;
2. да дават задължителни предписания за
отстраняване на допуснатите нарушения;
3. да съставят актове за констатираните
административни нарушения.
Чл. 60д. Лицата, подлежащи на контрол, са
длъжни да осигуряват на органите по чл. 60в
достъп до контролираните обекти, да им съ
действат и да изпълняват техните предписания.“
3. В глава осма се създават чл. 74а – 74д:
„Чл. 74а. (1) За нарушения на разпоредбите
на чл. 58ж, т. 1 и чл. 58и се налага глоба от
500 до 1500 лв., ако лицето не подлежи на потежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
1000 до 3000 лв.
(3) За нарушения на разпоредбите по
чл. 58а – 58е и чл. 58ж, т. 2, 3 и 4 се налага
глоба от 3000 до 10 000 лв., при повторно на
рушение от 10 000 до 25 000 лв., а при трето
нарушение се отнема правото на дейност.
Чл. 74б. (1) Лице, което отказва да съдейства
или препятства изпълнението на дейностите
на държавния контрол по чл. 60б, се наказва
с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на
по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 800 до 1200 лв.
Чл. 74в. (1) Лице, което укрива информация
или предоставя невярна информация на кон
тролните органи в нарушение на изискванията
на чл. 60г, се наказва с глоба от 400 до 600 лв.,
ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 1500 лв.
Чл. 74г. При повторно извършване на нару
шенията по чл. 74а – 74в предвидените глоби
или имуществени санкции се налагат в двоен
размер.
Чл. 74д. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 74а – 74г се съставят от
лицата по чл. 60в.
(2) Наказателните постановления се издават
от министъра на земеделието и храните или
от оправомощени от него длъжностни лица.
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(3) Установяването на нарушенията, издава
нето, обжалването и изпълнението на наказа
телните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.“
4. В допълнителните разпоредби се създава
т. 21:
„21. „Класификация по скалата на Общност
та“ е система за класифициране на кланични
трупове от говеда, свине и овце според вида
на животното, общия външен вид на мускулна
структура (конформация), мастното покритие,
теглото и процента на постното месо.“
5. Навсякъде в закона думите „Министер
ството на земеделието и продоволствието“,
„министъра на земеделието и продоволствието“
и „министърът на земеделието и продоволстви
ето“ се заменят съответно с „Министерството
на земеделието и храните“, „министъра на
земеделието и храните“ и „министърът на зе
меделието и храните“.
§ 65. В Закона за закрила на новите сортове
растения и породи животни (обн., ДВ, бр. 84 от
1996 г.; изм., бр. 27 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г.,
бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 30 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ:
„Местните (автохтонните) породи селскостопан
ски животни и създадените породи в страната
съгласно приложението са собственост на
българската държава.“
2. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) Правото на сертификат за породите
животни съгласно приложението към чл. 4,
ал. 1 принадлежи на българската държава.
Притежател на сертификатите за съответните
породи е Министерството на земеделието и
храните.“
3. Създава се приложение към чл. 4, ал. 1:
„Приложение
към чл. 4, ал. 1
БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ,
СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
А. МЕСТНИ (АВТОХТОННИ) ПОРОДИ
ЖИВОТНИ
ГОВЕДА
Българско сиво говедо
Родопско късорого говедо
БИВОЛИ
Български бивол
ОВЦЕ
Бяла маришка овца
Вакла маришка овца
Реплянска овца
Местна карнобатска овца
Медночервена шуменска овца
Копривщенска (Средногорска) овца
Дъбенска овца
Средностаропланинска овца
Каракачанска овца
Странджанска овца
Сакарска овца
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Котленска овца
Среднородопска овца
Свищовска овца
Софийска (Елинпелинска) овца
Тетевенска овца
Западностаропланинска овца
Брезнишка овца
Местна старозагорска овца
Черноглава плевенска овца
КОЗИ
Местна дългокосместа (Калоферска) коза
КОНЕ
Каракачански кон
Старопланински кон
Рилородопски кон
МАГАРЕТА
Местно магаре
СВИНЕ
Източнобалканска свиня
ПТИЦИ
Старозагорска червена кокошка
Черна шуменска кокошка
КУЧЕТА
Каракачанско куче
Българско овчарско куче
Б. ПОРОДИ ЖИВОТНИ, СЪЗДАДЕНИ В
БЪЛГАРИЯ
ГОВЕДА
Българско черно-шарено говедо
Българско кафяво говедо
Българско родопско говедо
Българско сименталско говедо
БИВОЛИ
Българска мурра
ОВЦЕ
Североизточнобългарска тънкорунна порода
Дунавска тънкорунна порода
Тракийска тънкорунна порода
Карнобатска тънкорунна порода
Севернобългарски коридел
Южнобългарски коридел
Старопланински цигай
Родопски цигай
Синтетична популация българска млечна
КОЗИ
Българска бяла млечна коза
КОНЕ
Източнобългарски кон
Дунавски кон
Плевенски кон
СВИНЕ
Дунавска бяла
Български ландрас – специализирана ли
ния Ch
ЗАЙЦИ
Виенчин“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 24 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 84
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на На
казателния кодекс, приет от ХLI Народно
събрание на 24 март 2010 г.
Издаден в София на 31 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм.,
бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89
и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54
от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.;
Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния
съд – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Ре
шение № 19 от 1997 г. на Конституционния
съд – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132,
133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г.
на Конституционния съд – бр. 98 от 2000 г.;
изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от
2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93
и 102 от 2009 г.)
§ 1. Член 58а се изменя така:
„Чл. 58а. (1) При постановяване на осъди
телна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2
от Наказателно-процесуалния кодекс съдът
определя наказанието лишаване от свобода,
като се ръководи от разпоредбите на Общата
част на този кодекс и намалява така опреде
леното наказание с една трета.
(2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато
съдът определи като най-подходящо по вид
наказанието доживотен затвор без замяна, не
го налага, а наказанието доживотен затвор
заменя с лишаване от свобода от двадесет до
тридесет години.
(3) Съдът определя размера на наказанието
лишаване от свобода в пределите на най-нис
кия минимален размер и най-високия мак
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симален размер на наказанието лишаване от
свобода, определено при условията на ал. 2 и
наказанието лишаване от свобода, предвидено
в Особената част на този кодекс.
(4) В случаите, когато едновременно са
налице условията по ал. 1 – 3 и условията
на чл. 55, съдът прилага само чл. 55, ако е
по-благоприятен за дееца.
(5) Правилата по ал. 1 – 4 не се прилагат
за предвидените в Особената част на този
кодекс наказания по чл. 37, ал. 1, т. 2 – 11.“
§ 2. В чл. 78а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди буква „а“ думите
„от петстотин до пет хиляди лева“ се заменят
с „от хиляда до пет хиляди лева“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато са налице основанията по ал. 1
и деянието е извършено от непълнолетно
лице, съдът го освобождава от наказателна
отговорност, като му налага администра
тивно наказание обществено порицание или
възпитателна мярка. Съдът може да наложи
и административно наказание лишаване от
право да се упражнява определена профе
сия или дейност за срок до три години, ако
лишаване от такова право е предвидено за
съответното престъпление.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думите „две години“
се заменят с „три години“.
§ 4. В чл. 93, т. 1, буква „б“ думите „частен
нотариус“ се заменят с „нотариус“.
§ 5. В чл. 117, ал. 1 думите „по чл. 115 и
116“ се заличават, а думите „до три години“
се заменят с „от една до шест години“.
§ 6. В чл. 118 думите „чл. 116, точки 1 – 6“
се заменят с „чл. 116, ал. 1, т. 1 – 6“.
§ 7. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години“ се заме
нят с „до пет години“.
2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заме
нят с „от една до шест години“.
§ 8. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заме
нят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до пет години“
се заменят с „от две до осем години“.
3. В ал. 3 думите „от три до осем години“
се заменят с „от три до десет години“.
§ 9. В чл. 127, ал. 1 думите „до три години“
се заменят с „от една до шест години“.
§ 10. В чл. 129, ал. 1 думите „до пет години“
се заменят с „до шест години“.
§ 11. В чл. 131, ал. 1 в текста след т. 12
думите „от три до дванадесет години“ се
заменят с „от три до петнадесет години“, а
думите „от една до пет години“ се заменят с
„от две до десет години“.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

§ 12. В чл. 131а думите „от пет до дванадесет
години“ се заменят с „от осем до петнадесет
години“, а думите „от три до осем години“
се заменят с „от пет до дванадесет години“.
§ 13. В чл. 142 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който отвлече другиго, се наказва с
лишаване от свобода от три до десет години.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „от
три до десет години“ се заменят с „от седем
до петнадесет години“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наказанието е лишаване от свобода
от десет до двадесет години или доживотен
затвор, както и конфискация на част или ця
лото имущество на виновния, когато:
1. деянието е извършено повторно или
представлява опасен рецидив;
2. от деянието са настъпили значителни
вредни последици;
3. към отвлеченото лице е проявена осо
бена жестокост;
4. деянието е извършено по особено мъчи
телен или опасен за здравето на отвлечения
начин;
5. освобождаването на отвлечения е поста
вено в зависимост от изпълнение на определено
условие от страна на трето лице.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) За приготовление, подбуждане или
сдружаване с цел извършване на престъпле
ние по този член наказанието е лишаване от
свобода от една до шест години.
(6) В случаите по ал. 1 – 5 деецът се на
казва при условията на чл. 55, ако доброволно
се предаде на органите на властта, разкрие
всичко, което му е известно за извършeните
престъпления, и по този начин съществено
улесни разкриването и доказването на прес
тъпленията.“
§ 14. В чл. 142а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до две години“ се заме
нят с „до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до шест години“
се заменят с „от две до осем години“.
3. В ал. 4 думите „от три до десет години“
се заменят с „от три до дванадесет години“.
4. В ал. 5 думите „предходната алинея“ се
заменят с „ал. 1“.
§ 15. В чл. 144 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до шест месеца или с
глоба от сто до триста лева“ се заменят с „до
три години“.
2. В ал. 2 думите „лишаване от свобода до
една година или глоба до двеста лева“ се за
менят с „лишаване от свобода до пет години“.
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3. В ал. 3 думите „лишаване от свобода
до три години или пробация“ се заменят с
„лишаване от свобода до шест години“.
§ 16. В чл. 150 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до шест години“ се за
менят с „от две до осем години“.
2. В ал. 2 думите „от две до осем години“
се заменят с „от три до десет години“.
§ 17. В чл. 151 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „до пет години“ се заме
нят с „от една до пет години“.
2. В ал. 3 думите „до три години“ се за
менят с „до пет години“.
§ 18. В чл. 155а, ал. 1 думите „до пет го
дини“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 19. В чл. 155б след думите „възраст, да“
се добавя „участва или да“.
§ 20. В чл. 160 думите „чл. 116, точка 2“
се заменят с „чл. 116, ал. 1, точка 2“, думите
„чл. 131, точка 2“ се заменят с „чл. 131,
ал. 1, точка 2“, а думите „чл. 142, ал. 2 – 4“
се заменят с „чл. 142, ал. 2 и 3“.
§ 21. В глава трета, раздел пети се създава
чл. 171а:
„Чл. 171а. (1) Който противозаконно при
добие, разкрие или разпространи трафични
данни, каквито се събират, обработват, съх
раняват или използват съгласно Закона за
електронните съобщения, се наказва с лиша
ване от свобода до три години или пробация.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено
с користна цел, наказанието е лишаване от
свобода от една до шест години.“
§ 22. В чл. 182 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до една година или с
пробация“ се заменят с „до три години“.
2. В ал. 2 думите „до шест месеца или с
глоба от сто до триста лева“ се заменят с „до
шест месеца или с глоба до три хиляди лева“.
§ 23. В чл. 182а, ал. 1 думите „до една
година“ се заменят с „до три години“.
§ 24. В чл. 185 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до една година“ се за
менят с „до три години“.
2. В ал. 2 думите „до три години“ се за
менят с „от една до шест години“, а думите
„от сто до триста лева“ се заменят с „до пет
хиляди лева“.
§ 25. В чл. 186 думите „пробация или глоба
от сто до триста лева“ се заменят с „лишаване
от свобода до една година или с пробация“.
§ 26. В чл. 187 думите „до една година“ се
заменят с „до три години“.
§ 27. В чл. 192, ал. 1 думите „от сто до
триста лева, както и с обществено порицание“
се заменят с „до три хиляди лева“.
§ 28. Член 193а се отменя.
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§ 29. В чл. 206, ал. 1 думите „до шест го
дини“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 30. В чл. 209 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до шест години“ се за
менят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „до три години“ се за
менят с „до пет години“.
§ 31. В чл. 212, ал. 1 след думата „движимо“
се добавя „или недвижимо“, а думите „до осем
години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 32. В чл. 215 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заме
нят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „от
хиляда до три хиляди лева“ се заменят с „от
пет хиляди до десет хиляди лева“.
§ 33. В чл. 218б думите „до сто и петдесет
лева“ се заменят с „до размера на две мини
мални работни заплати за страната, установени
към датата на извършване на деянието“.
§ 34. Член 218в се изменя така:
„Чл. 218в. Наказателното преследване се
възбужда по тъжба на пострадалия в след
ните случаи:
1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и
чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъп
лението е частно имущество;
2. за кражба, обсебване, измама и изнудване,
когато предмет на престъплението е частно
имущество, ако пострадалият е съпруг, въз
ходящ, низходящ или роднина по съребрена
линия до втора степен на виновния или живее
с него в едно домакинство, или е настойник
или попечител на виновния.“
§ 35. В чл. 219 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 и 2 думите „до три години“ се
заменят с „до шест години“.
2. В ал. 3 думите „до осем години“ се за
менят с „от две до осем години“.
3. В ал. 4 думите „от една до пет“ се заме
нят с „от три до десет“, а думите „от една до
десет“ се заменят с „от три до дванадесет“.
§ 36. В чл. 220 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заме
нят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до десет“ се
заменят с „от три до десет“.
§ 37. В чл. 227б, ал. 2 думата „15-дневен“
се заменя с „30-дневен“.
§ 38. В чл. 234 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „на склад“ се заличават,
а думите „до три години“ се заменят с „от
една до шест години“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „до пет
години“ се заменят с „от две до осем години“.
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§ 39. В чл. 234а думите „до три години“
се заменят с „до пет години“.
§ 40. В чл. 234б, ал. 1 думите „до три го
дини“ се заменят с „до пет години“.
§ 41. В чл. 242, ал. 1 в текста след буква
„ж“ думите „до десет“ се заменят с „от три
до десет“.
§ 42. Член 247 се отменя.
§ 43. В чл. 248а се правят следните изме
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който, за да получи кредит, представи
неверни сведения, се наказва с лишаване от
свобода до три години и с глоба от хиляда
до пет хиляди лева.“
2. В ал. 3 думите „до три години“ се за
менят с „от една до шест години“, а думите
„от две хиляди до пет хиляди“ се заменят с
„от две хиляди до десет хиляди“.
3. В ал. 5 думите „до пет години“ се заме
нят с „от две до осем години“.
§ 44. В чл. 254б се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заме
нят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „до шест години“ се за
менят с „от две до осем години“.
§ 45. В чл. 255, ал. 1 в текста след т. 7 ду
мите „до пет години“ се заменят с „от една
до шест години“.
§ 46. В чл. 269, ал. 1 думите „до пет години“
се заменят с „до шест години“.
§ 47. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година или
глоба от сто до триста лева“ се заменят с
„до три години или глоба от петстотин до
две хиляди лева“.
2. В ал. 2 думите „до две години“ се заме
нят с „до пет години“.
§ 48. В чл. 274а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „вътрешните работи“
се поставя запетая и се добавя „Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за изпълнение на наказани
ята и задържането под стража или Закона за
съдебната власт“, а думите „до две години и
с глоба до петстотин лева“ се заменят с „до
три години или пробация“.
2. В ал. 2 думите „до пет години и глоба
до две хиляди лева“ се заменят с „от една до
шест години“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Който по какъвто и да е начин опетни,
противозаконно унищожи или повреди фор
мено облекло, служебни знаци или надписи,
носени или поставени по реда на Закона
за Министерството на вътрешните работи,
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, Закона за изпълнение
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на наказанията и задържането под стража
или Закона за съдебната власт, се наказва с
лишаване от свобода до една година.“
§ 49. В чл. 289 думите „до пет години или
с пробация, или с обществено порицание“ се
заменят с „от една до шест години“.
§ 50. В чл. 302, т. 1 накрая се поставя за
петая и се добавя „или от полицейски орган,
или от разследващ полицай“.
§ 51. В чл. 304а след думата „следовател“
се поставя запетая и се добавя „или на поли
цейски орган, или на разследващ полицай“.
§ 52. В чл. 313, ал. 2 думите „от една до
шест години“ се заменят с „до три години“,
а думите „от сто до двеста и петдесет лева“
се заменят с „до хиляда лева“.
§ 53. В чл. 318 думите „орган на властта“ се
заменят с „длъжностно лице“, а след думата
„обществеността“ се добавя „ако извършеното
не съставлява по-тежко престъпление“ и се
поставя запетая.
§ 54. В чл. 321, ал. 3 в текста преди т. 1
след думите „престъпления по“ се добавя
„чл. 142, чл. 142а, чл. 143а“, запетаята пред ду
мите „чл. 354б, ал. 1 – 4“ се заменя със съюза
„и“, а думите „и чл. 354в, ал. 1“ се заличават.
§ 55. В чл. 326 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили
значителни вредни последици, наказанието е
лишаване от свобода до пет години и глоба
от петстотин до две хиляди лева.“
§ 56. Член 328 се отменя.
§ 57. В чл. 338 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до две години или с
глоба от сто до триста лева“ се заменят с „от
една до пет години или с глоба от петстотин
до три хиляди лева“.
2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заме
нят с „от две до осем години“.
3. В ал. 3 след думата „имот“ се добавя
„когато деецът не е искал и не е допускал
това“, а думите „от две до осем години“ се
заменят с „от три до десет години“.
§ 58. В чл. 339 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до шест години“ се за
менят с „от две до осем години“.
2. В ал. 2 думите „от три до осем години“
се заменят с „от три до десет години“.
3. В ал. 3 думите „до шест години“ се за
менят с „от две до осем години“.
§ 59. В чл. 339а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до три години“ се заме
нят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до пет години“
се заменят с „от две до осем години“.
§ 60. В чл. 339б думите „до шест години“
се заменят с „от три до десет години“.
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§ 61. В чл. 354а, ал. 2 в текста преди т. 1
думите „голямо количество“ се заменят с
„големи размери“, а думите „особено голямо
количество“ се заменят с „особено големи
размери“.
§ 62. В чл. 357 се правят следните изме
нения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заме
нят с „от две до осем години“.
2. В ал. 2 думите „от три до десет години“
се заменят с „от пет до петнадесет години“.
Законът е приет от 41-ото Народно съ
брание на 24 март 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2905

УКАЗ № 85
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“ За
конът за изменение на Закона за българските
лични документи, приет от ХLI Народно съ
брание на 26 март 2010 г.
Издаден в София на 1 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за българските лични
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр.
53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г.,
бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29
и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр.
43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105
от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88
и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 5, т. 2 думите „до две го
дини“ се заменят с „до 59 месеца“.
§ 2. В чл. 18а, т. 1 думите „до две години“
се заменят с „до 59 месеца“.
§ 3. В чл. 20а, ал. 2 думите „снимка на ли
цето, пръстовите му отпечатъци и подписа“ се
заменят със „ снимка на лицето и пръстовите
му отпечатъци“.
§ 4. В § 20 от преходните и заключителните
разпоредби думите „до две години“ се заменят
с „до 59 месеца“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон се прекратява действието на
принудителните административни мерки, прило
жени със заповеди на основание разпоредбите
на отменените т. 2, 4, 5 , 6 , 7 и 8 на чл. 76.
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§ 6. Разпоредбата на § 3 влиза в сила от 29
март 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 март 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2907

УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за здравното
осигуряване, приет от ХLI Народно събрание
на 1 април 2010 г.
Издаден в София на 1 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр.
93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и
113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41
от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28,
38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99,
102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34,
59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53,
59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от
2008 г. и бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 19 от 2010 г.)
Параграф единствен. В чл. 80г, ал. 2 думата
„задължителна“ се заменя с „препоръчителна“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 април 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2986

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и
парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейносттта на Народното
събрание
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РЕШИ:
Избира Камен Костов Костадинов за член на
Комисията за борба с корупцията и конфликт
на интереси и парламентарна етика.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2753

РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на
Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Алиосман Ибраим Имамов
от парламентарната група на Движение за права
и свободи като член – основен представител
на постоянната делегация на Народното събра
ние в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа.
2. Избира Юнал Саид Лютфи от парламен
тарната група на Движение за права и свободи
за член – основен представител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламен
тарната асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2754

РЕШЕНИЕ

във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното
събрание за 2010 г. е от 2 до 11 април 2010 г.
включително.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2755
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 105,
ал. 4 от Конституцията на Република България
и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програ
ма на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз за 2010 г.
Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз
за 2010 г.
Народното събрание, като се ръководи от
– приноса на съответните европейски ак
тове за социално-икономическото развитие на
Република България и за утвърждаването у нас
на правовата държава, демократичната поли
тическа система и общочовешките ценности,
– ролята на предлаганите проекти за разви
тието на Европейския съюз като единно ико
номическо пространство и като пространство
на свобода, сигурност и правосъдие,
– нуждата от укрепване на глобалната
роля на Европейския съюз като защитник на
демокрацията и устойчивото социално и еко
логично развитие,
– спазването на принципите на субсиди
арност и пропорционалност в европейския
законодателен процес,
реши да упражни правомощията си по
чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Републи
ка България, като подложи на процедурата
по парламентарно наблюдение и контрол по
глава десета от чл. 103 до чл. 109 от ПОДНС
следните проекти на актове:
1. Инициатива относно приемането на План
за действие за европейска енергийна политика
(2010 – 2014 г.).
2. Актуализация на Плана за действие за
енергийна ефективност, приет през 2006 г., за
периода до 2012 г.
3. Предложение за Регламент относно мерките
за гарантиране сигурността на доставките на газ.
4. Законодателни инициативи във връзка с
облагането с ДДС на пощенските услуги.
5. Предложения за законодателни мерки във
връзка с борбата с данъчните измами.
6. Предложения за преработване на Регла
мента за административно сътрудничество в
областта на ДДС.
7. Предложение за изменение на Дирек
тивата за данъчното облагане на енергийните
продукти с цел въвеждане използването на

ВЕСТНИК

БРОЙ 26

данъчни инструменти за намаляване на еми
сиите на СО2 в данъчната основа за облагане
на горивата с акциз.
8. Проект за изменение на Регламент
1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. от
носно намесата на митническите органи по
отношение на стоки, за които се подозира, че
нарушават някои права върху интелектуалната
собственост, както и относно мерките, които
следва да се вземат по отношение на стоки,
нарушаващи някои права върху интелектуал
ната собственост.
9. Законодателни инициативи с цел ре
форма на Общата селскостопанска политика
след 2013 г.
10. Нови законодателни мерки, свързани
с опростяване на Общата селскостопанска
политика.
11. Предложение за Регламент на Евро
пейския парламент и на Съвета, определящ
задълженията на оператори, предлагащи дървен
материал.
12. Предложения за законодателни мерки във
връзка с изпълнение на Стратегията по здра
веопазване на животните „Профилактиката е
по-добра от лечението“ за периода 2007 – 2013 г.
13. Предложение за Директива за прилага
не правата на пациентите при трансгранично
здравно обслужване.
14. Предложение за инициативи, свързани с
иновациите в здравеопазването, и по-конкретно
в областта на електронното здравеопазване.
15. Предложение за Решение на Съвета
за пост-Лисабонска стратегия във връзка с
Общностната политика по заетост след 2010 г.
16. Предложение за Директива на Европей
ския парламент и на Съвета относно емисиите
от промишлеността.
17. Предложение за мерки, свързани с ре
визията на първия железопътен пакет.
18. Предложение на Европейската комисия
за Регламент за разследване и предотвратяване
на произшествия и инциденти в гражданската
авиация.
19. Стратегия за развитие на информаци
онното общество.
20. Стратегия за вътрешната сигурност на Ев
ропейския съюз и актове по нейното прилагане.
21. Наблюдение върху актове и дейността,
свързани с Постоянен комитет за оперативно
сътрудничество по въпросите на вътрешната
сигурност (COSI).
22. Инициатива за създаване на Европей
ски пакт за борба с международния трафик на
наркотици.
23. Инициатива за Директива на Европейския
парламент и на Съвета относно европейската
заповед за осигуряване на защита.
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24. Правила относно упражняването на
правото за гражданска инициатива.
25. Актове, свързани с процеса на присъеди
няване на Европейския съюз към Европейската
конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи.
26. Предложение за изменение на Регламент
44/2001 относно компетентността, признава
нето и изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела.
27. Законодателни инициативи в области от
стратегически интерес за сигурността и борбата
с тероризма.
28. Мерки, свързани с дейността по Програма
та на Съюза за защита на децата при използване
на интернет и други информационни технологии.
29. Мерки, свързани с „Обновена рамка
за европейско сътрудничество в областта на
младежта 2010 – 2018 г.“.
30. Стратегическа рамка за европейско съ
трудничество „Образование и обучение 2020 г.“.
31. Рамкова програма за научни изследвания
и технологично развитие.
32. Предложение за проект на Програма за
конкурентоспособност и иновации.
33. Предложение за законодателни мерки
относно показателите за наблюдение на евро
пейското изследователско пространство.
34. Стратегия за развитие на Дунавския
регион.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2775
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РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Георги Лозанов Георгиев за член на
Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 1 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2985

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 76

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Марин Петров Мари
нов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги към Република
България в областта на образованието и науката
и по случай неговата 80-годишнина.
Издаден в София на 22 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2800

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни
медии
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира София Владимирова Владимирова
за член на Съвета за електронни медии.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 1 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2984
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УКАЗ № 77

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Божидар Борисов Божинов с
орден „Стара планина“ първа степен за изклю
чително големите му заслуги за развитието на
българската икономика и за насърчаването и
подпомагането на българския бизнес както в
страната, така и на европейския и световния
пазар.
Издаден в София на 22 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2801
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
ОТ 26 МАРТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Методиката за
определяне размера на минималната наемна
цена при отдаване под наем на морските
плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 25 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Размерът на отчислението, което
формира първоначалната годишна наемна
цена (началната тръжна цена), се определя,
както следва:
Граници на съотноше Размер на отчислени
нието БПП/БРПМ
ето (Р)
- от 0 до 20,0

0,02

- от 20,01 до 35,0

0,04

- над 35,01

0,08

“
§ 2. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. Първоначалната цена по чл. 4, ал. 1
може да бъде увеличена до 20 на сто за мор
ските плажове, при които изградената леглова
база в зоната до 3 км от плажа, в т.ч. местата
за къмпингиране, надвишава броя плажни
места на плажа.“
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2817

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
ОТ 26 МАРТ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 2010 г. за предоставяне
на средства от републиканския бюджет за
придобиване от държавата на акции от капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 22
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 думите „50 000 броя“ се заменят
с „500 броя“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2818
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РЕШЕНИЕ № 149
ОТ 19 МАРТ 2010 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив“,
подобект „ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив – п/ст
Черноземен“ – изместване от съществуващото
трасе на ВЛ 110 kV „Игнатиев“, на територията на община Калояново, област Пловдив
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за
енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1, чл. 34б
и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграж
дане на обект „ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив“,
подобект „ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив – п/ст
Черноземен“ – изместване от съществуващо
то трасе на ВЛ 110 kV „Игнатиев“, съгласно
влязъл в сила парцеларен план, одобрен със
Заповед № ЗД-00-803 на областния управител
на област Пловдив от 13 август 2007 г., части
от имоти – частна собственост, както следва:
а) поземлен имот с проектен № 323099 с
площ 0,025 дка, образуван от поземлен имот
№ 323030, целият с площ 12,829 дка, с начин
на трайно ползване – нива, категория на земята
при неполивни условия – четвърта, намиращ се
в землището на с. Ръжево Конаре, с ЕКАТТЕ
63567, местността „Сейменски кладенец“, общи
на Калояново, област Пловдив, правото на соб
ственост върху който е възстановено с Решение
№ 015 на Поземлената комисия – с. Калояново,
от 12 юли 1999 г.
Размерът на паричното обезщетение е 45 лв.
съгласно експертна оценка за определяне на
пазарната стойност на имота, изготвена от оце
нител на имоти от декември 2009 г., дължимо на
наследниците на Илия Генов Бахчевански, бивш
жител на с. Ръжево Конаре, община Калояново,
област Пловдив: Иван Димитров Рангелов с по
стоянен адрес с. Ръжево Конаре; Пена Иванова
Тончева с постоянен адрес с. Ръжево Конаре;
Никола Иванов Минков с постоянен адрес Ка
занлък; Илия Иванов Минков с постоянен адрес
с. Ръжево Конаре; Ивана Илиева Джумерска
с постоянен адрес Пловдив; Георги Генов Бах
чевански с постоянен адрес София; Димитър
Илиев Бахчевански с постоянен адрес с. Ръжево
Конаре и Стоян Илиев Бахчевански с постоянен
адрес с. Ръжево Конаре;
б) поземлен имот с проектен № 066034 с
площ 0,025 дка, образуван от поземлен имот
№ 066014, целият с площ 8,389 дка, с начин на
трайно ползване – нива, категория на земята
при неполивни условия – трета, намиращ се в
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землището на с. Черноземен, с ЕКАТТЕ 81133,
местността „Черноземен“, община Калояново,
област Пловдив.
Размерът на паричното обезщетение е 60 лв.
съгласно експертна оценка за определяне на
пазарната стойност на имота, изготвена от оце
нител на имоти от декември 2009 г., дължимо
на Евгения Станчева Койнова – собственик
на имота съгласно нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 75 от 1 декем
ври 2006 г., с постоянен адрес: Пловдив, ул.
Димитър Талев 132, ет. 7, ап. 18.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Триадица 8.
3. Решението може да се обжалва пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2589

РЕШЕНИЕ № 157
ОТ 23 МАРТ 2010 Г.

за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени
на „Ватия“ – АД, София, концесии за добив
на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
от находище „Подгумер“, с. Подгумер, район
„Нови Искър“, област София, от находище
„Сакар планина“ – участък „Богомил“, с. Богомил, община Харманли, област Хасково, от
находище „Бистрица“, с. Бистрица, област
София, от находище „Овчарово“, с. Овчарово,
община Харманли, област Хасково, от находище „Малък Гайтановец“, община Белово, област Пазарджик, от находище „Побит камък“,
с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, от находище „Стрелча – Мерата“ – у частъци „Мерата“, „Мали К ладни
дял“ и „Банчовец“, община Стрелча, област
Пазарджик, и от находище „Гърмище“, с. Чепърлинци, община Драгоман, Софийска област
На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с
чл. 25, ал. 2, 3 и 5 от Закона за подземните
богатства и Решение № 127 на Министерския
съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 23 от 2006 г.), Решение
№ 782 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 96 от 2006 г.), Решение № 780 на Ми
нистерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 96
от 2006 г.), Решение № 781 на Минис
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терския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 96 от
2006 г.), Решение № 847 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 2 от 2007 г.), Решение № 846
на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 2 от
2007 г.), Решение № 783 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) и Решение
№ 751 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 91 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Ватия“ – АД, София, да
прехвърли на „Ватия холдинг“ – АД, София,
изцяло правата и задълженията по предос
тавени концесии за добив на неметални
полезни изкопаеми – индустриални мине
рали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, от
находище „Подгумер“, с. Подгумер, район
„Нови Искър“, област София, предоставена
с Решение № 127 на Министерския съвет от
2006 г., от находище „Сакар планина“ – учас
тък „Богомил“, с. Богомил, община Харман
ли, област Хасково, предоставена с Решение
№ 782 на Министерския съвет от 2006 г., от
находище „Бистрица“, с. Бистрица, област
София, предоставена с Решение № 780 на
Министерския съвет от 2006 г., от находище
„Овчарово“, с. Овчарово, община Харманли,
област Хасково, предоставена с Решение
№ 781 на Министерския съвет от 2006 г., от
находище „Малък Гайтановец“, община Белово,
област Пазарджик, предоставена с Решение
№ 846 на Министерския съвет от 2006 г., от
находище „Побит камък“, с. Нови хан, община
Елин Пелин, Софийска област, предоставена
с Решение № 847 на Министерския съвет
от 2006 г., от находище „Стрелча – Мера
та“ – участъци „Мерата“, „Мали Кладни дял“
и „Банчовец“, община Стрелча, област Па
зарджик, предоставена с Решение № 783 на
Министерския съвет от 2006 г., и от находище
„Гърмище“, с. Чепърлинци, община Драгоман,
Софийска област, предоставена с Решение
№ 751 на Министерския съвет от 2006 г., без
да се изменят условията на предоставените
концесии.
2. Упълномощава министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма да сключи със
страните по т. 1 допълнителни споразумения
към концесионните договори за прехвърляне
на правата и задълженията по предоставените
концесии в срок до 3 месеца от влизането в
сила на решението.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

за екстрадиция между Република България
и Република Корея
(Ратифициран със закон, приет от 40-то На
родно събрание на 22 януари 2009 г. – ДВ,
бр. 10 от 2009 г. В сила от 8 април 2010 г.)
Република България и Република Корея
(наричани по-долу „страните“),
желаейки да осигурят по-ефективно сътруд
ничество между двете страни в предотвратява
нето и ограничаването на престъпността и да
улеснят връзките между двете страни в областта
на екстрадицията, като сключат договор за
екстрадиция на лица, извършили престъпления,
се споразумяха за следното:
Член 1
Задължение за екстрадиция
Всяка страна се съгласява да екстрадира
в другата при наличие на молба и съобразно
разпоредбите на този договор всяко лице, което
е търсено за досъдебно производство, съдебно
производство или изпълнение на наказание на
територията на молещата страна за деяние,
подлежащо на екстрадиция, и което лице се
намира на територията на замолената страна.
Член 2
Престъпления, за които извършителят подлежи на екстрадиция
1. За целите на този договор престъпления,
за които извършителят подлежи на екстради
ция, са тези, които в момента на отправяне
на молбата са наказуеми според законите и
на двете страни с лишаване от свобода за
срок най-малко една година или с по-тежко
наказание.
2. Когато молбата за екстрадиция се отнася
за лице, осъдено на лишаване от свобода от съд
в молещата страна за подлежащо на екстради
ция престъпление, екстрадиция се разрешава
само ако е останал срок за изтърпяване на
наказанието най-малко 6 месеца.
3. За целите на този член при определяне
дали едно деяние е престъпление по законите
и на двете страни:
(а) няма значение дали законите и на двете
страни поставят действията или бездействията,
съставляващи престъплението, в рамките на една
и съща категория престъпления или назовават
престъплението с един и същ термин; и
(б) се взема предвид цялостното действие
или бездействията, за които е обвинено лицето,
чиято екстрадиция се търси, и няма значение
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дали според законите на двете страни състав
ните елементи на престъплението са различни.
4. Когато се иска екстрадиция на лице за
престъпление, свързано с данъчното законо
дателство, митата, контрола върху обмена
на чуждестранна валута или други закони,
свързани с държавните приходи, не може да
бъде отказана екстрадиция на основание, че
законодателството на замолената страна не
налага същия вид данък или такса или не
съдържа законови разпоредби относно да
нъците, таксите или контрола върху обмена
на чуждестранна валута от същия вид както
законите на молещата страна.
5. Когато престъплението е извършено извън
територията на молещата страна, екстрадиция
се разрешава, когато законодателството на
замолената страна предвижда наказание за
престъпление, извършено извън нейната тери
тория при подобни обстоятелства.
6. Ако молбата за екстрадиция се отнася за
няколко отделни престъпления, всяко от които
е наказуемо по законите на двете страни, но
някои от които не изпълняват условията по ал. 1
и 2 на този член, за последните престъпления
екстрадиция се разрешава, ако лицето може
да се екстрадира за поне едно подлежащо на
екстрадиция престъпление.
Член 3
Задължителни условия за отказ
Не се разрешава екстрадиция по този договор
в следните случаи:
(а) за политическо престъпление или престъ
пление, свързано с политическо престъпление,
с изключение на престъпленията, които по
силата на международни договори, по които
и двете държави са страни, не се считат за
политически;
(б) когато престъплението, за което се
иска екстрадиция, е престъпление по военно
то законодателство, но не е престъпление по
наказателното законодателство;
(в) когато срещу търсеното лице има про
изводство в молещата страна пред извънреден
съд или когато екстрадицията е поискана
за изпълнение на присъда, постановена от
такъв съд;
(г) когато срещу търсеното лице е проведено
производство и то е осъдено или оправдано на
територията на замолената страна за престъ
плението, за което се иска екстрадиция;
(д) ако лицето, чиято екстрадиция се иска,
има или е придобило според законодателство
то на всяка една от страните имунитет срещу
наказателно преследване или налагане на нака
зание по каквато и да е причина, включително
давност или амнистия;
(е) когато замолената страна има съществени
основания да вярва, че молбата за екстрадиция
е отправена с цел преследване или наказание
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на търсеното лице по причина, свързана с
неговата раса, религия, гражданство, пол или
политически убеждения, или че положението
на лицето може да се утежни поради някоя
от горните причини;
(ж) когато лицето, чиято екстрадиция се
иска, е било или би могло да бъде подложено
в молещата държава на мъчение или жес
токо, нечовешко или унизително отношение
или наказание, или ако лицето не е получило
или не би получило минимални гаранции в
наказателния процес, както е предвидено в
чл. 14 от Международния пакт за граждански
и политически права.
Член 4
Смъртно наказание
1. Когато престъплението, за което се иска
екстрадиция, е наказуемо със смърт според
законите на молещата страна и не е наказу
емо със смърт според законите на замолената
страна, замолената страна отказва екстрадиция,
освен ако молещата страна не предостави га
ранции, че смъртното наказание няма да бъде
наложено или ако бъде наложено, няма да
бъде изпълнено.
2. Когато молещата страна предостави
гаранции съгласно този член, че смъртното
наказание, ако е наложено от съдилища в мо
лещата страна, няма да бъде изпълнено.
Член 5
Факултативни основания за отказ
Може да бъде отказана екстрадиция по този
договор при всяко от следните обстоятелства:
(а) когато престъплението, за което се иска
екстрадиция, е под юрисдикцията на замолената
страна и тази страна ще проведе наказателно
производство за това престъпление;
(б) когато търсеното лице е оправдано или
осъдено с влязъл в сила съдебен акт в трета
държава за същото престъпление, за което се
иска екстрадиция, и ако е осъдено, постанове
ната присъда е изпълнена изцяло или не може
да бъде изпълнена;
(в) когато в изключителни случаи замоле
ната страна, като взема предвид също така
тежестта на престъплението и интересите на
молещата страна, счита, че поради състоянието
на търсеното лице неговата екстрадиция би
била несъвместима с хуманитарните принципи;
(г) когато компетентните органи на замо
лената страна са решили да не образуват или
да прекратят производството срещу лицето за
престъплението, за което е поискана екстра
диция; или
(д) когато присъдата на молещата страна е
постановена задочно, осъденият не е бил надлеж
но призован за съдебното производство или не е
имал възможност да организира своята защита
и няма или няма да има възможност делото
да бъде преразгледано в негово присъствие.
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Член 6
Екстрадиция на собствени граждани
1. Страните не са длъжни да екстрадират
свои собствени граждани по този договор, но
замолената страна може да екстрадира такова
лице, ако счита това за правилно.
2. Ако е отказана екстрадиция единствено на
основание гражданството на търсеното лице, по
молба на молещата страна замолената страна
предава случая на своите компетентни органи
за разследване.
3. Гражданството се определя към момента
на извършване на престъплението, за което се
иска екстрадиция.
Член 7
Молба за екстрадиция и необходимите
документи
1. Молба за екстрадиция се предава в писмена
форма по дипломатически път или директно
между централните органи. Централен орган
за Република България е Министерството на
правосъдието. Централен орган за Република
Корея е Министерството на правосъдието или
служител, определен от министъра.
2. Във всички случаи молбата за екстрадиция
се придружава от:
(а) документи, заявления или друг вид
информация, която описва самоличността,
включително, ако е възможно, физическо
описание, снимка и/или пръстови отпечатъци,
гражданството и вероятното местонахождение
на търсеното лице;
(б) изложение на фактите по случая, вклю
чително времето и мястото на извършване на
престъплението и посочване на всички извър
шени процесуални действия;
(в) посочване на законите, регламентиращи
основните елементи и състава на престъпле
нието;
(г) посочване на законите, регламентиращи
наказанието за престъплението; и
(д) посочване на законите, свързани с дав
ностните срокове за преследване или изпълнение
на наказанието за престъплението.
3. Когато молбата за екстрадиция се отнася
за лице, което още не е осъдено, тя се придру
жава също от:
(а) копие от заповедта за арест или задър
жане, издадена от съдия или друг компетентен
съдебен орган на молещата страна;
(б) информация, с която се установява, че
търсеното лице е лицето, за което се отнася
заповедта за арест или задържане; и
(в) описание на действията или бездействия
та, за които се твърди, че образуват състава на
престъплението, и подкрепящи доказателства,
които дават достатъчно основание да се обвини
търсеното лице в извършването на престъпле
нието, за което се иска екстрадиция.
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4. Когато молбата за екстрадиция се отнася
за лице, което е осъдено, тя се придружава
също от:
(а) копие от решението, постановено от съд
в молещата страна, съдържащо присъдата и
наложеното наказание, доказателство за вли
зане в сила на присъдата и каква част от нея
остава да се изтърпи;
(б) копие от заповедта за арест или заявление,
че лицето подлежи на задържане на основание
на издадената присъда;
(в) информация, с която се установява, че
търсеното лице е лицето, което е признато за
виновно; и
(г) описание на действията или бездействи
ята, образуващи състава на престъплението, за
което лицето е обвинено.
5. Всички документи, които молещата стра
на трябва да представи съгласно разпоредбите
на този договор, се заверяват и придружават
от превод на официален език на замолената
страна или на английски език.
6. За целите на този договор един документ
е заверен, ако той е:
(а) подписан от съдия или друг компетентен
орган на молещата страна; и
(б) подпечатан с официалния печат на ком
петентните органи на молещата страна.
Член 8
Допълнителна информация
1. Ако замолената страна прецени, че пре
доставената информация, придружаваща молба
за екстрадиция, не е достатъчна да позволи
разрешаване на екстрадицията в съответствие
с този договор, тя може да поиска допълни
телна информация, която да бъде предоставена
в рамките на разумен срок, поставен от нея.
2. Ако лицето, чиято екстрадиция се търси,
е под арест и предоставената допълнителна
информация не е достатъчна в съответствие
с този договор или не е получена в рамките
на посочения срок, това лице може да бъде
освободено от ареста. Такова освобождаване не
погасява правото на молещата страна да отправи
нова молба за екстрадиция на същото лице.
3. Когато лицето е освободено в съответ
ствие с ал. 2 от този член, замолената страна
уведомява за това молещата страна възможно
най-скоро.
Член 9
Предварителен арест
1. В случай на спешна необходимост всяка
страна може да поиска предварителен арест на
търсеното лице до представянето на молбата за
екстрадиция. Молбата за предварителен арест
може да бъде предадена по дипломатически
път или директно между централните органи.
2. Молбата за предварителен арест е пис
мена и съдържа:
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(а) описание на търсеното лице, включително
информация за гражданството на това лице;
(б) местонахождението на търсеното лице,
ако е известно;
(в) кратко изложение на фактите по слу
чая, включително, ако е възможно, времето
и мястото на извършване на престъплението;
(г) посочване на нарушената норма от съ
ответния закон;
(д) заявление за съществуването на заповед
за арест или задържане под стража или на
присъда срещу търсеното лице; и
(е) заявление, че ще последва молба за
екстрадиция на търсеното лице.
3. Молещата страна се уведомява незабавно
за резултата от нейната молба и причините
за отказ.
4. Лице, което се намира под предварителен
арест, може да бъде освободено след изтичане на
45 дни от датата на предварителното задържане
съобразно този договор, ако замолената страна
не е получила официална молба за екстрадиция
и съпътстващите документи, изисквани съгласно
чл. 7 от този договор.
5. Фактът, че исканото лице е било осво
бодено от арест съгласно ал. 4 на този член,
не е пречка да се извърши последващ арест
и екстрадиция на това лице, ако молбата за
екстрадиция и съпътстващите документи се
представят на по-късна дата.
Член 10
Опростена екстрадиция
Когато търсеното лице съобщи на съд или на
други компетентни органи на замолената страна,
че е съгласно със заповед или друг постановен
съдебен акт за екстрадиция, замолената страна
може да предприеме всички необходими мер
ки за ускоряване на екстрадицията до степен,
позволена от нейните закони.
Член 11
Конкуриращи се молби
Когато са получени молби от две или повече
държави, включително от другата страна, за
екстрадиция на едно и също лице за същото
или за различни престъпления, замолената
страна решава съгласно изискванията на ней
ното законодателство в коя от тези държави да
екстрадира лицето и уведомява тези държави
за своето решение.
Член 12
Решение по молбата
1. Замолената страна обработва молбата
за екстрадиция в съответствие с процедури
те, предвидени в нейното законодателство,
и незабавно съобщава за своето решение на
молещата страна по дипломатически път или
между централните органи.
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2. При всеки пълен или частичен отказ да
се изпълни молбата за екстрадиция се посочват
основанията за това.
Член 13
Предаване на лицето
1. Замолената страна предава търсеното лице
на компетентните органи на молещата страна
на място на територията на замолената страна,
приемливо и за двете страни.
2. Молещата страна приема търсеното лице
от територията на замолената страна на датата,
за която двете страни са постигнали съгласие.
3. Ако обективни за някоя от страните об
стоятелства възпрепятстват предаването или
приемането на лицето, което ще бъде екстра
дирано, тя съобщава за това на другата страна
и в този случай не се прилага разпоредбата на
ал. 2 на този член. Двете страни вземат реше
ние за определяне на нова дата за предаване
или приемане при условията на този член. Ако
лицето не бъде прието на новата дата, замоле
ната страна може да освободи лицето 30 дни
след тази дата и може да откаже екстрадиция
за същото престъпление.
Член 14
Отложено или временно предаване
1. Когато срещу исканото лице се води на
казателно производство или същото изтърпява
присъда в замолената страна за престъпление,
различно от това, за което се иска екстрадиция,
замолената страна може, след като постанови
решение по молбата за екстрадиция, да отложи
предаването на това лице до приключване на
наказателното производство или изтърпява
нето на цялата или част от постановената
присъда. Молещата страна се уведомява за
такова отлагане.
2. До степен, позволена от нейното зако
нодателство, замолената страна може вместо
да отложи предаването да предаде временно
търсеното лице за целите на наказателното
производство в молещата страна в съответствие
с условия, определени между страните. Лице,
което е върнато в замолената страна след вре
менно предаване, може окончателно да бъде
предадено на молещата страна за изтърпяване
на постановена присъда в съответствие с раз
поредбите на този договор.
Член 15
Предаване на имущество
1. До степен, позволена от законодателството
на замолената страна и съобразно правата на
трети лица, които надлежно се защитават, цялото
имущество, което е намерено на територията
на замолената страна, придобито в резултат
от престъплението или което може да бъде
необходимо като доказателство, ако молещата
страна поиска това, може да бъде предадено в
случай, че екстрадицията е допусната.
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2. Съгласно ал. 1 на този член посоченото
имущество може, ако молещата страна поиска
това, да бъде предадено на молещата страна
дори ако екстрадицията не може да бъде из
вършена поради смърт, изчезване или бягство
на търсеното лице.
3. Замолената страна може временно да от
ложи предаването на имуществото по ал. 1 на
този член, ако то е необходимо в производства,
образувани във връзка с други наказателни
дела, до приключването на тези производства.
4. Когато законодателството на замолената
страна или защитата на правата на трети лица
изисква това, всяко предадено по този начин
имущество се връща на замолената страна, без
да се заплащат такси, след приключването на
производствата, ако тази страна поиска това.
Член 16
Защита на поверителна информация
Замолената страна, ако е поискано, прави
всичко необходимо за запазването на повери
телността на молбата за екстрадиция, нейното
съдържание, придружаващите я документи и
всяко действие, предприето във връзка с мол
бата. Ако молбата не може да бъде изпълнена,
без да се наруши изискването за поверител
ност, замолената страна информира молещата
страна за това, като последната впоследствие
решава дали въпреки това молбата трябва да
бъде изпълнена.
Член 17
Принцип на особеността
1. Лице, екстрадирано по този договор, не
може да бъде задържано, съдено или наказвано
в молещата страна за престъпление, извършено
преди предаването, с изключение на:
(а) престъплението, за което екстрадицията
е допусната, или за друго или по-леко наказу
емо престъпление, включващо престъпление,
основано на същите факти, на основа на които
е допусната екстрадицията, ако такова престъ
пление подлежи на екстрадиция; или
(б) престъпление, за което замолената страна
е съгласна за задържането на лицето, за обра
зуването на наказателно производство срещу
него или за наказанието му; молещата страна
представя молба за получаване на съгласие,
която се придружава от изискваните съгласно
член 6 документи и показанията на екстради
раното лице във връзка с престъплението, ако
има такива; екстрадираното лице може да бъде
задържано от молещата страна за такъв срок,
какъвто разреши замолената страна, докато се
обработва молбата.
2. Лице, екстрадирано по този договор, не
може да бъде повторно екстрадирано от моле
щата страна в трета държава за престъпление,
извършено преди предаването на това лице,
освен ако замолената страна се съгласи за това.
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3. Алинеи 1 и 2 на този член не се прилагат,
ако екстрадираното лице:
(а) се завърне доброволно на територията на
молещата страна, след като я е напуснало; или
(б) не напусне територията на молещата
страна в рамките на 45 дни от датата, на ко
ято лицето е свободно да напусне, освен по
независещи от него причини.
Член 18
Уведомяване за резултатите
Ако замолената страна желае това, моле
щата страна предоставя информация относно
наказателното производство или изпълнението
на наказанието на екстрадираното лице или
повторното екстрадиране на това лице в трета
държава.
Член 19
Транзит
1. Доколкото е позволено от нейното за
конодателство, транспортирането на лице,
екстрадирано от трета държава към всяка една
от страните през територията на другата стра
на, може да бъде разрешено на основание на
писмена молба, изпратена по дипломатически
път или директно между централните органи.
Молбата съдържа описание на транспортираното
лице, включително неговото гражданство, и
кратко описание на фактите по случая. Лице,
прехвърляно транзитно, може да бъде държано
под стража по време на транзита.
2. Не се изисква разрешение за транзит,
когато се използва въздушен транспорт и не се
предвижда кацане на територията на страната
на транзита. Ако се случи непредвидено каца
не на територията на тази страна, тя може да
изиска от другата страна да представи молба
за транзит по смисъла на ал. 1 на този член.
Страната на транзита задържа лицето, което
ще бъде транспортирано, до продължаване на
транспортирането, при условие че молбата се
получи до 96 часа след непредвиденото кацане.
3. Разрешението за транзит включва разре
шение за придружаващите длъжностни лица
да получат помощ от властите в страната на
транзита във връзка със задържането на лицето
под стража.
4. Когато едно лице е задържано под стража
съгласно ал. 3 на този член, страната, на чиято
територия то е задържано, може да нареди
лицето да бъде освободено, ако транспорти
рането продължи извън рамките на разумен
период от време.
Член 20
Задължения по международни договори
Този договор не нарушава правата и задъл
женията на страните, произтичащи от между
народни конвенции или договори, по които
те са страни.
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Член 21
Разходи
1. Замолената страна поема разходите по
отношение на всякакви процедури под нейна
юрисдикция, възникнали във връзка с молба
за екстрадиция.
2. Замолената страна поема разходите,
възникнали на нейна територия, във връзка с
ареста и задържането на лицето, чиято екстра
диция се иска, или във връзка с отнемането и
предаването на имущество.
3. Молещата страна поема разходите, въз
никнали във връзка с прехвърлянето на лицето,
чиято екстрадиция е допусната, от територията
на замолената страна, включително разходите
за транзита.
Член 22
Консултации
1. Страните се консултират по молба на една
от тях относно тълкуването и прилагането на
този договор.
2. Компетентните органи на двете страни
могат да се консултират една с друга директно
във връзка с решаването на конкретни случаи
и за развиване и подобряване на процедурите
за изпълнение на този договор.
Член 23
Влизане в сила и прекратяване
1. Този договор подлежи на ратифициране и
влиза в сила на 30-ия ден след датата, на която
са разменени ратификационните документи.
2. Този договор се прилага за всички молби,
представени след влизането му в сила, дори
когато съответните действия или бездействия
са извършени преди датата, на която той влиза
в сила.
3. Всяка от страните може да прекрати този
договор с писмено предизвестие по диплома
тически път по всяко време. Прекратяването
влиза в сила 6 месеца след датата, на която е
дадено предизвестието.
В свидетелство на горното долуподписани
те лица, надлежно упълномощени за това от
съответните техни правителства, подписаха
този договор.
Съставен в два екземпляра в София на
1 октомври 2008 г. на български език, на ко
рейски език и на английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на раз
лика в тълкуванието приоритет има текстът на
английски език.
За Република България:
За Република Корея:
Косьо Китипов,
Ли Кей Чол,
извънреден и пълномощен генерален директор
посланик на Република
на дирекция
България в
„Договори“ в
Република Корея
Министерството
на външните работи
2696

и търговията
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ДОГОВОР

за правна помощ по наказателни дела между
Република България и Република Корея
(Ратифициран със закон, приет от 40-то На
родно събрание на 22 януари 2009 г. – ДВ,
бр. 10 от 2009 г. В сила от 8 април 2010 г.)
Република България и Република Корея
(наричани по-долу „страните“),
желаейки да подобрят ефективността на
двете страни в предотвратяването, разслед
ването, производството и ограничаването на
престъпността чрез сътрудничество и взаимна
помощ по наказателни дела,
се споразумяха за следното:
Член 1
Област на прилагане
1. Страните предоставят една на друга
помощ по наказателни дела в съответствие с
този договор.
2. За целите на този договор „наказателни
дела“ означава разследване, преследване и
производство по отношение на престъпления,
наказването на които, по време на молбата за
помощ, попада под юрисдикцията на компе
тентните органи на молещата страна.
3. Наказателни дела представляват също
дела, свързани с престъпления срещу данъч
ното законодателство, митническите налози,
контрола върху обмена на чуждестранна валута
или всички други дела, свързани с приходи, и
помощта не може да бъде отказана на основа
ние, че законодателството на замолената страна
не налага същия вид данъци или налози или
не съдържа данъци, такси, митнически задъл
жения или уредба за обмена на чуждестранна
валута от същия вид като законодателството
на молещата страна.
4. Помощта включва:
(а) снемане на показания или получаване
на заявления от лица;
(б) предоставяне на информация, документи,
данни и доказателствени предмети;
(в) установяване на местонахождението
или идентифициране на лица или предмети;
(г) връчване на документи;
(д) изпълнение на молби за претърсване и
изземване;
(е) помощ за осигуряване на възможността
задържани или други лица да дават показания
или да подпомагат разследването;
(ж) мерки за оказване на помощ във връзка
с престъпна дейност; и
(з) всяка друга форма на помощ, съвмес
тима с предмета на този договор, която не е
забранена от законите на замолената страна.
5. Този договор не се прилага за:
(а) екстрадиция на лица;
(б) изпълнението в замолената страна на
присъди, постановени в молещата страна, освен
до степен, позволена от законодателството на
замолената страна и този договор;
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(в) трансфера на лица, лишени от свобода,
за изтърпяване на присъди; и
(г) трансфера на производства по наказа
телни дела.
Член 2
Други договорености
Този договор не засяга съществуващи
задължения между страните по силата на
други договори, споразумения и др., нито
възпрепятства страните при осигуряването на
взаимна помощ по силата на други договори,
споразумения и др.
Член 3
Централен орган
1. Всяка страна определя централен орган,
който отправя или получава молбите за целите
на този договор. Централен орган за Република
България е Министерството на правосъдието.
Централен орган за Република Корея е минис
търът на правосъдието или длъжностно лице,
упълномощено от този министър.
2. За целите на този договор централните
органи се свързват по дипломатически път или
директно едни с други.
Член 4
Отказ или отлагане на помощта
1. Помощта може да бъде отказана, ако по
мнение на замолената страна:
(а) молбата се отнася за политическо прес
тъпление или за престъпление по военното
законодателство, което в същото време не е прес
тъпление по наказателното законодателство;
(б) изпълнението на молбата би накърнило
нейния суверенитет, сигурността, обществения
ред или други основни обществени интереси;
(в) има съществени основания да се счита, че
молбата за помощ е отправена с цел преследване
или наказване на лице по причина, свързана с
неговата раса, пол, религия, гражданство или
политически убеждения, или че положението
на лицето може да бъде утежнено по някоя
от тези причини;
(г) молбата е свързана с наказателно про
изводство или наказване на лице за поведение,
което не би представлявало престъпление, ако
попадаше под юрисдикцията на замолената
страна;
(д) молбата е свързана с наказателно про
изводство срещу лице за престъпление, по
отношение на което лицето е оправдано с
влязло в сила съдебно решение или е помил
вано, или е изтърпяло наказанието, наложено
в замолената страна; или
(е) молбата е свързана с наказателно про
изводство срещу лице за престъпление, за
което лицето не може да бъде съдено поради
изтичане на срока за давност, ако извършено
то престъпление е било под юрисдикцията на
молещата страна или на замолената страна.
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2. Помощта може да бъде отложена от за
молената страна, ако изпълнението на молбата
би повлияло на текущо досъдебно или съдебно
производство в замолената страна.
3. Преди да откаже изпълнението на молба
или да отложи нейното изпълнение, замолената
страна се консултира с молещата страна относно
това, дали помощта би могла да бъде оказана
при условия, каквито замолената страна сметне
за необходими. Ако молещата страна приеме
помощ при тези условия, тя се съобразява с тях.
4. Ако замолената страна откаже или отло
жи помощ, тя информира молещата страна за
причините за отказа или отлагането.
Член 5
Молби за помощ
1. Молбата за помощ се отправя в писмена
форма. При неотложни обстоятелства замо
лената страна може да приеме молба в друга
форма, предвидена в нейното законодателство,
но такава молба трябва да бъде потвърдена
писмено в кратък срок, освен ако замолената
страна се съгласи на друго.
2. Молбата за помощ включва:
(а) името на компетентния орган, провеж
дащ досъдебното или съдебното производство
или производство, за което се отнася молбата;
(б) целта на молбата и описание на търсе
ната помощ; и
(в) описание на фактическата страна и ес
теството на досъдебното или съдебното произ
водство, включително резюме на съответните
факти и закони.
3. При необходимост и при възможност
молбата за помощ включва също:
(а) информация за самоличността, граждан
ството и местонахождението на всяко лице или
лица, които са обект на досъдебно или съдебно
производство в молещата страна, и на всяко
лице, от което се търсят доказателства;
(б) информация за самоличността и мес
тонахождението на лице, на което трябва да
се извърши връчване, връзката на това лице с
производството и начина, по който трябва да
се извърши връчването;
(в) информация за самоличността и мес
тонахождението на лицето, което трябва да
бъде открито;
(г) описание на лицето, което трябва да бъде
обискирано, или на мястото, което трябва да
бъде претърсено, и на предметите, които трябва
да бъдат иззети;
(д) причините и подробностите за всяка
конкретна процедура или изискване, което
молещата страна желае да бъде спазвано при
изпълнение на молбата;
(е) информация относно възнагражденията и
разноските, на които има право лицето, чието
явяване в молещата страна се иска;
(ж) нуждата от поверителност и причините
за нея; и
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(з) друга подобна информация, каквато е
необходима за точното изпълнение на молбата.
4. Ако замолената страна счита, че съдър
жащата се в молбата за помощ информация
не е достатъчна за изпълнение на молбата, тя
може да поиска допълнителна информация.
5. Молби, съпътстващи документи и други
съобщения, отправени по силата на този договор,
се придружават с превод на официалния език
на замолената страна или на английски език.
Член 6
Изпълнение на молба
Молба за помощ се изпълнява незабав
но в съответствие със законодателството на
замолената страна и ако не е забранено от
това законодателство, по начина, поискан от
молещата страна.
Член 7
Връщане на материали на замолената страна
Когато замолената страна изисква това,
молещата страна връща възможно най-бързо
материалите, предоставени по силата на този
договор.
Член 8
Защита на поверителността
1. Ако това е поискано от нея, замолената
страна полага всички усилия да запази пове
рителността на молбата за помощ, на нейното
съдържание, съпътстващите документи и на
всяко действие, предприето във връзка с мол
бата. Ако молбата не може да бъде изпълнена,
без да се наруши исканата поверителност, за
молената страна информира за това молещата
страна, която решава дали независимо от това
молбата трябва да бъде изпълнена.
2. При поискване молещата страна запазва
поверителността на информацията и доказа
телствата, предоставени от замолената страна,
освен до степента, до която информацията и
доказателствата са нужни за досъдебното и
съдебното производство, описани в молбата.
Член 9
Ограничения за използване
Молещата страна няма да използва инфор
мация или доказателства, придобити по силата
на този договор във връзка с досъдебно или
съдебно производство, различно от това, което е
описано в молбата за помощ, без предварител
ното писмено съгласие от замолената страна.
Член 10
Събиране на доказателства
1. В съответствие със своето законодателство
и при наличие на молба замолената страна снема
показания или по друг начин се сдобива с изя
вления от лица или изисква от тях да подготвят
и/или предоставят доказателствени материали
за предаването им на молещата страна.
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2. По молба на молещата страна страните по
съответното наказателно производство в мо
лещата страна, техните законни представители
и представители на молещата страна могат да
присъстват на процедурата в съответствие със
законите и процедурите в замолената страна.
3. Замолената страна разрешава присъст
вието на такива лица, както са посочени в
молбата, по време на изпълнение на молбата
и до степен, която е позволена от нейното
законодателство, и може да разреши на тези
лица да разпитат лицето, чиито показания се
снемат. В случай че такъв директен разпит
не е позволен, на такива лица се разрешава
да представят въпроси, които се задават на
лицето, чиито показания се снемат.
4. Лице, от което се изисква да даде пока
зания в замолената страна, по силата на молба
по този член може да откаже да направи това,
когато законодателството на замолената страна
позволява на едно лице да не дава показания
при подобни обстоятелства в наказателно произ
водство, което се провежда в замолената страна.
5. Когато лице, от което се изисква да даде
показания в замолената страна по този член,
заяви, че има право да не даде показания съ
гласно законите на молещата страна, замолената
страна иска от молещата страна да представи
писмено удостоверение за съществуването на
това право.
6. Когато замолената страна получи писме
но удостоверение от молещата страна относно
съществуването на правото, за което твърди
лицето, ако няма насрещно доказателство, това
писмено удостоверение представлява достатъчно
доказателство за съществуването на правото.

3. Когато замолената страна информира
молещата страна, че не е нужно повече транс
ферираното лице да бъде задържано под стража,
това лице се освобождава и се третира като
лице по смисъла на член 11 от този договор.
4. Времето, през което предаденото по този
член лице е държано под стража в молещата
страна, се счита за съответно изтърпяване на
наложеното с присъда наказание на това лице
в замолената страна.

Член 11
Явяване на лица за даване на показания или
за подпомагане на разследвания
1. Молещата страна може да иска помощ
от замолената страна за призоваване на лице
за явяването му като свидетел или експерт в
наказателно производство или да помогне за
разследването в молещата страна.
2. Замолената страна незабавно информира
молещата страна относно отговора на лицето.

Член 14
Предоставяне на обществено достъпни документи и други данни
1. Замолената страна предоставя копия на
обществено достъпни документи и данни, които
са част от публични регистри или други такива
или които са достояние на обществото.
2. Замолената страна може да предоставя
копия от всякакви други официални докумен
ти или данни по същия начин и при същите
условия, при които те могат да се предоставят
на нейните собствени правоприлагащи и съ
дебни органи.

Член 12
Явяване на задържани лица за даване на показания или за подпомагане на разследвания
1. По молба на молещата страна задържано
лице в замолената страна се предава временно
в молещата страна за оказване на помощ при
досъдебно или съдебно производство, при
условие че лицето и замолената страна са
съгласни за предаването.
2. Когато съгласно законите в замолената
страна предаденото лице трябва да бъде дър
жано под стража, молещата страна държи това
лице под стража и връща задържаното лице
след приключване на изпълнението на молбата.

Член 13
Гаранция за безопасност
1. Съгласно ал. 2 на този член лице, присъст
ващо в молещата страна в отговор на молба,
отправена по член 11 или 12, не може да бъде
задържано, съдено, наказвано или подлагано на
друго ограничение на личната свобода в тази
страна за действия, бездействия или присъди,
които предшестват заминаването на лицето от
замолената страна. То не е задължено да дава
показания по друго наказателно производство
или да подпомага друго разследване освен
производството или разследването, за които
се отнася молбата.
2. Алинея 1 от този член не се прилага, ако
лице, което е свободно да напусне молещата
страна, не е направило това в рамките на 30 дни,
след като е получило официално известие, че
неговото присъствие не е повече необходимо
освен при независещи от него причини или
след като е напуснало страната се е завърнало
доброволно.
3. Лице, което не е съгласно с молба по
член 11 или 12, не подлежи за това на никаква
санкция или принудителни мерки.

Член 15
Връчване на документи
1. Замолената страна извършва връчване на
документи, които са є предадени за тази цел
от молещата страна.
2. Молба за връчване на документи, изис
кващи явяването на лицето, се получават от
замолената страна не по-късно от 45 дни преди
датата, на която трябва да се яви лицето. При
спешни случаи замолената страна може да се
откаже от това изискване.
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3. Замолената страна изпраща на молещата
страна доказателство за извършено връчване.
Ако връчването не може да бъде извършено,
молещата страна трябва да бъде информирана
за това и за съответните причини.
Член 16
Обиск, претърсване и изземване
1. Замолената страна до степен, позволена
от нейното законодателство, изпълнява молба
за обиск, претърсване, изземване и предаване
на материали на молещата страна при условие,
че молбата включва информация, доказваща
необходимостта от такива действия, съобразно
закона в замолената страна.
2. Замолената страна предоставя информа
цията, която молещата страна може да поиска
относно резултата от обиска, претърсването,
мястото и обстоятелствата на изземването и
последващото задържане на иззетите материали.
3. Замолената страна може да поиска моле
щата страна да се съгласи с реда и условията,
считани за необходими за защита на интереси
на трети страни във връзка с предмет, който
ще се предава.
Член 17
Облаги от престъпления
1. При наличие на молба замолената стра
на полага усилия да установи дали облаги от
престъпления се намират под нейна юрисдикция
и уведомява молещата страна за резултатите
от нейните проучвания. При отправянето на
молбата молещата страна уведомява замоле
ната страна за основанията, поради които тя
счита, че такива облаги могат да се намират
под юрисдикцията на замолената страна.
2. Когато в съответствие с ал. 1 на този
член се открият облаги от престъпления, за
молената страна взема мерки, позволени от
нейното законодателство за изземване, мерки
за обезпечаване или отнемане на такива облаги.
3. При прилагането на този член правата
на третите добросъвестни лица се запазват
съгласно законите в замолената страна.
4. Замолената страна, под чийто контрол са
отнети облагите, се разпорежда с тях в съответ
ствие със своите закони. До степен, позволена
от нейните закони, и при условия, каквито тя
счита за подходящи, замолената страна може
да предаде изцяло или част от отнетите облаги
в молещата страна.
Член 18
Легализация
1. Съгласно ал. 2 на този член молба за
помощ и приложените към молбата докумен
ти, както и документи или други материали,
предоставени в отговор на такава молба, не се
нуждаят от заверка или легализиране.
2. Доколкото това не противоречи на зако
нодателството на замолената страна, документи,
данни или други материали се предават във
форма или се придружават от удостоверение,
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каквото молещата страна може да изиска, за
да бъдат те допустими в съответствие със за
конодателството є.
Член 19
Разходи
1. Замолената страна поема разходите за
изпълнение на молба за помощ с изключение
на следните разходи, които поема молещата
страна:
(а) разходите, свързани с предаването на
едно лице от или към територията на замоле
ната страна по молба на молещата страна, и
всички възнаграждения или разноски, които
трябва да се платят на това лице, докато се
намира в молещата страна съгласно молба по
чл. 11 или 12; и
(б) разходите и хонорарите на експерти.
2. Ако е очевидно, че разходите за изпълнение
на една молба са необичайно високи, страните
провеждат консултации, за да определят реда
и условията, при които може да се предостави
исканата помощ.
Член 20
Консултации
Страните се консултират в кратки срокове
по молба на едната от тях относно тълкуването,
прилагането или изпълнението на този договор в
общ смисъл или във връзка с конкретен случай.
Член 21
Влизане в сила и прекратяване
1. Този договор подлежи на ратифициране
и влиза в сила на 30-ия ден след датата, на
която страните са разменили ратификационните
документи.
2. Този договор е в сила за всички молби,
представени след влизането му в сила, дори
и такива за действия или бездействия преди
влизането му в сила.
3. Всяка от страните може да прекрати този
договор с писмено предизвестие по диплома
тически път по всяко време. Прекратяването
влиза в сила 6 месеца след датата, на която е
предадено предизвестието.
В свидетелство на горното долуподписаните
лица, надлежно упълномощени за това от съот
ветните правителства, подписаха този договор.
Съставен в два екземпляра в София на
1 октомври 2008 г. на български, на корейски
и на английски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуванието предимство има текстът на ан
глийски език.
За Република България:
Косьо Китипов,
извънреден и
пълномощен
посланик на
Република България
в Република Корея
2697

За Република Корея:
Ли Кей Чол,
генерален директор на
дирекция „Договори“
в Министерството
на външните
работи и търговията
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния военноисторически музей (ДВ,
бр. 62 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 6 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се поста
вя запетая и се добавя „който може да бъде
военнослужещ или цивилен служител.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Директорът на НВИМ се назначава от
министъра на отбраната след провеждането
на конкурс по реда на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България – ко
гато е военнослужещ, или по реда на Кодекса
на труда – когато е цивилен служител.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Условията на конкурса по ал. 2 се съ
гласуват с министъра на културата.“
Министър: А. Ангелов
2719

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките,
предназначени за влагане в храни (обн., ДВ,
бр. 104 от 2002 г.; изм., бр. 61 от 2004 г., бр. 43
от 2005 г., бр. 24 и 58 от 2007 г.)
§ 1. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
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1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат изисква
нията на:
1. Директива 95/31/ЕО за установяване на
специфични критерии за чистота на подсла
дителите, предназначени за влагане в храни
(ОВ, L 178, 28.7.1995 г.), последно изменена с
Директива 2006/128/ЕО;
2. Директива 95/45/ЕО за определяне на
специфични критерии за чистота на оцветители
те, които са предназначени за влагане в храни
(ОВ, L 226, 22.9.1995 г.), последно изменена с
Директива 2006/33/ЕО;
3. Директива 2008/84/ЕО за определяне на
специфични критерии за чистота на добавките
в храни, различни от оцветителите и подсла
дителите (ОВ, L 253, 20.9.2008 г.), последно
изменена с Директива 2009/10/ЕО.“
§ 2. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и горите“
се заменят с „министъра на земеделието и
храните“, а думите „министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят с „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 4 „Специ
фични критерии и изисквания за чистота на
добавките, различни от оцветители и подсла
дители, разрешени да се ползват в храни“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. Разделите относно E 230 БИФЕНИЛ и
E 233 ТИАБЕНДАЗОЛ се заличават.
2. Разделът относно Е 234 НИЗИН се из
меня така:

„Е 234 НИЗИН
Определение

Низинът е съставен от няколко свързани полипептиди, про
дуцирани при ферментацията на млечна или захарна среда от
естествени щамове на Lactococcus lactis subsp.lactis.

EINECS

215-807-5

Химична формула

C143H230N42O37S7

Молекулна маса

3 354,12

Съдържание на основно вещество

Низин концентрат съдържа не по-малко от 900 единици в
милиграм смес от протеини на обезмаслено мляко или фер
ментирали твърди вещества и най-малко 50 % натриев хлорид

Описание

Бял прах

Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 3 % (102 °С –103 °С, до постоянно тегло)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

“
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3. Разделът относно Е 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНА се изменя така:
„Е 400 АЛГИНОВА КИСЕЛИНА
Определение

Линеен гликуроногликан, състоящ се главно от свързани β-(14) D-мануронова и α-(1-4) L-гулуронова киселинни единици в
пиранозна пръстенна форма. Хидрофилен колоиден въглехи
драт, екстрахиран с помощта на разредени основи от природни
видове на различни видове кафяви водорасли (Phaeophyceae)

EINECS

232-680-1

Химична формула

(C6H8O6)n

Молекулна маса

10 000 – 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на алгинова киселина на суха маса не по-малко от 20 %
и не повече от 23 % въглероден диоксид (СО2), еквивалентен
на не по-малко от 91 % и не повече от 104,5 % алгинова ки
селина (С6Н8О6)n (изчислено на база еквивалентно тегло 200)

Описание

Алгиновата киселина се среща във влакнеста, зърнеста, грану
лирана и прахообразна форма. Тя е бяла до жълтеникавокафява
и почти без мирис

Идентификация
А. Разтворимост

Неразтворима във вода и органични разтворители, слабо раз
творима в разтвори на натриев карбонат, натриева основа и
тринатриев фосфат

Б. Тест за утайка с калциев хлорид

Към 0,5 % разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева
основа се прибавя една пета от нейния обем 2,5 % разтвор на
калциев хлорид. Образува се обемиста желеобразна утайка.
Този тест отличава алгиновата киселина от гума арабика (ака
циева гума), натриева карбоксиметил целулоза, карбоксиметил
скорбяла, карагенан, желатин, гума гати, гума карая, гума от
плодове на рожково дърво, метил целулоза и гума трагакант

В. Тест за утайка с амониев сулфат

Към 0,5 % разтвор на пробата в 1 М разтвор на натриева ос
нова се прибавя една втора от нейния обем наситен разтвор
на амониев сулфат. Не се образува утайка. Този тест отличава
алгиновата киселина от агар, натриева карбоксиметил целулоза,
карагенан, деестерифициран пектин, желатин, гума от плодове
на рожково дърво, метил целулоза и скорбяла

Г. Цветна реакция

Разтваря се възможно най-добре 0,01 g от пробата чрез раз
клащане с 0,15 ml от 0,1 N натриева основа и се прибавя 1
ml разтвор на кисел ферисулфат. След 5 минути се получава
вишневочервен цвят, който впоследствие става тъмнопурпурен

Чистота
pH на 3% суспензия

Между 2,0 и 3,5

Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 оС, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 8 % на суха маса

Натриева основа (1 М разтвор)

Не повече от 2 % на суха маса неразтворимо вещество

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от Да не се установяват
продукта

“
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4. Разделът относно Е 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:
„Е 401 НАТРИЕВ АЛГИНАТ
Определение
Химично наименование

Натриева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7NaO6)n

Молекулна маса

10 000 – 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 %
въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 90,8 %
и не повече от 106,0 % натриев алгинат (изчислено на база
еквивалентно тегло 222)

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранулиран
прах

Идентификация
А. Положителен тест за натрий и алги
нова киселина
Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от Да не се установяват
продукта

“
5. Разделът относно Е 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:
„Е 402 КАЛИЕВ АЛГИНАТ
Определение
Химично наименование

Калиева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7КO6)n

Молекулна маса

10 000 – 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 16,5 % и не повече от 19,5
% въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 89,2
% и не повече от 105,5 % калиев алгинат (изчислено на база
еквивалентно тегло 238)

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранули
ран прах

Идентификация
А. Положителен тест за калий и за алги
нова киселина
Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

С Т Р.
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Живак
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Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
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Общ брой на микрооганизмите, CfU/g, 5 000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от Да не се установяват
продукта
“

6. Разделът относно Е 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:
„Е 403 АМОНИЕВ АЛГИНАТ
Определение
Химично наименование

Амониева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H11NO6)n

Молекулна маса

10 000 – 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от
21 % въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от
88,7 % и не повече от 103,6 % амониев алгинат (изчислено
на база еквивалентно тегло 217)

Описание

Бял до жълтеникав, влакнест или гранулиран прах

Идентификация
А. Положителен тест за амониева и ал
гинова киселина
Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 7 % на суха маса

Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от Да не се установяват
продукта
“
7. Разделът относно Е 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТ се изменя така:
„Е 404 КАЛЦИЕВ АЛГИНАТ
Синоними

Калциева сол на алгинат

Определение
Химично наименование

Калциева сол на алгинова киселина

Химична формула

(C6H7Са1/2O6)n

Молекулна маса

10 000 – 600 000 (типична средна стойност)
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Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 18 % и не повече от 21 %
въглероден диоксид, съответстващ на не по-малко от 89,6 %
и не повече от 104,5 % калциев алгинат (изчислено на база
еквивалентно тегло 219)

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникав влакнест или гранули
ран прах

Идентификация
А. Положителен тест за калций и алги
нова киселина
Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 4 часа)

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от

500

Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g от Да не се установяват
продукта

“
8. Разделът относно Е 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ се изменя така:
„Е 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ
Синоними

Хидроксипропил алгинат
1,2-пропандиол естер на алгинова киселина
Пропилен гликол алгинат

Определение
Химично наименование

Пропан-1,2-диол естер на алгинова киселина, варира по състав
в зависимост от степента на естерификация и процента на
свободни и неутрализирани карбоксилни групи в молекулата

Химична формула

(C9H14O7)n (естерифициран)

Молекулна маса

10 000 – 600 000 (типична средна стойност)

Съдържание на основно вещество

Добив на суха маса не по-малко от 16 % и не повече от 20 % СО2.

Описание

Почти без мирис, бял до жълтеникавокафяв
влакнест или гранулиран прах

Идентификация
А. Положителен тест за 1,2-пропандиол
и алгинова киселина след хидролиза
Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 20 % (105 °С, 4 часа)

Общо съдържание на пропан-1,2-диол

Не по-малко от 15 % и не повече от 45 %

Съдържание на свободен пропан-1,2- Не повече от 15 %
диол
Водонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса

Формалдехид

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg
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Не повече от 1 mg/kg

Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 500
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g Да не се установяват
от продукта

“
9. Разделът относно Е 407 КАРАГЕНАН се изменя така:
„Е 407 КАРАГЕНАН
Синоними

Търговските продукти се продават под различни имена, като:
Ирландска торфена гелоза
Еушеуман – Еucheuman (от Еухеума специес – Eucheuma spp.)
Иридофикан-Iridophycan (от Иридеа специес – Irdidaea spp.)
Хипнеан – Hypnean (от Хипнеа специес – Hypnea spp.)
Фурцеларан – Furcellaran, или датски агар (от Фурцелариа
фастигиата – Furcellaria fastigiata)
Карагенан – Carrageenan (от Хондрус и Гигартина спе
циес – Chondrus и Gigartina spp.)

Определение

Карагенан се получава чрез водна екстракция на природни
видове морски водорасли от Гигартинацеа (Gigartinaceae),
Солиериацеа (Solieriaceae), Хипнеацеа (Hypneaceae) и Фур
целариацеа (Furcellariaceae), семейства от класа Родофицеа
(Rhodophyceae) – червени морски водорасли. Като органичен
утаител не трябва да се използва друго освен метанол, етанол и
пропан-2-ол. Карагенанът се състои главно от калиеви, натриеви,
магнезиеви и калциеви соли на полизахаридни сулфатни естери,
които при хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. Ка
рагенанът не трябва да се хидролизира или разгражда по други
химични начини. Възможно е наличието на формалдехид като
случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg

EINECS

232-524-2

Описание

Жълтеникав до безцветен, едрозърнест до фин прах, който е
почти без мирис

Идентификация
А. Положителен тест за галактоза,
анхидрогалактоза и сулфат
Чистота
Съдържание на метанол, етанол, про Не повече от 0,1 % единично или в комбинация
пан-2-ол
Вискозитет на 1,5 % разтвор при 75 °С Не по-малко от 5 mPa.s
Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (105 °С, 4 часа)

Сулфати

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 %, определено на суха
маса при 550 °С

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1 % на суха маса (неразтворима в 10 % солна
киселина)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 2 % на суха маса (неразтворимо в 1 % об./об.
сярна киселина)

Нискомолекулярни карагенани (фрак Не повече от 5 %
ция с молекулна маса под 50 kDa)
Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 2 mg/kg
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Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 300
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g Да не се установяват
от продукта

“
10. Разделът относно Е 407а ОБРАБОТЕНИ ЕУХЕУМА (EUCHEUMA) ВОДОРАСЛИ се из
меня така:
„Е 407а ОБРАБОТЕНИ ЕУХЕУМА (EUCHEUMA) ВОДОРАСЛИ
Синоними

PES-акроним от обработени Еухеума водорасли (Processed
Eucheuma Seaweed)

Определение

Обработените Еucheuma водорасли се получават чрез водно-ал
кално (КОН) третиране на природни видове водорасли Еухеума
котонии (Eucheuma cottonii) и Еухеума спинозум (Eucheuma
spinosum) от класа Родофицеа (Rhodophyceae) – червени морски
водорасли, за да се отстранят замърсяванията и чрез измиване с
чиста вода и изсушаване да се получи продуктът. По-нататъшно
пречистване може да се направи чрез промиване с метанол, ета
нол или пропан-2-ол и изсушаване. Продуктът се състои главно
от калиеви соли на полизахаридни сулфатни естери, които при
хидролиза дават галактоза и 3,6-анхидрогалактоза. В по-малки
количества присъстват натриеви, калциеви и магнезиеви соли на
полизахаридни сулфатни естери. В продукта има също до 15 %
целулоза от водораслите. Карагенанът в обработените Еucheuma
водорасли не трябва да се хидролизира или разгражда по други
химични начини. Възможно е наличието на формалдехид като
случаен примес при максимално ниво от 5 mg/kg

Описание

Жълтокафяв до жълтеникав, едрозърнест до фин прах, който
практически е без мирис

Идентификация
А. Положителен тест за галактоза, за
анхидрогалактоза и за сулфат
Б. Разтворимост

Образува мътни, вискозни суспензии във вода. Неразтворим в
етанол

Чистота
Съдържание на метанол, етанол, про Не повече от 0,1 % единично или в комбинация
пан-2-ол
Вискозитет на 1,5% разтвор при 75 °С Не по-малко от 5 mPa.s
Загуба на маса при сушене

Не повече от 12 % (105 °С, 4 часа)

Сулфат

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 % на суха маса (като SO4)

Пепел

Не по-малко от 15 % и не повече от 40 %, определено на суха
маса при 550 °С

Киселиннонеразтворима пепел

Не повече от 1 % на суха маса (неразтворима в 10 % солна
киселина)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не по-малко от 8 % и не повече от 15 % на суха маса (нераз
творимо в 1 % об./об. сярна киселина)

Нискомолекулярни карагенани (фрак Не повече от 5 %
ция с молекулна маса под 50 kDa)
Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 2 mg/kg
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Общ брой на микроорганизмите, CfU/g, 5000
не повече от
Плесени и дрожди, CfU/g, не повече от 300
Ешерихия коли (Escherichia coli) в 5 g Да не се установяват
от продукта
Салмонела (Salmonella species) в 10 g Да не се установяват
от продукта

11. Разделът относно Е 412 ГУМА ГУАР се изменя така:
„Е 412 ГУМА ГУАР

“

Синоними

Гума циамопсис (Gum cyamopsis)
Гуарово брашно (Guar flour)

Определение

Гума гуар е смляната ендосперма на семената на природни
видове на растението гуар, Cyamopsis tetragonolobur (L.) Taub.
(семейство Leguminosae). Състои се основно от хидроколоиден
полизахарид с висока молекулна маса, съставен от галактопи
ранозни и манопиранозни единици, свързани чрез гликозидни
връзки, който може химично да се опише като галактоманан.
Гумата може да бъде частично хидролизирана чрез топлинна
обработка, мека киселина или алкално-окислително третиране
за регулиране на вискозитета

EINECS

232-536-0

Молекулна маса

Състои се основно от хидроколоиден полизахарид с висока мо
лекулна маса (50 000 – 8 000 000)

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 75 % галактоманан

Описание

Бял до жълтеникавобял прах, почти без мирис

Идентификация
А. Положителен тест за галактоза и
за маноза
Б. Разтворимост

Разтворима в студена вода

Чистота
Загуба на маса при сушене

Не повече от 15 % (105 °С, 5 часа)

Пепел

Не повече от 5,5 % (800 °С)

Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 7 %

Протеин (N × 6,25)

Не повече от 10 %

Скорбяла

Да не се установява при следния метод: в разтвор 1:10 на про
бата се прибавят няколко капки йодов разтвор. Не се получава
син цвят

Органични пероксиди

Не повече от 0,7 милиеквиваленти активен кислород за кило
грам проба

Furfural (Фурфурал)

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

“
12. След раздел Е 503 (ii) АМОНИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ се създава раздел Е 504 (i)
МАГНЕЗИЕВ КАРБОНАТ:
„Е 504 (i) МАГНЕЗИЕВ КАРБОНАТ
Синоними

Хидромагнезит

Определение

Магнезиевият карбонат е основен магнезиев карбонат хидрат или
магнезиев карбонат монохидрат, или смес от двете съединения

Химично наименование

Магнезиев карбонат

БРОЙ 26
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Химична формула

MgCO3.nH2O

EINECS

208-915-9

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 24,0 % и не повече от 26,4 % Mg

Описание

Без мирис, светла, бяла ронлива маса или тежък бял прах

Идентификация
A. Разтворимост

Практически неразтворим във вода или етанол

Б. Положителен тест за магнезий и
карбонат
Чистота
Киселиннонеразтворимо вещество

Не повече от 0,05 %

Водоразтворимо вещество

Не повече от 1 %

Калций

Не повече от 0,4 %

Арсен

Не повече от 4 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

13. Разделът относно Е 526 КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД се изменя така:
„Е 526 КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД

“

Синоними
Определение
Химично наименование
EINECS
Химична формула
Молекулна маса
Съдържание на основно вещество
Описание
Идентификация
A. Положителен тест за алкали и
калций

Гасена вар, хидрирана вар

Б. Разтворимост

Слабо разтворим във вода. Неразтворим в етанол. Разтворим
в глицерол

Чистота
Киселиннонеразтворима пепел
Магнезий и алкални соли
Барий
Флуорид
Арсен
Олово

Калциев хидроксид
215-137-3
Ca(OH)2
74,09
Не по-малко от 92,0 %
Бял прах

Не
Не
Не
Не
Не
Не

повече
повече
повече
повече
повече
повече

от
от
от
от
от
от

1,0 %
2,7 %
300 mg/kg
50 mg/kg
3 mg/kg
6 mg/kg

14. Разделът относно Е 529 КАЛЦИЕВ ОКСИД се изменя така:
„Е 529 КАЛЦИЕВ ОКСИД
Синоними
Определение
Химично наименование
EINECS
Химична формула
Молекулна маса

Негасена вар
Калциев оксид
215-138-9
CaO
56,08

“
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Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 95 % от остатък след накаляване

Описание

Твърди, бели или сивкавобели гранули или бял до сивкав прах,
без мирис

Идентификация
A. Положителен тест за алкали и калций
Б. При овлажняване на пробата с вода
се отделя топлина
В. Разтворимост

Слабо разтворим във вода. Неразтворим в етанол. Разтворим в
глицерол

Чистота
Загуба на маса при накаляване
Киселиннонеразтворимо вещество
Барий
Магнезий и алкални соли
Флуорид
Арсен

Не
Не
Не
Не
Не
Не

Олово

Не повече от 7 mg/kg

повече
повече
повече
повече
повече
повече

от
от
от
от
от
от

10 % (800 °C до постоянно тегло)
1 %
300 mg/kg
3,6 %
50 mg/kg
3 mg/kg

“
15. Разделът относно E 901 ПЧЕЛЕН ВОСЪК се изменя така:
„E 901 ПЧЕЛЕН ВОСЪК
Синоними

Бял восък, жълт восък

Определение

Жълтият пчелен восък се добива чрез топенето на стените на
медните пити на медоносната пчела Apis mellifera L. с горе
ща вода, след отделяне на чуждите вещества. Белият пчелен
восък се получава чрез избелване на жълтия пчелен восък

EINECS

232-383-7 (пчелен восък)

Описание

Жълтеникавобели (бяла форма) или жълтеникави до сивкаво
кафяви (жълта форма) късчета или люспи с ясно гранулирана
и некристална структура, притежаващи приятен мирис на мед

Идентификация
A. Точка на топене

62 °C – 65 °C

Б. Плътност

Около 0,96

В. Разтворимост

Неразтворим във вода. Умерено разтворим в алкохол. Много
разтворим в хлороформ и етер

Чистота
Киселинно число

Не по-малко от 17 и не повече от 24

Число на осапуняване

87 – 104

Пероксидно число

Не повече от 5

Глицерол и други полиоли

Не повече от 0,5 % (като глицерол)

Церезини, парафини и други восъци Да не се установяват
Мазнини, японски восък, колофон Да не се установяват
и сапуни
Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg
“
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16. Разделът относно E 905 МИКРОКРИСТАЛЕН ВОСЪК се изменя така:
„E 905 МИКРОКРИСТАЛЕН ВОСЪК
Синоними
Определение
Описание
Идентификация
A. Разтворимост
Б. Индекс на рефракция

Петролен восък, въглеводороден восък, восък Фишер – Тропш,
синтетичен восък, синтетичен парафин
Микрокристалният восък е пречистена смес твърди наситени
въглеводороди, добити от нефт или синтетични суровини
Бял до кехлибарен восък, без мирис
Неразтворим във вода, много слабо разтворим в етанол
nD100 1,434 – 1,448
Друга възможност: nD120 1,426 – 1,440

Чистота
Молекулна маса
Вискозитет

Средно не по-малко от 500
Не по-малко от 1,1.10-5 m2s-1 при 100 °C
Друга възможност: Не по-малко от 0,8.10-5 m2s-1 при 120 °C, ако
е в твърдо състояние при 100 °C
Остатък при накаляване
Не повече от 0,1 % от масата
Брой на въглерода при 5 % точка на Не повече от 5 % от молекулите с брой на въглерода по-малък
дестилация
от 25
Цвят
Издържа теста
Сяра
Не повече от 0,4 % от масата
Арсен
Не повече от 3 mg/kg
Олово
Не повече от 3 mg/kg
Полициклични ароматни съединения Полицикличните ароматни въглеводороди, получени при екстрак
ция чрез диметил сулфоксид, трябва да отговарят на следните
граници на ултравиолетова абсорбция:
Nm
Максимална абсорбция за l=cm
280 – 289
0,15
290 – 299
0,12
300 – 359
0,08
360 – 400
0,02
Друга възможност, ако е в твърдо състояние при 100 °C:
PAC метод* 21 CFR& 175.250;
абсорбция при 290 nm в декахидронафтален при 88 °C: Да не
надвишава 0,01

*метод с полициклични ароматни съединения според Кодекса на федералните разпоредби на
САЩ.“
§ 4. Навсякъде в текста думите „Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни
микроорганизми“ и „Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми“
се заменят с „Общ брой на микроорганизмите“.
Допълнителна разпоредба
§ 5. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/10/ЕО от 13 февруари 2009 г.
за изменение на Директива 2008/84/ЕО за определяне на специфични критерии за чистота на
добавките в храни, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ, L 44, 14.2.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Б. Нанев

2646
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури
„Константин-Кирил Философ“ (обн., ДВ,
бр. 25 от 2002 г.; изм., бр. 29 и 57 от 2003 г.,
бр. 11 и 88 от 2006 г. и бр. 75 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 18 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 20, ал. 2 думите „уведомяват с
писма или телеграми и се“ се заличават.
§ 3. В чл. 21 думите „от същия пол“ се
заличават.
Министър: В. Рашидов
2695

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 373
от 17 март 2010 г.

за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на
преносимост на национално значими номера
при промяна на доставчика на обществена
мобилна телефонна услуга (приети с Решение
№ 1477 от 2007 г., ДВ, бр. 8 от 2008 г.; изм. с
Решение № 230 от 2009 г., ДВ, бр. 26 от 2009 г.)
На основание чл. 35, ал. 4 от Закона за елек
тронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За маршрутизиране в рамките на до
мейна на преносимост на повиквания към
пренесени номера доставчиците прилагат метод
съгласно приложение № 2.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Прилаганите методи за маршрутизация
по ал. 1 и 2 не следва да препятстват взаимо
действието между услугите, както и да влияят
на качеството на предоставяните услуги.“
§ 2. В чл. 11 думите „предприятията по чл. 3“
се заменят с думата „доставчиците“.
§ 3. В чл. 12 думите „по чл. 3“ се заличават.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обща информационна
база данни“ се поставя запетая и се добавят
думите „съобразно ал. 4,“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „базата“
се заменя с думите „общата база“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общата база данни по ал. 1 обслужва
и обмена на информация между мрежите на
всички предприятия от съответните домейни
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за осигуряване на преносимост на географски
номера и негеографски номера за предоставяне
на услуги.“
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Доставчиците информират ко
мисията на всеки 6 месеца за пренесените от и
във мрежите им национално значими номера
съобразно формат, определен от комисията.
(2) Доставчиците са задължени да предос
тавят и при мотивирано писмено искане от
комисията информацията по ал. 1, както и
друга информация относно осъществяване на
процеса на преносимост.“
§ 6. В чл. 17, ал. 2, изречение второ думите
„обхвата на“ се заменят с думите „обхвата от“
и думите „по чл. 24, ал. 2“ се заменят с думите
„чл. 24, ал. 1“.
§ 7. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Приемащият доставчик е длъжен
да използва пренесен номер в съответствие
с предназначението му, определено в Наци
оналния номерационен план, както и в съ
ответствие с изискванията на Наредбата по
чл. 137 от Закона за електронните съобщения
и издаденото от комисията разрешение на
приемащия доставчик за ползване на индиви
дуално определен ограничен ресурс – номера,
за осъществяване на обществени електронни
съобщения чрез обществена електронна мре
жа, с предоставен индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, и
предоставяне на обществена телефонна услуга
и всички услуги, включени в стандарта GSM
и/или UMTS.“
§ 8. Текстът на чл. 20 става ал. 1 и се съз
дава нова ал. 2, както следва:
„(2) Приемащият доставчик не следва да
налага ограничения на абоната/потребителя,
който пренася номера си, по отношение на
начина на ползване на услугите – абонамент
или предплатена услуга.“
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информирането по ал. 1 се осъществява
чрез единен звуков сигнал с продължителност 3
секунди и параметри съгласно приложение № 3
и период от 2 секунди, следващ звуковия сигнал,
който дава възможност за избор от страна на
абонатите/потребителите за прекратяване или
реализиране на повикването.“
2. В ал. 3 думите „конкретния начин“ се
заменят с „начина“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Доставчиците осигуряват възможност за
деактивиране на информирането по ал. 1 при
поискване от викащ абонат или потребител,
като деактивирането следва да се допуска по
отношение на всички повиквания към пренесени
номера от мрежата на даряващия доставчик,
а в случай на техническа възможност – и по
отношение на конкретно посочени от абоната/
потребителя номер или номера.“
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§ 10. В чл. 22 думите „изявили желание за
преносимост, включително и преди“ се заменят
с думата „след“.
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Доставчиците изгот
вят“ се добавят думите „и подписват“.
2. В ал. 3 след думите „са в съответствие
с“ се добавят думите „тези спецификации и“.
§ 12. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „максимален“ се заличава.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. определяне на номера за маршрутизация;”.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. цени между предприятията за осъщест
вяване на преносимост;“.
4. Създава се нова т. 11:
„11. ред за присъединяване към процедурата.“
§ 13. В чл. 26, ал. 3 думите „преди издава
не на удостоверение за пренасяне на номера
от даряващия доставчик“ се заменят с думите
„до деня, предшестващ датата, определена за
прозорец на преносимост“.
§ 14. Член 27 става ал. 1 и се създава нова
ал. 2, както следва:
„(2) В случай на незаплащане на задължения
по чл. 26, ал. 3 от абоната или от приемащия
доставчик даряващият доставчик може да
изиска отлагане на датата на прозореца на
преносимост, за срок не по-дълъг от 30 дни от
подаване на заявлението за преносимост, по
реда, определен в процедурата по чл. 24, ал. 1
и общите си условия за взаимоотношения с
крайните си потребители.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Член 28 става ал. 1 и в изречение първо
думата „даряващия“ се заменя с „приемащия“.
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:
„(2) Заявлението по ал. 1 представлява
упълномощаване на приемащия доставчик
да извърши необходимите съобразно тези
функционални спецификации, процедурата по
чл. 24, ал. 1 и общите условия за взаимоот
ношенията с крайните потребители действия
по прекратяването на отношенията на заяви
теля с даряващия доставчик. Заявлението по
ал. 1 представлява волеизявление на крайния
потребител за прекратяване на договорните
отношения с даряващия доставчик.
(3) Заявлението по ал. 1 може да съдържа
при наличие на изрично съгласие от страна
на приемащия доставчик и упълномощаване
в обикновена писмена форма на приемащия
доставчик от страна на абоната за заплащане
на дължимите към даряващия доставчик пла
щания от името и за сметка на абоната.
(4) Доставчиците определят в процедурата
по чл. 24, ал. 1 данните, които ще се обменят
между приемащия и даряващия доставчик
в процеса на преносимост. Доставчиците не
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могат да изискват предоставянето на данни,
които създават необосновани затруднения на
процеса на преносимост.“
§ 16. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Даряващият доставчик може
мотивирано да откаже преносимост на номер/
номера пред приемащия доставчик само в
следните случаи:
1. MSISDN е несъществуващ или не е пре
доставен на абонат или потребител на дарява
щия доставчик;
2. MSISDN не е активен;
3. даряващият доставчик вече е получил от
приемащ доставчик искане за пренасяне на
същия MSISDN, процедурата по което още не
е приключила;
4. не са заплатени всички задължения към
даряващия доставчик, пряко свързани с прена
сяния номер, и услугите, ползвани чрез него,
възникнали и станали изискуеми преди датата
на подаване на заявлението и дължими от або
ната или потребителя на даряващия доставчик;
5. не са заплатени до деня, предшестващ
датата, определена за прозорец на преносимост,
всички дължими суми, свързани с предсрочно
прекратяване на срочни договори с даряващия
доставчик и/или такива за лизинг на крайни
устройства или оборудване, пряко свързани с
пренесения номер и услугите, ползвани чрез него;
6. абонатът или потребителят е ползвал
услугите на даряващия доставчик за период,
по-малък от 3 месеца, или потребителят не е
активирал допълнителна сума на обща стойност
не по-малка от 10 лв. към момента на подаване
на заявлението;
7. представените от приемащия доставчик
данни за абоната/потребителя са непълни и/
или неточни.
(2) Приемащият доставчик може мотивирано
да откаже преносимост само в следните случаи:
1. абонатът/потребителят не е дееспособен
и не е надлежно представляван от трето лице;
2. заявлението е подадено от трето лице,
което не е надлежно упълномощено от абоната
или потребителя;
3. представените от абоната или потребителя
данни в заявлението са непълни и/или неточни;
4. не са представени изискуемите към заяв
лението документи;
5. абонатът или потребителят не е заплатил
еднократна потребителска цена за преносимост
на номерата, в случай че такава се дължи;
6. налице е някое от общо приложимите ос
нования за отказ за предоставяне на обществена
телефонна услуга, предвидени в общите условия
за взаимоотношения с крайните потребители
на приемащия доставчик.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4 и 7 и по ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4 и 5 заявлението не се разглежда
от приемащия доставчик до отстраняване на
недостатъците, като спирането на процедурата
е за не повече от 30 дни от подаване на заяв
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лението. В случая по ал. 1, т. 5 не се извършва
преносимост до отстраняване на този недос
татък, като спирането на процедурата е за не
повече от 30 дни от подаване на заявлението. В
случай че в посочените срокове недостатъците
не бъдат отстранени, процедурата се прекра
тява с изричен писмен отказ на приемащия
доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2
процедурата се прекратява с изричен писмен
отказ на приемащия доставчик.“
§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) В случай че не са налице основа
нията за отказ по чл. 30, ал. 1 и 2, доставчиците
осъществяват процеса по пренасяне на номера/
та съобразно определеното в настоящите функ
ционални спецификации, процедурата по чл. 24,
ал. 1 и общите им условия за взаимоотношения
с крайните потребители.
(2) Даряващият доставчик уведомява при
емащия доставчик за обстоятелствата по
чл. 30, ал. 1 в срок до 2 работни дни считано
от получаване на уведомление от приемащия
доставчик за наличие на заявление за пренасяне
на номер, подадено при него.“
§ 18. Член 31а се отменя.
§ 19. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Срокът на реализация на прено
симост е до 7 работни дни считано от подаване
на заявлението при приемащия доставчик и
включва прозорец на преносимост не по-дълъг
от 7 часа.
(2) В рамките на един прозорец на прено
симост даряващият доставчик гарантира въз
можност за пренасяне на 500 номера. Допуска
се в процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците
да определят по-голям брой на пренасяните
номера от даряващия доставчик в рамките на
един прозорец на преносимост.
(3) В случаите, когато се пренася група от
номера по заявление на един абонат, надви
шаваща броя номера по ал. 2, пренасянето се
извършва в цялост в рамките на същия про
зорец на преносимост, като тази хипотеза не е
основание да се намали броят номера, които
следва да се пренесат в следващия прозорец
на преносимост.“
§ 20. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Даряващият“ се заменя
с думата „Приемащият“.
2. В ал. 2 думата „получаващата“ се заменя
с думата „приемащата“.
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците определят помежду си
размер на еднократната цена за администрира
нето на процеса по пренасяне на номер, която
покрива разходите им във връзка с проверка на
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идентификацията на абонат или потребител и
за други дейности, свързани с администриране
на процеса по пренасяне на номер.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената по ал. 1 се заплаща от приема
щия на даряващия доставчик.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 22. В чл. 37, ал. 1 след думата „определят“
се добавя думата „помежду си“.
§ 23. Създава се нов чл. 38:
„Чл. 38. (1) В случай че доставчиците не
определят помежду си цените по чл. 36, ал. 1 и
чл. 37, ал. 1, същите се определят от комисията.
(2) Доставчиците представят в комисията
предложенията с определените от тях цени по
чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 заедно с документите
по тяхното ценообразуване.
(3) В случай че представените от достав
чиците цени не отговарят на изискванията
на Закона за електронните съобщения и тези
функционални спецификации, комисията връща
цените за преработване в едномесечен срок.
(4) В случай че в срока по ал. 3 доставчиците
не преработят цените или не докажат тяхно
то съответствие с изискванията на Закона за
електронните съобщения и тези функционални
спецификации, комисията налага ценови огра
ничения по един от следните методи:
1. ограничаване нарастването на цените до
предварително определен ценови праг;
2. сравнителен анализ между определените
от доставчиците цени и цените за аналогична
услуга, прилагана в държавите – членки на
Европейския съюз;
3. определяне на план за постепенно на
маляване на цените за определен период от
време, след което нивото на цените трябва да
достигне до предварително определено ниво.“
§ 24. В § 1, т. 6 от допълнителната разпо
редба думите „Комисията за регулиране на
съобщенията“ се заменят с думата „комисията“.
§ 25. Параграф 2 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 влиза в
сила след изтичане на срок от 6 месеца счи
тано от реалното въвеждане на процедурата за
преносимост на номерата по чл. 134, ал. 1, т. 1,
2 и 3 от Закона за електронните съобщения
чрез подаване на заявление само при приемащ
доставчик.“
§ 26. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 24, ал. 2“ се заменят с
думите „чл. 24, ал. 1“.
§ 27. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Комисията за регулиране на
съобщенията“ се заменят с думата „комисията“.
§ 28. Приложение № 1 към чл. 8 се изменя
така:
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„Приложение № 1
Пренасочване на повикване към приемащата
мрежа посредством принципите на маршрути
зиране напред от даряващата мрежа
IAM
IAM

Даряваща
мрежа

Транзитна
мрежа (А)

„Приложение № 3
Формат: aLaw 8 kHz 8bit 64 kbit/s, mono
Number
Tone

DB

Начална
мрежа
a1) IAM

Викащ абонат

b) IAM

Викан абонат

a2) IAM

Транзитна
мрежа (В)

Приемаща
мрежа

1. Даряващата мрежа приема входящо повик
ване. Тя открива, че виканият номер е пренесен
в друга мрежа и прави търсене в база данни
(DB), за да извлече необходимата информация
за осъществяване на маршрутизация. След това
тя пренасочва повикването напред към приема
щата мрежа.
2. Опциите а1 и а2 са действащи, когато даря
ващата мрежа или няма пряка връзка с приема
щата мрежа, или когато преносният капацитет на
свързаността е по-малък от генерирания трафик.
3. Опцията b е действаща, когато даряващата
мрежа и приемащата мрежа са пряко взаимно
свързани.
4. В случай че за предшестващите я мрежи
даряващата мрежа действа като мрежа „марш
рутизираща напред“, в своите рамки тя може да
използва метода съгласно приложение № 2.“

§ 29. Приложение № 2 към чл. 8 се изменя
така:
„Приложение № 2
Пренасочване на повикването съгласно прин
ципите „Търсене за всички повиквания“
Транзитна
мрежа

Даряваща
мрежа

DB

a1) IAM
Начална
мрежа

a2) IAM
DB

b) IAM
Приемаща
мрежа
Викащ абонат

DB

Викан абонат

1. Началната мрежа извършва търсене в базата
данни за набрания номер и извлича информация
за маршрутизация към приемащата мрежа. След
това началната мрежа насочва повикването към
приемащата мрежа пряко.
2. Началната мрежа насочва повикването към
транзитна мрежа. Транзитната мрежа приема
входящото повикване, извършва търсене в база
данни за извличане на необходимата информация,
след което насочва повикването към приемащата
мрежа или пряко или чрез друга транзитна мрежа.“

§ 30. Създава се ново приложение № 3,
както следва:

Base
Frequency,
Hz

Mono
Duration,
ms

D2

294

600

A2

440

600

D3

588

400

A3

880

600

D4

1175

800

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. В срок до 4 месеца от обнародване на
Решение № 373 от 17.III.2010 г. на комисията
за изменение и допълнение на Функционалните
спецификации в „Държавен вестник“ достав
чиците са задължени да осигурят преносимост
на номерата съобразно направените изменения
във Функционалните спецификации, като за
целта предприемат действия в срокове, както
следва:
1. В срок до един месец от обнародване на
същото решение в „Държавен вестник“ достав
чиците са задължени да изготвят, подпишат и
представят на комисията изменение на проце
дурата по чл. 24, ал. 1 съобразно измененията
във Функционалните спецификации.
2. В срок до две седмици от подписване на
изменението на процедурата по чл. 24, ал. 1
доставчиците следва да изготвят и публикуват
на интернет страниците си изменение на общи
те си условия за взаимоотношения с крайните
потребителите съобразно новите ред и условия
за реализирането на преносимостта на номера.
§ 32. Разпоредбата на чл. 21, ал. 4 влиза в
сила 3 месеца след датата на обнародването є
в „Държавен вестник“.
§ 33. (1) До въвеждане на реда и условията
за осъществяване на преносимост съобразно
Решение № 373 от 17.III.2010 г. доставчиците
осигуряват преносимост на номерата по досе
гашния ред.
(2) Процедурата по осъществяване на
преносимост на номера въз основа на удос
товерения, които са издадени и валидни към
момента на въвеждане на реда и условията
за осъществяване на преносимост съобразно
Решение № 373 от 17.III.2010 г., се довършва
по досегашния ред.
§ 34. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съоб
щения и влиза в сила от деня на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
2750
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РЕШЕНИЕ № 374
от 17 март 2010 г.

за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на
географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или
при промяна на адреса в рамките на един
географски национален код за направление
(приети с Решение № 2193 от 2008 г., ДВ,
бр. 96 от 2008 г.)
На основание чл. 35, ал. 4 от Закона за елек
тронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За маршрутизиране в рамките на до
мейна на преносимост на повиквания към
пренесени номера доставчиците прилагат метод
съгласно приложение № 2.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с думите
„приложение № 1 и приложение № 2“.
3. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавят
думите „и ал. 2“.
§ 2. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Доставчиците информират ко
мисията на всеки 6 месеца за пренесените от
и във мрежите им географски номера за всеки
географски код съобразно формат, определен
от комисията.
(2) Доставчиците са задължени да предос
тавят и при мотивирано писмено искане от
комисията информацията по ал. 1, както и
друга информация относно осъществяване на
процеса на преносимост.“
§ 3. В чл. 27, ал. 2 думите „обхвата на но
мера“ се заменят с думите „обхвата от номера“.
§ 4. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Приемащият доставчик е длъжен
да използва пренесен номер в съответствие с
предназначението му, определено в Национал
ния номерационен план, както и в съответствие
с изискванията на Наредбата по чл. 137 от
Закона за електронните съобщения и съглас
но издаденото от комисията разрешение на
приемащия доставчик за ползване на индиви
дуално определен ограничен ресурс – номера,
за осъществяване на обществени електронни
съобщения чрез обществена електронна мрежа
и предоставяне на фиксирана телефонна услуга.“
§ 5. В чл. 30 преди думата „осигурят“ се
добавят думите „следва да“.
§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информирането по ал. 1 се осъществява
чрез единен звуков сигнал с продължителност 3
секунди и параметри съгласно приложение № 3
и период от 2 секунди, следващ звуковия сигнал,
който дава възможност за избор от страна на
абонатите/потребителите за прекратяване или
реализиране на повикването.“
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2. В ал. 3 думите „конкретния начин“ се
заменят с „начина“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Доставчиците осигуряват възможност за
деактивиране на информирането по ал. 1 при
поискване от викащ абонат или потребител,
като деактивирането следва да се допуска по
отношение на всички повиквания към пренесени
номера от мрежата на даряващия доставчик,
а в случай на техническа възможност – и по
отношение на конкретно посочени от абоната/
потребителя номер или номера.“
§ 7. В чл. 32 думите „изявили желание за
преносимост, включително и преди“ се заменят
с думата „след“.
§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обща информационна
база данни“ се поставя запетая и се добавят
думите „съобразно ал. 4,“.
2. В ал. 2 думите „до базата данни“ се заме
нят с думите „до общата база данни“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Общата база данни по ал. 1 обслужва
и обмена на информация между мрежите на
всички предприятия от съответните домейни
за осигуряване на преносимост на национално
значими номера, предоставени за ползване
в мобилни мрежи и негеографски номера за
предоставяне на услуги.“
§ 9. В чл. 38, ал. 3 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Доставчиците изгот
вят“ се добавят думите „и подписват“.
2. В ал. 3 след думите „в съответствие с“ се
добавят думите „тези спецификации и“.
§ 10. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 на ал. 1 думите „максимален брой
заявления“ се заменят с думите „брой номера“.
2. Точка 10 на ал. 1 се изменя така:
„10. определяне на номера за маршрути
зация;“.
3. Точка 11 на ал. 1 се изменя така:
„11. цени между предприятията за осъщест
вяване на преносимост;“.
4. Създава се нова т. 12 в ал. 1:
„12. ред за присъединяване към процедурата.“
5. В ал. 2 думите „чл. 37“ се заменя с „чл. 38“.
§ 11. В чл. 40, ал. 3 думите „преди издава
не на удостоверение за пренасяне на номера
от даряващия доставчик“ се заменят с думите
„до деня, предшестващ датата, определена за
прозорец на преносимост“.
§ 12. Член 41 става ал. 1 и се създава нова
ал. 2, както следва:
„(2) В случай на незаплащане на задължения
по чл. 40, ал. 3 от абоната или от приемащия
доставчик даряващият доставчик може да
изиска отлагане на датата на прозореца на
преносимост за срок не по-дълъг от 30 дни от
подаване на заявлението за преносимост по

БРОЙ 26

ДЪРЖАВЕН

реда, определен в процедурата по чл. 38, ал. 1,
и общите си условия за взаимоотношения с
крайните си потребители.“
§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Член 42 става ал. 1 и в изречение първо
думата „даряващия“ се заменя с „приемащия”.
2. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5, както
следва:
„(2) Заявлението по ал. 1 представлява
упълномощаване на приемащия доставчик
да извърши необходимите съобразно тези
функционални спецификации, процедурата по
чл. 38, ал. 1 и общите условия за взаимоот
ношенията с крайните потребители действия
по прекратяването на отношенията на заяви
теля с даряващия доставчик. Заявлението по
ал. 1 представлява волеизявление на крайния
потребител за прекратяване на договорните
отношения с даряващия доставчик.
(3) Заявлението по ал. 1 може да съдържа
при наличие на изрично съгласие от страна
на приемащия доставчик и упълномощаване
в обикновена писмена форма на приемащия
доставчик от страна на абоната за заплащане
на дължимите към даряващия доставчик пла
щания от името и за сметка на абоната.
(4) Във формата на заявлението по ал. 1 се
съдържа възможност за посочване на начина
на преконфигурация на номерата, чието пре
насяне се иска.
(5) Доставчиците определят в процедурата
по чл. 38, ал. 1 данните, които ще се обменят
между приемащия и даряващия доставчик
в процеса на преносимост. Доставчиците не
могат да изискват предоставянето на данни,
които създават необосновани затруднения на
процеса на преносимост.“
§ 14. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Даряващият доставчик може
мотивирано да откаже преносимост на номер/
номера пред приемащия доставчик само в
следните случаи:
1. номерът е несъществуващ или не е предос
тавен на абонат или потребител на даряващия
доставчик;
2. номерът не е активен;
3. даряващият доставчик вече е получил от
приемащ доставчик искане за пренасяне на
същия номер, процедурата по което още не е
приключила;
4. не са заплатени всички задължения към
даряващия доставчик, пряко свързани с прена
сяния номер, и услугите, ползвани чрез него,
възникнали и станали изискуеми преди датата
на подаване на заявлението и дължими от або
ната или потребителя на даряващия доставчик;
5. не са заплатени до деня, предшестващ
датата, определена за прозорец на преносимост,
всички дължими суми, свързани с предсрочно
прекратяване на срочни договори с даряващия
доставчик и/или такива за лизинг на крайни
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устройства или оборудване, пряко свързани
с пренесения номер и услугите, ползвани
чрез него;
6. абонатът или потребителят е ползвал
услугите на даряващия доставчик за период,
по-малък от 3 месеца;
7. представените от приемащия доставчик
данни за абоната/потребителя са непълни
и/или неточни;
8. при преносимост на група номера, чиято
преносимост изисква преконфигурация, не е за
явено преконфигуриране или заявеното прекон
фигуриране не дава възможност за реализация
на преносимост, както и при незаплащане на
дължимата цена за преконфигурация.
(2) Приемащият доставчик може мотивирано
да откаже преносимост само в следните случаи:
1. абонатът или потребителят не е дееспо
собен и не е надлежно представляван от трето
лице;
2. заявлението е подадено от трето лице,
което не е надлежно упълномощено от абоната
или потребителя;
3. абонатът или потребителят не е заплатил
еднократна потребителска цена за преносимост
на номерата, в случай че такава се дължи;
4. представените от абоната или потребителя
данни в заявлението са непълни и/или неточни;
5. не са представени изискуемите към заяв
лението документи;
6. налице е някое от общо приложимите
основания за отказ за предоставяне на общест
вена фиксирана телефонна услуга, предвидени в
общите условия за взаимоотношения с крайните
потребители на приемащия доставчик;
7. липса на техническа възможност да бъде
предоставена обществена фиксирана телефонна
услуга на посочения в заявлението за прена
сяне адрес.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4, 7 и 8 и по ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4 и 5 заявлението не се разглежда
от приемащия доставчик до отстраняване на
недостатъците, като спирането на процедурата
е за не повече от 30 дни от подаване на заяв
лението. В случая по ал. 1, т. 5 не се извършва
преносимост до отстраняване на този недос
татък, като спирането на процедурата е за не
повече от 30 дни от подаване на заявлението. В
случай че в посочените срокове недостатъците
не бъдат отстранени, процедурата се прекра
тява с изричен писмен отказ на приемащия
доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2
процедурата се прекратява с изричен писмен
отказ на приемащия доставчик.“
§ 15. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) В случай че не са налице ос
нованията за отказ по чл. 43, ал. 1 и 2, дос
тавчиците осъществяват процеса по пренасяне
на номера/ата съобразно определеното в тези
функционални спецификации, процедурата по
чл. 38, ал. 1 и общите им условия за взаимо
отношения с крайните потребители.
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(2) Даряващият доставчик уведомява при
емащия доставчик за обстоятелствата по
чл. 43, ал. 1 в срок до 2 работни дни считано
от получаване на уведомление от приемащия
доставчик за наличие на заявление за пренасяне
на номер, подадено при него.
(3) В случай че е необходимо преконфигу
риране на пренасяните номера и не е заявен
начин на преконфигурация от абоната или
заявеното от абоната преконфигуриране е
технически невъзможно, даряващият достав
чик в срока по ал. 2 предоставя на приема
щия доставчик информация за необходимата
преконфигурация, както и посочва размера
на цената за преконфигуриране, дължима от
абоната преди извършване на преносимостта.
Не се допуска изискване за заплащане на
цена за преконфигурация, различна от общо
приложимата цена за тази услуга, прилагана
от даряващия доставчик.“
§ 16. Член 45 се отменя.
§ 17. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Срокът за реализация на прено
симост е до 7 работни дни за отделни номера
и до 10 работни дни за групи номера считано
от подаване на заявлението при приемащия
доставчик и включва прозорец на преносимост
не по-дълъг от 8 часа. Прозорец на преносимост
се осъществява в работни дни.
(2) Срокът за реализация на преносимостта
включва и времето, през което приемащият
доставчик подготвя, инсталира и тества лини
ите или радиодостъпа до абоната/потребителя,
чийто номер се пренася.
(3) В рамките на един прозорец на прено
симост даряващият доставчик гарантира въз
можност за пренасяне на 500 номера. Допуска
се в процедурата по чл. 38, ал. 1 доставчиците
да определят по-голям брой на пренасяните
номера от даряващия доставчик в рамките на
един прозорец на преносимост.
(4) В случаите, когато се пренася група от
номера по заявление на един абонат, надви
шаваща броя номера по ал. 3, пренасянето се
извършва в цялост в рамките на същия про
зорец на преносимост, като тази хипотеза не е
основание да се намали броят номера, които
следва да се пренесат в следващия прозорец
на преносимост.“
§ 18. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Даряващият“ се заменя
с думата „Приемащият“.
2. В ал. 2 думата „получаващата“ се заменя
с думата „приемащата“.
§ 19. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците определят помежду си
размер на еднократна цена за администрира
нето на процеса по пренасяне на номер, която
покрива разходите им във връзка с проверка на
идентификацията на абонат или потребител и
за други дейности, свързани с администриране
на процеса по пренасяне на номер.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената по ал. 1 се заплаща от приема
щия на даряващия доставчик.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 20. В чл. 51, ал. 1 след думата „определят“
се добавя думите „помежду си“.
§ 21. Създава се нов чл. 52:
„Чл. 52. (1) В случай че доставчиците не
определят помежду си цените по чл. 50, ал. 1 и
чл. 51, ал. 1, същите се определят от комисията.
(2) Доставчиците представят в комисията
предложенията с определените от тях цени по
чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 заедно с документите
по тяхното ценообразуване.
(3) В случай че представените от достав
чиците цени не отговарят на изискванията
на Закона за електронните съобщения и тези
функционални спецификации, комисията връща
цените за преработване в едномесечен срок.
(4) В случай че в срока по ал. 3 доставчиците
не преработят цените или не докажат тяхно
то съответствие с изискванията на Закона за
електронните съобщения и тези функционални
спецификации, комисията налага ценови огра
ничения по един от следните методи:
1. ограничаване нарастването на цените до
предварително определен ценови праг;
2. сравнителен анализ между определените
от доставчиците цени и цените за аналогична
услуга, прилагана в държавите – членки на
Европейския съюз;
3. определяне на план за постепенно на
маляване на цените за определен период от
време, след което нивото на цените трябва да
достигне до предварително определено ниво.“
§ 22. Точка 3 на § 1 от допълнителната
разпоредба се изменя така:
„3. „Даряваща мрежа“ е мрежата, от която
номерът се пренася. Тя може да е или да не е
мрежата на държателя на обхвата от номера.“
§ 23. Точка 11 на § 1 от допълнителната
разпоредба се изменя така:
„11. „Приемаща мрежа“ е мрежа, която
приема номера и чрез която абонатът или
потребителят ползва съответните услуги след
завършване на процеса на пренасяне.“
§ 24. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби след последното изречение се добавя
изречението: „Българска телекомуникационна
компания“ – АД, уведомява комисията на
всеки 3 месеца за включване в списъка на
нови географски кодове, в които може да се
осъществява пренасяне на номера от и във
мрежата на „Българска телекомуникационна
компания“ – АД.“
§ 25. Параграф 4 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 4. Разпоредбата на чл. 36, ал. 1 влиза в
сила след изтичане на срок 6 месеца считано от
реалното въвеждане на процедурата за преноси
мост на номерата по чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от
Закона за електронните съобщения чрез подаване
на заявление само при приемащ доставчик.“
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§ 26. Приложение № 1 към чл. 21 се из
меня така:
„Приложение № 1
Пренасочване на повикване към приемащата
мрежа посредством принципите на маршрути
зиране напред от даряващата мрежа
IAM
IAM

Даряваща
мрежа

Транзитна
мрежа (А)

ВЕСТНИК

жа. Кодът за направление индицира или само
приемащата мрежа, или като опция – и точка за
взаимно свързване.“

§ 28. Създава се ново приложение № 3 към
чл. 31:
„Приложение № 3
Формат: aLaw 8 kHz 8bit 64 kbit/s, mono
Number
Tone

DB

Начална
мрежа
a1) IAM

Викащ абонат

b) IAM

Викан абонат

a2) IAM

Транзитна
мрежа (В)

Приемаща
мрежа

1. Даряващата мрежа приема входящо повик
ване. Тя открива, че виканият номер е пренесен в
друга мрежа и прави търсене в база данни (DB), за
да извлече необходимата информация за осъщест
вяване на маршрутизация. След това тя пренасочва
повикването напред към приемащата мрежа.
2. Опциите а1 и а2 са действащи, когато даря
ващата мрежа или няма пряка връзка с приема
щата мрежа, или когато преносният капацитет на
свързаността е по-малък от генерирания трафик.
3. Опцията b е действаща, когато даряващата
мрежа и приемащата мрежа са пряко взаимно
свързани.
4. В случай че за предшестващите я мрежи
даряващата мрежа действа като мрежа „марш
рутизираща напред“, в своите рамки тя може да
използва метода в приложение № 2.“

§ 27. Приложение № 2 към чл. 21 се из
меня така:

„Приложение № 2
Пренасочване на повикването съгласно
принципите „Търсене за всички повиквания“
Транзитна
мрежа

Даряваща
мрежа

DB

a1) IAM
Начална
мрежа

a2) IAM
DB

b) IAM
Приемаща
мрежа
Викащ абонат

DB

Викан абонат

1. Началната мрежа извършва търсене в базата
данни за набрания номер и извлича информация
за маршрутизация към приемащата мрежа. След
това началната мрежа насочва повикването към
приемащата мрежа пряко.
2. Началната мрежа насочва повикването към
транзитна мрежа. Транзитната мрежа приема
входящото повикване, извършва търсене в база
данни за извличане на необходимата информация,
след което насочва повикването към приемащата
мрежа или пряко, или чрез друга транзитна мре
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Base
Frequency,
Hz

Mono
Duration,
ms

D2

294

600

A2

440

600

D3

588

400

A3

880

600

D4

1175

800

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. В срок до 4 месеца от обнародване на
Решение № 374 от 17.III.2010 г. на комисията
за изменение и допълнение на Функционалните
спецификации в „Държавен вестник“ доставчи
ците са задължени да осигурят преносимост на
номерата съобразно направените изменения във
Функционалните спецификации, като за целта
предприемат действия в срокове, както следва:
1. В срок до един месец от обнародване на
същото решение в „Държавен вестник“ достав
чиците са задължени да изготвят, подпишат и
представят на комисията изменение на проце
дурата по чл. 38, ал. 1 съобразно измененията
във Функционалните спецификации.
2. В срок до две седмици от подписване на
изменението на процедурата по чл. 38, ал. 1
доставчиците следва да изготвят и публикуват
на интернет страниците си изменение на общи
те си условия за взаимоотношения с крайните
потребителите съобразно новите ред и условия
за реализирането на преносимостта на номера.
§ 30. Разпоредбата на чл. 31, ал. 4 влиза в
сила 3 месеца след датата на обнародването є
в „Държавен вестник“.
§ 31. (1) До въвеждане на реда и условията
за осъществяване на преносимост съобразно
Решение № 374 от 17.III.2010 г. доставчиците
осигуряват преносимост на номерата по досе
гашния ред.
(2) Процедурата по осъществяване на
преносимост на номера въз основа на удос
товерения, които са издадени и валидни към
момента на въвеждане на реда и условията
за осъществяване на преносимост съобразно
Решение № 374 от 17.III.2010 г., се довършва
по досегашния ред.
§ 32. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съоб
щения и влиза в сила от деня на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
2751

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 375
от 17 март 2010 г.

за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на
преносимост на негеографски номера при
промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (приети с Решение № 2426 от
19.XII.2008 г., ДВ, бр. 4 от 2009 г.)
На основание чл. 35, ал. 4 от Закона за елек
тронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За маршрутизиране в рамките на до
мейна на преносимост на повиквания към
пренесени номера доставчиците прилагат метод
съгласно приложение № 2.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с думите
„приложение № 1 и приложение № 2“.
3. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавят
думите „и ал. 2“.
§ 2. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Доставчиците информират
Комисията за регулиране на съобщенията
(комисията) на всеки 6 месеца за пренесените
от и във мрежите им негеографски номера от
обхватите по чл. 2, ал. 2 съобразно формат,
определен от комисията.
(2) Доставчиците са задължени да предос
тавят и при мотивирано писмено искане от
комисията информацията по ал. 1, както и
друга информация относно осъществяване на
процеса на преносимост.“
§ 3. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Приемащият доставчик е длъжен да
използва пренесен номер в съответствие с пред
назначението му, определено в Националния
номерационен план, както и в съответствие с
изискванията на Наредбата по чл. 137 от Закона
за електронните съобщения и издаденото от
комисията разрешение на приемащия доставчик
за ползване на индивидуално определен огра
ничен ресурс – номера в съответната мрежа,
в която е пренесен номерът.“
§ 4. В чл. 19 думите „изявили желание за
преносимост, включително и преди“ се заменят
с думата „след“.
§ 5. Член 22 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 след думите „обща информационна
база данни“ се поставя запетая и се добавят
думите „съобразно ал. 4,“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „базата“
се заменя с думите „общата база“.
3. Добавя се нова ал. 4:
„(4) Общата база данни по ал. 1 обслужва
и обмена на информация между мрежите на
всички предприятия от съответните домейни
за осигуряване на преносимост на географски
номера и национално значими номера, предос
тавени за ползване в мобилни мрежи.“
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§ 6. В чл. 23 думите „общите условия за
взаимоотношения с крайните потребители на
доставчиците“ се заменят с думите „общите
условия на доставчиците за взаимоотношения
с абонатите при предоставяне на услугата пре
носимост на негеографски номера“.
§ 7. Член 24 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 след думата „изготвят“ се добавят
думите „и подписват“.
2. Алинея 3 се изменя и допълва така:
„(3) Условията и редът за ползване на пре
носимост от абонат се определят в общите
условия на доставчиците за взаимоотношения
с абонатите при предоставяне на услугата
преносимост на негеографски номера и са в
съответствие с тези спецификации и процеду
рата по ал. 1.“
§ 8. В чл. 25, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 на ал. 1 думите „максимален брой
заявления“ се заменят с думите „брой номера“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. определяне на номера за маршрутизация;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. цени между предприятията за осъщест
вяване на преносимост;“.
4. Създава се нова т. 11:
„11. ред за присъединяване към процедурата.“
§ 9. В чл. 26, ал. 3 думите „преди издаване
на удостоверение за пренасяне на номера от
даряващия доставчик“ се заменят с думите
„до деня, предшестващ датата, определена за
прозорец на преносимост“.
§ 10. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) В случай на неплащане на задъл
жения по чл. 26, ал. 2 приемащият доставчик
налага ограничения за ползване на услуги от
абоната или заплаща неговите задължения към
даряващия доставчик по реда, определен в про
цедурата по чл. 24, ал. 1 и общите условия на
доставчиците за взаимоотношения с абонатите
при предоставяне на услугата преносимост на
негеографски номера.
(2) В случай на незаплащане на задължения
по чл. 26, ал. 3 от абоната или от приемащия
доставчик, даряващият доставчик може да
изиска отлагане на датата на прозореца на
преносимост за срок не по-дълъг от 30 дни от
подаване на заявлението за преносимост по
реда, определен в процедурата по чл. 24, ал. 1
и общите им условия за взаимоотношения с
абонатите при предоставяне на услугата пре
носимост на негеографски номера.“
§ 11. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Процедурата по пренасяне на но
мерата се осъществява въз основа на заявление
от абонат, подадено по образец при приемащия
доставчик или негов оправомощен дистрибу
тор или търговски представител. Заявлението
за пренасяне на номер е в стандартна форма,
съгласувана между доставчиците.
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(2) Заявлението по ал. 1 представлява
упълномощаване на приемащия доставчик да
извърши необходимите съобразно настоящите
функционални спецификации, процедурата по
чл. 24, ал. 1 и общите условия на доставчиците
за взаимоотношения с абонатите при предоста
вяне на услугата преносимост на негеографски
номера действия по прекратяването на отно
шенията на заявителя с даряващия доставчик.
Заявлението по ал. 1 представлява волеизявле
ние на абоната за прекратяване на договорните
отношения с даряващия доставчик.
(3) Заявлението по ал. 1 може да съдържа
при наличие на изрично съгласие от страна
на приемащия доставчик и упълномощаване
в обикновена писмена форма на приемащия
доставчик от страна на абоната за заплащане
на дължимите към даряващия доставчик пла
щания от името и за сметка на абоната.
(4) Доставчиците определят в процедурата
по чл. 24, ал. 1 данните, които ще се обменят
между приемащия и даряващия доставчик
в процеса на преносимост. Доставчиците не
могат да изискват предоставянето на данни,
които създават необосновани затруднения на
процеса на преносимост.“
§ 12. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Даряващият доставчик може
мотивирано да откаже преносимост на номер/
номера пред приемащия доставчик само в
следните случаи:
1. номерът е несъществуващ или не е пре
доставен на абонат на даряващия доставчик;
2. номерът не е активен;
3. даряващият доставчик вече е получил от
приемащ доставчик искане за пренасяне на
същия номер, процедурата по което още не е
приключила;
4. не са заплатени всички задължения
към даряващия доставчик, пряко свързани с
пренасяния номер и услугите, ползвани чрез
него, възникнали и станали изискуеми преди
датата на подаване на заявлението и дължими
от абоната на даряващия доставчик;
5. не са заплатени до деня, предшестващ
датата, определена за прозорец на преносимост,
всички дължими суми, свързани с предсрочно
прекратяване на срочни договори с даряващия
доставчик и/или такива за лизинг на крайни
устройства или оборудване, пряко свързани
с пренесения номер и услугите, ползвани
чрез него;
6. абонатът е ползвал услугите на даряващия
доставчик за период, по-малък от 3 месеца;
7. представените от приемащия доставчик
данни за абоната са непълни и/или неточни.
(2) Приемащият доставчик може мотивирано
да откаже преносимост само в следните случаи:
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1. абонатът не е дееспособен и не е надлежно
представляван от трето лице;
2. абонатът не е надлежно представляван
от трето лице;
3. представените от абоната данни в заяв
лението са непълни и/или неточни;
4. не са представени изискуемите към заяв
лението документи;
5. абонатът не е заплатил еднократна по
требителска цена за преносимост на номерата,
в случай че такава се дължи;
6. налице е някое основание за отказ за
предоставяне на услуга, предвидено в общите
условия на приемащия доставчик за предоста
вяне на услугата преносимост на негеографски
номера;
7. липса на техническа възможност да бъде
предоставена обществена телефонна услуга на
посочения в заявлението за пренасяне адрес.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4 и 7 и по ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4 и 5 заявлението не се разглежда
от приемащия доставчик до отстраняване на
недостатъците, като спирането на процедурата
е за не повече от 30 дни от подаване на заяв
лението. В случая по ал. 1, т. 5 не се извършва
преносимост до отстраняване на този недос
татък, като спирането на процедурата е за не
повече от 30 дни от подаване на заявлението. В
случай че в посочените срокове недостатъците
не бъдат отстранени, процедурата се прекра
тява с изричен писмен отказ на приемащия
доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2
процедурата се прекратява с изричен писмен
отказ на приемащия доставчик.“
§ 13. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. В случай че не са налице основани
ята за отказ по чл. 29, ал. 1 и 2, доставчиците
осъществяват процеса по пренасяне на номе
ра/ата съобразно определеното в настоящите
функционални спецификации, процедурата по
чл. 24, ал. 1 и общите им условия за взаимо
отношения с абонатите при предоставяне на
услугата преносимост на негеографски номера.“
§ 14. Член 31 се отменя.
§ 15. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Срокът за реализация на прено
симост е до 10 работни дни считано от подаване
на заявлението при приемащия доставчик и
включва прозорец на преносимост не по-дълъг
от 7 часа.
(2) Даряващият доставчик уведомява при
емащия доставчик за обстоятелствата по
чл. 29, ал. 1 в срок до 2 работни дни считано
от получаване на уведомление от приемащия
доставчик за наличие на заявление за пренасяне
на номер, подадено при него.“
§ 16. В чл. 33 думата „Даряващият“ се за
меня с „Приемащият“.
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§ 17. Член 36 се изменя и допълва така:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчиците, определят помежду си
размер на еднократната цена за администрира
нето на процеса по пренасяне на номер, която
покрива разходите им във връзка с проверка
на идентификацията на абонат и за други дей
ности, свързани с администриране на процеса
по пренасяне на номер.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената по ал. 1 се заплаща от приема
щия на даряващия доставчик.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „определят“ се добавя
думата „помежду си“.
2. В ал. 2 и 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с думите „ал. 1 и ал. 2“.
§ 19. Създава се нов чл. 38:
„Чл. 38. (1) В случай че доставчиците не
определят помежду си цените по чл. 36, ал. 1 и
чл. 37, ал. 1, същите се определят от комисията.
(2) Доставчиците представят в комисията
предложенията с определените от тях цени по
чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 заедно с документите
по тяхното ценообразуване.
(3) В случай че представените от достав
чиците цени не отговарят на изискванията на
Закона за електронните съобщения и настоящите
функционални спецификации, комисията връща
цените за преработване в едномесечен срок.
(4) В случай че в срока по ал. 3 доставчиците
не преработят цените или не докажат тяхно
то съответствие с изискванията на Закона за
електронните съобщения и тези функционални
спецификации, комисията налага ценови огра
ничения по един от следните методи:
1. ограничава нарастването на цените до
предварително определен ценови праг;
2. сравнителен анализ между определените
от доставчиците цени и цените на аналогична
услуга, прилагани в държавите – членки на
Европейския съюз;
3. определяне на план за постепенно на
маляване на цените за определен период от
време, след което нивото на цените трябва да
достигне до предварително определено ниво.“
§ 20. Създава се нова т. 7 на § 1 от допъл
нителната разпоредба, като останалите точки
съответно се преномерират:
„7. „Неактивен номер“ е негеографски но
мер за предоставяне на негеографски услуги,
достъпът до който е спрян или ограничен от
даряващия доставчик, в случай че номерата
се използват в нарушение на изискванията
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на закона и/или по начин, който застрашава
или може да застраши интересите на потре
бителите.“
§ 21. Параграф 3 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 влиза в
сила след изтичане на срок от 6 месеца счи
тано от реалното въвеждане на процедурата за
преносимост на номерата по чл. 134, ал. 1, т. 1,
2 и 3 от Закона за електронните съобщения
чрез подаване на заявление само при приемащ
доставчик.“
§ 22. Параграф 4 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 4. В срок до един месец от обнародване
на Решение № 375 от 17.III.2010 г. на комисията
за изменение и допълнение на Функционалните
спецификации в „Държавен вестник“ доставчи
ците следва да изготвят, подпишат и предста
вят на комисията процедурата по чл. 24, ал. 1
съобразно измененията във Функционалните
спецификации.“
§ 23. Параграф 5 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 5. В срок до две седмици от подписване
на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците
следва да изготвят и публикуват на интернет
страниците си общи условия за взаимоотноше
ния с абонатите при предоставяне на услугата
преносимост на негеографски номера съобраз
но новите ред и условия за реализирането на
преносимостта на номера.“
§ 24. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
Пренасочване на повикване към приемащата
мрежа посредством принципите на маршрути
зиране напред от даряващата мрежа
IAM
IAM

Транзитна
мрежа (А)

Даряваща
мрежа

DB

Начална
мрежа
a1) IAM

Викащ абонат

Транзитна
мрежа (В)

a2) IAM

b) IAM

Викан абонат
Приемаща
мрежа

1. Даряващата мрежа приема входящо повик
ване. Тя открива, че виканият номер е пренесен в
друга мрежа и прави търсене в база данни (DB), за
да извлече необходимата информация за осъщест
вяване на маршрутизация. След това тя пренасочва
повикването напред към приемащата мрежа.
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2. Опциите a1 и a2 са действащи, когато даря
ващата мрежа или няма пряка връзка с приема
щата мрежа, или когато преносният капацитет на
свързаността е по-малък от генерирания трафик.
3. Опцията b е действаща, когато даряващата
мрежа и приемащата мрежа са пряко взаимно
свързани.
4. В случай че за предшестващите я мрежи
даряващата мрежа действа като мрежа „марш
рутизираща напред“, в своите рамки тя може да
използва метода в приложение № 2.“

§ 25. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2
Пренасочване на повикването съгласно
принципите „Търсене за всички повиквания“
Транзитна
мрежа

Даряваща
мрежа

DB

a1) IAM
Начална
мрежа

a2) IAM
DB

b) IAM
Приемаща
мрежа
Викащ абонат

DB

Викан абонат
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1. Началната мрежа извършва търсене в базата
данни за набрания номер и извлича информация
за маршрутизация към приемащата мрежа. След
това началната мрежа насочва повикването към
получаващата мрежа пряко.
2. Началната мрежа насочва повикването
към транзитна мрежа. Транзитната мрежа при
ема входящото повикване, извършва търсене в
база данни за извличане на необходимата ин
формация, след което насочва повикването към
приемащата мрежа или пряко, или чрез друга
транзитна мрежа.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. В срок до 4 месеца от обнародване на
Решение № 375 от 17.III.2010 г. на комисията
за изменение и допълнение на Функционалните
спецификации в „Държавен вестник“ достав
чиците са задължени да осигурят преносимост
на номерата съобразно направените изменения
във Функционалните спецификации.
§ 27. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съоб
щения и влиза в сила от деня на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
2752
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТE
ЗАПОВЕД № РД-106
от 2 февруари 2010 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от
Закона за защитените територии с цел запазване на
характерни и забележителни обекти на неживата
природа като скални брегове и водоскоци на река
Чупренска, които са с изключителна стойност
поради присъщата им рядкост, представителност
и естетичност, нареждам:
1. Обявявам природна забележителност „Гар
дата“ в землищeто на с. Протопопинци, община
Чупрене, област Видин, с площ 8,973 дка.
2. Природна забележителност „Гардата“ включва
имоти с номера: 000375, 000088 и 000720, съгласно
картата на възстановената собственост за земли
щето на с. Протопопинци, ЕКАТТЕ 58671, община
Чупрене, област Видин, с обща площ 8,973 дка.
3. В границите на природната забележителност
се забранява:
3.1 строителство на МВЕЦ и други дейности,
водещи до намаляване на речния отток и до
промяна в хидрологичния режим;
3.2. увреждане и унищожаване на скалните
образувания;
3.3. изсичане на дървесно-храстова растител
ност по бреговите ивици на реката.
4. След вл иза не в си ла на за повед та
РИОСВ – Монтана:
4.1. да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената територия в картата на
възстановената собственост за землището на с.
Протопопинци, община Чупрене, област Видин;
4.2. да предприеме необходимите действия за
означаване границите на природната забележи
телност с трайни и ясно видими знаци на терен.
5. Природната забележителност да се впише в
Държавния регистър на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпо
редби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
2701
ЗАПОВЕД № РД-131
от 11 февруари 2010 г.
На основание чл. 113, ал. 2 във връзка с
чл. 110 от Закона за биологичното разнообразие
поради лошо състояние без признаци на вегета
ция нареждам:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво
глог, намиращо се в с. Деавци, община Трявна,
област Габрово, обявено със Заповед № 1042 от
30.ХІ.1984 г. на Комитета по опазване на природ
ната среда при Министерския съвет, заведено в
Държавния регистър под № 1627.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
образие.
3. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
2702

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Перник, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че спира
производството по адм. дело № 78/2010 по описа
на Административен съд – Перник, до окончател
ното произнасяне на Върховния административен
съд по искането за отмяна на Решение № 1515 от
5.ІІ.2010 г., постановено по адм. дело № 10586/2009
по описа на Върховния административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна
жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобще
нието на страните.
2903
Административният съд – Плевен, VІ състав,
призовава Харизан Климентов Христов с по
стоянен адрес с. Ясен, област Плевен, ул. Асен
Златаров 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 27.V.2010 г. в 9 ч. като заинтересована
страна по адм.д. № 863/2009, заведено от Емилия
Йорданова Гертнер срещу Заповед № РД-12-199 от
12.ІІІ.2007 г. на кмета на Община Плевен, с която
се одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 080008, м.
Край село в землището на с. Ясен, област Пле
вен. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
2767
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 181 и 184 във връзка с чл. 157, ал. 1,
чл. 163, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д. № 94/2010
въз основа на оспорвания административен
акт – Решение № Д562 от 30.І.2010 г. на Общин
ския съвет – Златоград, с което е приет бюджетът
на Община Златоград за 2010 г., в частта му по
т. 4.2, с която възлага на избрана от ОбС комисия
да разпредели средствата от инвестиционната
програма по тримесечия, както и приоритетност
на изпълнение на обектите от инвестиционната
програма в рамките на тримесечните средства,
съобразено с постъпленията на средствата.
2666
Белоградчишкият районен съд, гр. колегия,
III състав, призовава Васил Иванов Василев с
последен адрес Видин, ж.к. Строител, бл. 9, вх. А,
ет. 4, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 11.V.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 49/2008, заведено от Иван Ф. Ценков, по
чл. 69 ЗН. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при усло
вията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2798
Костинбродският районен съд, 3 състав, при
зовава Десислава Александрова Митова с посто
янен адрес Костинброд, ул. Обединена 92, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.V.2010 г.
в 10 ч. като ответница по гр. д. 61/2007, заведено
от Стою Митов Рангелов, за иск за разпределе
ние на ползване. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2799
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав, при
зовава Тодорос Константинос Турнас, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.V.2010 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр. д. № 659/2010, заведено от
Десислава Илиева Митрева-Турнас от Пловдив,
за развод. Ако ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът му назначава особен
представител.
2731
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Хасковският районен съд призовава Недко
Исаев Йончев с последен известен адрес Хасково,
ул. Гергьовден 2, вх. А, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 15.V.2010 г. в 9,15 ч. като ответ
ник по гр. д. № 3146/2009 г., заведено от Антония
Недкова Йончева, по чл. 144 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2797
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва
съдебно заседание за 7.VІІ.2010 г. в 9,30 ч. с ре
зервни дати – 15.ІХ.2010 г. в 9,30 ч. и 20.Х.2010 г. в
9,30 ч., по гр. д. № 577/2009, образувано по искане
на КУИППД чрез председателя Стоян Кушлев,
БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване Бургас,
ул. Филип Кутев 26А, ет. 3, против Кольо Стоилов
Иванов, Сливен, ж. к. Република 15, ет. 1, ап. 6, и
Цветомира Господинова Иванова, Сливен, ж.к.
Република 15, ет. 1, ап. 6, за постановяване на
решение, с което да бъде наложено отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 127 305 лв.:
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
и чл. 10 ЗОПДИППД от Кольо Стоилов Иванов
и Цветомира Господинова Иванова: гараж № 1,
намиращ се на сутеренен етаж от сграда, застро
ена върху 20,4 кв. м, при граници: изток – гараж
№ 2, запад – външен зид, север – външен зид,
юг – коридор, ведно с приспадащите се 1,99 %
идеални части от общите части на сградата,
както и приспадащата се част от отстъпеното
право на строеж за описания по-горе обект от
жилищна сграда, намираща се в Сливен, ул.
Йордан Кювлиев 10, построен урегулиран позем
лен имот Х-5486 в кв. 281 по плана на Сливен,
състоящ се целият от 518 кв. м, при граници:
УПИ 1Х-5485, УПИ Х1-5487, УПИ XIII-5490, УПИ
XIV-5491 и улица, за сумата 3500 лв.; обектът е
с идентификатор № 67338.550.30.1.11, придобит с
нотариален акт № 144, том VIII, дело № 1764/2001,
за покупко-продажба, закупен недвижим имот,
издаден от Службата по вписванията – Сливен, от
Цветомира Господинова Иванова; апартамент № 7,
намиращ се на трети жилищен етаж на сградата,
застроен върху 89,90 кв. м, състоящ се от кухнябокс, дневна, две спални и сервизни помещения,
при граници: изток – стълбищна площадка и
ап. № 6, запад – външен зид, север – външен
зид, юг – външен зид, с прилежащото избено
помещение № 3 с площ 6,5 кв. м при граници:
изток – външен зид, запад – коридор, север – из
бено помещение № 2, юг – избено помещение
№ 4, ведно с приспадащите се 11,1 % идеални
части от общите части на сградата, както и
приспадащата се част от отстъпеното право на
строеж за описания по-горе обект от жилищната
сграда, намиращ се в Сливен, ул. Й. Кювлиев
10, построена върху парцел Х-5486 в кв. 281 по
плана на Сливен, състоящ се целият от 518 кв.м,
при граници: парцел 1Х-5487, парцел ХIII-5490,
парцел XIV-5491 и улица, за сумата 22 000 лв.;
обектът е с идентификатор № 67338.550.30.1.7,
придобит с нотариален акт № 54, том I, дело
№ 62/20 01 г. за пок у пко -п рода жба, за к у пен
недвижим имот, издаден от Службата по впис
ванията – Сливен, от Цветомира Господинова
Иванова; лек автомобил марка „Пежо 205“ с
ДКН СН3817СС, рама № УР320АН1224644612,
двигател № 10РР1Р1248994, цвят – червен, дата на
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регистрация – 6.ХІ.1991 г., закупен от Цветомира
Господинова Иванова. На основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Кольо Стоилов
Иванов и Цветомира Господинова Иванова сумата
от продажбата на недвижим имот с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 80, том I, дело № 135 от 30.Х.1998 г., в размер
3500 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот вх. № 8542 от 20.Х.2005 г., акт
№ 28, том. XXVI, дело № 6011/2005 г., издаден
от Службата по вписванията – Сливен, в размер
1305 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот вх. № 2244 от 23.ІV.2004 г., акт
№ 160, том VII,
дело № 1588/2004, издаден от
Службата по вписванията – Сливен, в размер
13 800 лв. В случай че съдът не уважи иска по
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по пазарна
та стойност на отчужденото имущество, то под
условията на евентуалност да бъде предявен
иск с цена, изчислена въз основа на стойността,
материализирана в нотариалните актове, както
следва: сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 80, том I, дело № 135 от 30.Х.1998 г., в
размер 1274 лв.; сумата от продажбата на недви
жим имот с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот вх. № 8542 от 20.Х.2005 г., акт
№ 28, том XXVI, дело № 6011/2005, издаден от
Службата по вписванията – Сливен, в размер
400 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот вх. № 2244 от 23.ІV.2004 г., акт
№ 160, том VII, дело № 1588/2004, издаден от
Службата по вписванията – Сливен, в размер
4250 лв. На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
от Кольо Стоилов Иванов: 20 дружествени дяла от
капитала на „КЛУБ 777 – СЛИВЕН“ – ООД, ЕИК
190029981, със седалище Сливен, бул. Бургаско
шосе 1, рег. с решение № 140 от 24.І.1995 г. по
описа на СлОС, притежавани от Кольо Стоилов
Иванов, в размер 2000 лв. На основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Цветомира
Господинова Иванова: внесени парични средства
по картова сметка в левове по издадена дебит
на карта „Маестро“ ВО76К2ВВ91551002442488 в
ТД „Райфайзен банк България“ – ЕАД, открита
на 21.ІІ.2007 г. в офис Сливен 2, от Цветомира
Господинова Иванова; внесени парични сред
ства по депозит в евро, открит на 18.ІІ.2008 г. в
офис Враца, пл. Христо Ботев, в ТД „Райфайзен
банк България“ – ЕАД, от Цветомира Госпо
динова Иванова; внесени парични средства по
разплащателна сметка № 16338565, открита на
13.ІІІ.2008 г. във ФЦ – Враца, РЦ – Плевен, в
ТД „Банка ДСК“ – ЕАД, от Цветомира Господи
нова Иванова. Окръженият съд – Сливен, указва
на заинтересуваните, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседа
ние по делото; третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция; третото лице, кое
то има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни; предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
2732
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Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 2274/90 за
политическа партия „Български земеделски наро
ден съюз“ съгласно решение № 442 от 28.Х.2009 г.
по т.д. № 608/2009 на Върховния касационен съд
на Република България: допуска вписването на
промени в подлежащите на вписване обстоя
телства в регистрацията на политическа партия
„Български земеделски народен съюз“ съгласно
решения от 6 – 7.XII.2008 г., взети на ХХХVI ре
довен конгрес на партия „Български земеделски
народен съюз“, както следва: вписва промени в
устава на „Български земеделски народен съюз“,
приет на редовния ХХХVI конгрес, проведен на
6 – 7.XII.2008 г. в София, ул. Врабча 1, съставля
ващ неразделна част от настоящото решение;
вписва промени в ръководните органи на партия
„БЗНС“, както следва: вписва главен секретар на
„БЗНС“ – Георги Пинчев Иванов; вписва състав
на постоянното присъствие на партия „БЗНС“:
Йордан Митков Чукански, Мирослав Любоми
ров Василев, Габриела Цанева Цанева, Силвия
Владимирова Манчева, Сашо Йорданов Стоянов,
Петър Величков Иванов и Георги Пинчев Иванов
в качеството му на главен секретар на „БЗНС“.
Партия „Български земеделски народен съюз“
се представлява от главния секретар – Георги
Пинчев Иванов.
2843

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Съве т ът на ди ректори те на „Флавиа“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.V.2010 г. в
10 ч. в седалището на дружеството на адрес: Со
фия, ул. Московска 27Б, при следния дневен ред:
1. приемане на заверен от експерт-счетоводител
годишен финансов отчет за 2007 г., годишен
финансов отчет за 2008 г. и годишен финансов
отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС приема
заверените годишни финансови отчети за 2007,
2008 и 2009 г.; 2. приемане на доклад за дейността
и състоянието на дружеството; проект за реше
ние – ОС приема доклада; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за
2007 – 2010 г.; проект за решение – ОС приема
предложението на СД; 4. освобождаване от от
говорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2007 – 2010 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност чле
новете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител
за заверка на годишния финансов отчет на друже
ството за 2010 г.; проект за решение – ОС приема
предложението на СД; 6. вземане на решение за
преобразуване на дружеството чрез промяна на
правната форма; проект за решение – ОС при
ема предложението на СД за преобразуване на
дружеството; 7. одобряване на плана за преобра
зуване; проект за решение – ОС одобрява плана
за преобразуване; 8. приемане на дружествения
договор и/или устав; проект за решение – ОС
приема дружествения договор и/или устава; 9.
назначаване на управител/управители; проект
за решение – ОС назначава предложените упра
вител/управители. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие лично или чрез
надлежно упълномощени от тях лица. За участие
в общото събрание акционерите трябва да се
легитимират с притежаваните от тях временни
удостоверения, а пълномощниците – с изрично
писмено пълномощно. При липса на кворум на
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основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.VI.2010 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
2867
8. – Управителният съвет на сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко
Енергия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 13.V.2010 г. в 16 ч. в
София, зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“,
при следния дневен ред: 1. отчет за изпълнени
ето на плана и бюджета за 2009 г.; 2. приемане
на план за дейността и бюджет на сдружението
за 2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет,
председател и заместник-председател; 4. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 17 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
2715
10. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Асоциация на погребалните фирми в България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на членовете на сдружението на 16.V.2010 г. в
18 ч. в приемната зала на сдружението на адрес:
София, район „Сердика“, ул. Заводска 10, при
следния дневен ред: 1. избор на председателстващ,
секретар и преброители на ОС; 2. приемане на
доклада за дейността за 2009 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет за 2009 г. и отчет за
изразходваните средства през 2009 г.; 4. приемане
на проектобюджет за 2010 г. и проектоплан за
развитие на сдружението за 2010 г.; 5. приемане
на нови членове на сдружението; 6. избор на нов
управителен съвет на ЮЛНЦ поради изтичане
на мандата на настоящия; 7. разни.
2443
1. – Управителният съвет на сдружение „Над
върха“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.V.2010 г. в 10 ч. на
адреса на управление на сдружението в София,
район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Папрат
21, при следния дневен ред: 1. прекратяване на
сдружение „Над върха“ чрез обявяването му в
ликвидация; 2. назначаване на ликвидатор на
сдружението; 3. заличаване на сдружението от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел към Софийския градски съд.
2514
20. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Национална фондация за защита на животните – България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
фондацията на 17.V.2010 г. в 10 ч. в София, район
„Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 121, вх. А,
ет. 5, ап. 13, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава на фондацията с предложение за про
мяна: премахване на органа контролен съвет
от органите на управление на фондацията; 2.
освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на контролния съвет; 3. освобождава
не от отговорност и от длъжност членовете на
управителния съвет; 4. избор на нови членове
на управителния съвет – избор на председател
на управителния съвет; 5. разни.
2511
20. – Управителният съвет на спортен клуб
„Клуб по баскетбол – Славия“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 18.V.2010 г. в 15 ч. в София, ул.
Коломан 1, ет. 2, заседателната зала на ОСК
„Славия“, при следния дневен ред: 1. отечт на
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управителния съвет за дейността на клуба; 2.
финансов отчет за сезон 2008/2009 г.; 3. промени
в устава на клуба; 4. избор на нови ръководни
органи; 5. разни. Поканват се всички членове да
присъстват лично или чрез изрично упълномоще
ни представители. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите във връзка с провеждане
на общото събрание ще са на разположение на
членовете в седалището на клуба.
2518
10. – Управителният съвет на асоциация
„Телекомуникации“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
20.V.2010 г. в 10 ч. в София, конгресен център на
хотел „Родина“, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата през 2009 г.; 2. финансов отчет за
2009 г.; 3. приемане и освобождаване на членове
по тяхна молба; 4. избор на ново ръководство; 5.
приемане на бюджет за 2010 г.; 6. приемане на
годишен календарен план за 2010 г.; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
2223
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Международно общество
за трайно развитие и сътрудничество“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 20.V.2010 г. в 12 ч. в
София, ул. Сердика 23, при следния дневен ред:
1. промени в устава на сдружението; 2. промени
в управителния съвет на сдружението; 3. про
мени в адреса на сдружението; 4. обсъждане
и приемане доклада на управителния съвет и
годишния доклад за дейността на сдружението
през 2009 г.; 5. други.
2022
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на членовете на 20.V.2010 г. в 11 ч. в офиса на
сдружението в София, ж.к. Дружба, бл. 90, вх. А,
ет. 5, ап. 12, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за приемане на отчет за дейността
на управителния съвет през 2009 г. и годишния
финансов отчет за 2009 г.; 2. вземане на решение
за избиране на нов управителен съвет; 3. разни.
Регистрацията започва в 10,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2149
1. – Управителният съвет на Асоциацията
на преподавателите по японски език в България „Кирил Радев“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.V.2010 г. в
10 ч. в София, офис на „Агора София“ – ООД,
ул. Средна гора 97, при следния дневен ред: 1.
отчет за 2009 г.; 2. приемане на нови членове;
3. избор на управителен съвет; 4. планиране на
дейността на асоциацията; 5. разни.
2609
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10. – Управителният съвет на Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 20.V.2010 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка
25, Парк-хотел „Москва“, зала „Москва“, при
следния дневен ред: 1. утвърждаване на критерии
и изисквания за приемане на нови членове на
НЛРС „СЛРБ“; 2. доклад за дейността и финан
совото състояние на НЛРС „СЛРБ“ през 2009 г.;
3. отчет на управителния съвет на НЛРС „СЛРБ“
за 2009 г.; 4. отчет за дейността и финансовото
състояние на „Сокол БЛРС“ – ЕООД, през 2009 г.;
5. отчет за дейността и финансовото състояние на
ИК „Наслука“ – ЕООД, през 2009 г.; 6. отчет на
контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2009 г.; 7.
приемане на бюджета на управителния съвет на
НЛРС „СЛРБ“ за 2010 г.; 8. определяне размера
на отчисления членски внос за 2011 г.; 9. разни.
2693
10. – Управителният съвет на сдружение
„Комитет на италианското предприемачество в
България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 20.V.2010 г. в 17,30 ч.
в зала „София“ на Интерпред – СТЦ София (1040
София, бул. Драган Цанков 36), при следния дне
вен ред: 1. ратифициране на споразумението за
присъединяване към Конфиндустрия; 2. приемане
на промените в статута; 3. одобрение на бюджета
за 2009 г.; 4. други.
2417
20. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Зелена България“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.V.2010 г. в 19 ч. в клуба на дружеството в
София, ж. к. Фондови жилища, трафопост до
бл. 205, при следния дневен ред: 1. промени в
устава и адреса на управление на дружеството; 2.
отчет на дейността на дружеството за 2009 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2419
33. – Управителният съвет на сдружение
„Агенция София прес“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру
жението на 20.V.2010 г. в 11 ч. в София, ул.
Славянска 29, ет. 3, при следния дневен ред:
1. отчет за изпълнението на бюджета на Аген
ция „София прес“ за 2009 г.; 2. приемане на
бюджета на Агенция „София прес“ за 2010 г.; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава
на Агенция „София прес“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2510
10. – Управителният съвет на Българската
федерация по народна топка, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на БФНТ на 21.V.2010 г. в 18 ч. във Владая, ул.
Войнишко въстание 37, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на федерацията за 2009 г.;
2. промени в устава на БФНТ; 3. избор на пред
седател на БФНТ; 4. избор на управителен съвет
на БФНТ.
2688
9. – Управителният съвет на Българската
федерация по спелеология, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
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общо събрание на членовете на 23.V.2010 г. в
9,30 ч. в х. „Скалните мостове“, с. Забърдо, област
Смолян, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на БФС за 2009 г.; 2. приемане на финансов отчет
за 2009 г.; 3. утвърждаване на нови членове на
сдружението; 4. обсъждане на организационни
въпроси. По закон при липса на кворум на ос
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
1 час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе колкото и чле
нове да се явят.
2677
15. – Националният управителен съвет на
Научно-техническия съюз по машиностроене,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.V.2010 г. в 13 ч. в зала № 3 на На
ционалния дом на науката и техниката, София,
ул. Г.С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Националния управителен
съвет на Съюза по машиностроене през 2009 г.; 2.
отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджет на
съюза за 2010 г.; 4. промени в устава на съюза; 5.
промени в състава на Националния управителен
съвет; 6. присъждане на съюзни награди.
2516
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по карате-до
(стил шотокан) – Аякс – 1990“ – София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.V.2010 г. в 17 ч. в сдружението, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 412, вх. А, ап. 3, при следния дне
вен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет и баланс за 2009 г.; 3. приемане на план
за дейността на СК „Аякс – 1990“ за 2010 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2729
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Искър“, София (СК „Искър“), на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.V.2010 г. в
19 ч. в зала „Искър“, София, ул. Илия Бешков
4, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността и финансов отчет за 2009 г.; 2. при
емане на проект за спортно развитие и проект
за финансиране на дейността през 2010 г.; 3.
приемане на промени в устава и правилника; 4.
прекратяване на членство и определяне на дейст
вителната членска маса; 5. определяне размера
на членския внос; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2728
20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на независимите млади
таланти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.V.2010 г. в 10 ч. в
София, ж.к. Свобода, бл. 40, вх. В, ет. 4, ап. 58,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода от създаването му до
края на 2009 г.; 2. промяна на наименованието
на сдружението: сдружение с нестопанска цел в
частна полза „Организация за културно-общест
вено развитие“; 3. освобождаване на членове
на УС и избор на нови; 4. промени в устава на
сдружението; 5. организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2692
28. – Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство при 104 ОУ „Захари Стоянов“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 27.V.2010 г. в 18 ч. в учителската стая
на централната сграда, София, район „Триадица“,
ул. Костенски водопад 60, при следния дневен ред:
1. приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението; 2. приемане на отчета за дейността
на съвета на настоятелите за периода 2007 – 2009 г.;
3. приемане на годишните финансови отчети за
периода 2007 – 2009 г.; 4. приемане на доклада на
регистрирания одитор за периода 2007 – 2009 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на настоятелите за периода 2007 – 2009 г.
и избиране на нов състав; 6. доклад за отпаднали
членове и приемане на нови членове на сдруже
нието; 7. вземане на решения по организационни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на настоятелството
да вземат участие лично или чрез пълномощник
на събранието.
2678
15. – Управителният съвет на Българската
професионална футболна лига, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 27.V.2010 г. в 10 ч. в София, зала
„Родина“ на Национален стадион „Васил Левски“,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; 2. избор на членове на ръководни
органи; 3. разни.
2713
15. – Управителният съвет на сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.V.2010 г. в 16,30 ч.
в седалището на сдружението в София, ул. Любен
Каравелов 27, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността за изтеклата
2009 г.; 2. приемане на годишен финансов и сче
товоден отчет за 2009 г.; 3. приемане на насоки
за дейността на сдружението за 2009 – 2010 г.; 4.
промени в устава; 5. промени в състава на упра
вителния съвет; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали във
връзка с дневния ред се намират на разположение
в седалището на сдружението.
2376
4. – Управителният съвет на Българското
ядрено дружество – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва общо от четно събрание на
дружеството на 28.V.2010 г. в 15 ч. в зала 300 на
ИЯИЯЕ – БАН, бул. Цариградско шосе 72, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на БЯД през отчетния период;
2. обсъждане и приемане на финансовия отчет
за периода; 3. обсъждане и приемане на плана за
дейността на БЯД през 2010 – 2011 г.; 4. обсъж
дане и приемане на бюджета за 2010 –2011 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч. и на същото място.
2474
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1. – Националният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение традиционни суровосушени месни продукти“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
28.V.2010 г. в 12 ч., в гр. Хисар, хотел „Астрея“,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчетен доклад за дейността на СТССМП за
2009 г.; 2. приемане на отчет на контролния съвет
за 2009 г.; 3. приемане на програма за дейността
на СТССМП за 2010 г.; 4. приемане на бюджет
на СТССМП за 2010 г.; 5. избор на независим
контролен орган за съответствие на луканка,
пастърма, роле „Трапезица“, врат „Тракия“ и
филе „Елена“; 6. избор на лого на сдружението; 7.
промяна в устава на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2125
8. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при 38 ОУ „Васил
Априлов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва редовно годишно общо събрание на
28.V.2010 г. в 17,30 ч. в София, ул. Шипка 40, при
следния дневен ред: 1. промяна в устава на сдру
жението; 2. освобождаване на настоящи членове
на сдружението; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. избор на нов съвет на настояте
лите (СН); 5. избор на нов председател на СН;
6. текущи проблеми; 7. разни.
2712
10. – Управителният съвет на Младежко
сдружение „Лавър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 28.V.2010 г. в 17 ч. в София, ул. 680
№ 9, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на сдружението за 2009 г.;
2. приемане на декларация за липса на дейност
в периода 2005 – 2008 г.; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден от 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2690
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Първи български натурален спортен клуб „Домино Джим“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от устава на клуба с
решение от 15.III.2010 г. свиква общо събрание на
членовете на клуба на 30.V.2010 г. в 11 ч., в София
в спортния салон на 107 ОУ, кв. Лозенец, ул. Д.
Димов 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет; 2.
приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.; 3.
приемане на промени в устава на сдружението;
4. избиране на управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 20, изр. 2 от устава на клуба събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2616
15. – Съветът на директорите на „Системхим“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 31.V.2010 г. в
11 ч. в заседателната зала на дружеството в Со
фия, бул. Рожен 25, при следния дневен ред: 1.
одобряване на годишен финансов отчет и отчет
за дейността на дружеството за 2009 г.; 2. раз
ни. При липса на кворум на основание чл. 227
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ТЗ събранието ще се проведе на 15.VІ.2010 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
2676
11. – Управителният съвет на Сдружението на
училите и специализиралите в учебни заведения
на Русия и ОНД „Найден Геров“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание
на сдружението на 2.VІ.2010 г. в 17,30 ч. в сгра
дата на Федерацията за приятелство с народите
на Русия и ОНД в София, бул. Евлоги Георгиев
169, ет. 2, „Зелена зала“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. отчет
на контролно-ревизионната комисия (КРК); 3.
избиране на органи на управление – УС и КРК.
Съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от устава УС
определя за участие в общото събрание по трима
представители от всеки клуб на сдружението.
2449
6. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по авиомоделизъм“ (БФА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани деле
гати на своите членове на общо отчетно-изборно
събрание на 5.VI.2010 г. в 10 ч., в София, бул.
Александър Стамболийски 191 – Национален
дворец на децата, при следния дневен ред: 1.
приемане и изключване на членове; 2. отчет на
УС за дейността на федерацията през 5-годишния
мандат; 3. финансов отчет от контролния съвет
към БФА; 4. избор на нов управителен и контро
лен съвет; 5. приемане на нов устав на БФА; 6.
приемане на бюджет на федерацията за 2010 г.; 7.
приемане на Държавен спортен календар на БФА
за 2010 г. Делегатите трябва да носят документи
съгласно писмо № 1 от 14.I.2010 г., с които се
потвърждават правомощията им.
2446
18. – Управителният съвет на сдружение
„Приятели на Валдорфската педагогика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 6.VІ.2010 г. в 12 ч. в
София, ул. Ген. Паренсов 47 (вътр. сграда), при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през 2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3. об
съждане и приемане на годишен план за работа
на сдружението; 4. промени в УС и избиране на
финансово-контролен орган; 5. разни и дискусии.
2444
10. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство родителско сдружение при
141 ОУ „Народни будители“, София, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на
14.VІ.2010 г. в 10 ч. в учителската стая на учили
щето, кв. Свобода, община „Надежда“, София, 141
ОУ „Народни будители“, при следния дневен ред:
1. промяна на членовете на управителния съвет;
2. промяна в устава на сдружението – отпадане
на чл. 5, ал. 3, т. 2, 3 и 4.
2714
46. – Управителният съвет на Федерацията на
научно-техническите съюзи в България, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14
и чл. 15, ал. 1 от устава на ФНТС свиква общо
събрание на федерацията на 24.VІ.2010 г. в 11 ч.
в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален дом
на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Проф.
Асен Златаров“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на ФНТС за
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периода юли 2009 г. – юни 2010 г.; 2. приемане
на бюджета на ФНТС за 2010 г.; 3. обсъждане на
предложение за промени в устава на ФНТС; 4.
избиране на нови членове на ФНТС; 5. текущи.
Всеки редовен член на федерацията съгласно
чл. 12, ал. 2 от устава на ФНТС може да участ
ва в общото събрание с двама упълномощени
представители – физически лица, които удосто
веряват своите пълномощия с писмено решение
на управителния съвет на сдружението – редовен
член на ФНТС. Регистрацията ще се извърши на
24.VІ.2010 г. в зала № 3 от 8,30 до 10,30 ч.
2088
10. – Управителният съвет на Асоциацията
по физикална медицина и рехабилитация – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание за всички свои редовни
членове на 25.VІ.2010 г. в 12 ч. в София, зала № 10
на Военномедицинска академия, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад от председателя
за дейността през отчетния период; 2. доклад от
председателя на ревизионната комисия за финан
совото състояние на асоциацията за същия период;
3. избор на председател и управителен съвет.
2381
43. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 20.VII.2010 г. в 10,30 ч. в залата
на Националния комитет на Българския червен
кръст в София, ул. Джеймс Баучер 76, общо
събрание на сдружението, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2009 г.
и основни приоритети за развитие на СБА през
2010 – 2011 г.; 2. приемане на бюджета на СБА
за 2010 г. Материалите за общото събрание са на
разположение на делегатите в клоновете на СБА
7 дни преди събранието. Регистрацията на деле
гатите ще започне в 10 ч. в деня на събранието.
2727
2. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Спортно училище „Юрий
Гагарин“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.V.2010 г. в 18 ч., в
Бургас, сградата на Спортно училище „Юрий
Гагарин“, Бургас, ул. Кавала 39, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружени
ето за 2009 г.; 2. освобождаване на членове на
съвета на настоятелите; 3. избор на нови членове
на съвета на настоятелите; 4. освобождаване на
членове на контролния съвет; 5. избор на нови
членове на контролния съвет. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2611
37. – Управителният съвет на Варненски
черноморски колоездачен клуб – Варна, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 21.V.2010 г. в 17 ч. във Варна – Спор
тен комплекс „Черно море“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет; 2.
отчетен доклад на контролния съвет; 3. промяна
в състава на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2613
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1. – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а СС К
„Уни – спорт – ТУ Варна“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
21.V.2010 г. в 17 ч. в сградата на Машинен факул
тет на ТУ – Варна, ул. Студентска 1, ет. 1, стая
709, при следния дневен ред: 1. отчет на управи
телния съвет на клуба за периода 2007 – 2010 г.;
2. промени в устава на клуба; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни.
2576
17. – Управителният съвет на СНЦ „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 22.V.2010 г. в 18 ч.
в офиса на седалището във Варна, ул. Околчица
5А, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на сдружението за изтеклия период; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. избор
на нови членове на сдружението; 4. разни. 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.
2445
10. – Управителният съвет на асоциация
„Човешки права – стъпка по стъпка“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.V.2010 г. в 17,30 ч. във Варна в офиса на
сдружението на бул. Мария-Луиза 13, при след
ния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 2. приемане промени
в УС и представителството на асоциацията; 3.
приемане годишния отчет за дейността на орга
низацията, приемане годишния счетоводен отчет
на сдружението и баланса за 2009 г.; 4. приемане
на промени в устава; 5. други. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, на посоченото в поканата
място един час по-късно.
2475
Неделчо Едрев Едрев – ликвидатор на „Лов
но-рибарско сдружение „Камчия – 2001“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ
брание на сдружението на 29.V.2010 г. в 19 ч.
във Варна, ул. Юри Венелин 12, при следния
дневен ред: 1. доклад на ликвидатора относно
счетоводния баланс към момента на прекратя
ване на сдружението; 2. приемане на отчета и
счетоводния баланс към момента на прекратя
ване на сдружението; 3. приемане на годишния
счетоводен баланс и годишното приключване
към 31.ХІІ.2009 г.; 4. приемане на счетоводния
баланс към 29.V.2010 г.; 5. разпределение на
имуществото на сдружението; 6. освобождаване
на ликвидатора от отговорност; 7. удължаване
срока на ликвидацията.
2352
10. – Управителният съвет на Карате клуб
„Видин“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.V.2010 г. в 14 ч. във
Видин, ул. Княз Борис І № 36, при следния дневен
ред: 1. прекратяване дейността на сдружението;
2. откриване на производство по ликвидация на
сдружението; 3. избор на ликвидатор на сдруже
нието; срок на ликвидация; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2581
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20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Вестители 2007“, Враца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 20.V.2010 г. в 18,30 ч. в офиса
на сдружението във Враца, ул. Никола Войводов
9/2, при следния дневен ред: 1. обсъждане на
предложения за промени в устава на сдружението;
2. приемане на основни насоки и програми за
дейността на сдружението през 2010 г.; 3. при
емане на бюджета на сдружението за 2010 г.; 4.
изслушване и приемане на отчета за дейността
на управителния съвет през 2009 г.; 5. приемане
на годишния финансов отчет за дейността на
сдружението за 2010 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
2355
1. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на животновъдите в община Главиница“, гр.
Главиница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 21.V.2010 г. в 10 ч. в заседателната зала на
общинската администрация – гр. Главиница, ул.
Витоша 44, ет. 4, при следния дневен ред: 1. при
емане на отчета за дейността на сдружението за
периода 2008 – 2009 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2008 – 2009 г.; 3. приемане на
доклада на контролния съвет; 4. освобождаване
на органите на управление на сдружението; 5.
прекратяване на дейността на сдружението; 6.
други. 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.
2612
17. – Управителният съвет на Хандбален клуб
„Пирин“ – гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от устава
свиква редовно общо събрание на 19.V.2010 г. в 18 ч.
в заседателната зала на Общинския съвет – гр.
Гоце Делчев, при следния дневен ред: 1. отчет за
спортно-състезателната дейност през 2008/2009 г.;
2. финансов отчет за 2009 г. и приемане на бюджет
за 2010 г.; 3. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. разни. Поканват се всички членове или
писмено упълномощени техни представители да
присъстват на общото събрание.
2569
2. – Управителният съвет на сдружение Ловнорибарско дружество „Стрелец“ – гр. Гулянци, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.VІ.2010 г. в 10 ч. в салона на читалище „П.
Р. Славейков“ – гр. Гулянци, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на Ловно-рибарско
дружество „Стрелец“ – Гулянци, през 2009 г.; 2.
доклад на КРК и проект за бюджет за 2010 г.; 3.
приемане правила за работа съобразно устава
и ППЗЛОД; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред.
2740
19. – Управителният съвет на „Общо занаятчийско сдружение – Димитровград“ (в ликвидация), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС от 16.ІІІ.2010 г. свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 20.V.2010 г. в 14 ч.
в Димитровград, ул. Цар Борис І № 5, офис 20,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане отчет за приходите и разходите за
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ликвидационния период; 2. вземане на решение
за приемане на баланса за ликвидационния
период; 3. вземане на решение за приемане на
пояснителен доклад на ликвидатора към отчета
и баланса; 4. приемане на протокол относно
имуществото на сдружението; 5. приемане на
доклада на ликвидатора; 6. приемане на решение
за освобождаване на назначения ликвидатор; 7.
вземане на решение за заличаване на сдружението
от регистъра на ЮЛНЦ при ХОС. 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.
2572
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Футболен клуб – Добринище“ – гр. Добринище, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно заседание на общото събрание
на сдружението на 20.V.2010 г. в 10 ч. в Добри
нище, ул. Паисий 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружение „Футболен
клуб – Добринище“, гр. Добринище, през 2009 г.;
проект за решение – общото събрание приема
отчета за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на
сдружението за 2009 г.; проект за решение – общо
то събрание приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2009 г.; 3. освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност
за дейността им през 2009 г.; проект за реше
ние – ОС приема направените предложения; 4.
приемане на проектобюджет на сдружението за
2010 г.; проект за решение – общото събрание
приема бюджета на сдружението за 2010 г.; 6.
приемане на нов член на сдружението; проект
за решение – общото събрание приема направе
ното предложение за приемане на нов член на
сдружението; 7. промени в управителния съвет
на сдружението; проект за решение – общото
събрание приема направеното предложение за
промени в УС. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същата дата в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2570
6. – Управителният съвет на „Сдружение за
образование и култура – Дряново“, Дряново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.V.2010 г. в 17,30 ч. в конферентната зала на
парк-хотел „Дряново“ при следния дневен ред:
1. приемане оставката на член от управителния
съвет поради конфликт на интереси; 2. избор на
нов член на УС; 3. организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе
с наличния кворум.
2219
19. – Управителният съвет на сдружение „Милосърдие без граници“, Котел, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо събрание
на 15.V.2010 г. в 17 ч., в офиса на сдружението,
Котел 8970, ул. Раковска 42, при следния дневен
ред: 1. промяна в целите и дейностите на сдру
жението; 2. промяна в устава на сдружението;
3. промени в състава на управителния съвет на
сдружението.
2739
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10. – Управителният съвет на СЛРД „Сокол“,
гр. Кубрат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.V.2010 г. в
15 ч., в малкия салон на ОНЧ „Св. св. Кирил и
Методий“, гр. Кубрат, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС и сдружението през
2009 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. прие
мане на бюджета на сдружението за 2010 г.; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе с 1 час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
2408
16. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с раздел IV, чл. 11/1 и чл. 15/1 от
устава на организацията свиква общо събрание
на 10.VI.2010 г. в 14 ч., в Кюстендил, бул. Ма
кедония 2, Дом на науката и техниката, ет. 2,
зала № 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на ТО на НТС
през мандата юни 2005 – юни 2010 г.; 2. отчетен
доклад на контролния съвет за същия период; 3.
приемане на бюджета на организацията за 2010 г.;
4. избор на ръководни органи – управителен
съвет. Регистрацията на участниците в общото
събрание ще се извърши на 10.VI.2010 г. в зала
№ 4 от 13 до 14 ч.
2711
10 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а „ Ро т ар и
клуб – Несебър“, Несебър, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 15.VI.2010 г. в 18,30 ч. в Несебър,
хотел „Мистрал“, при следния дневен ред: 1. от
чет на УС на клуба за ротарианската година; 2.
освобождаване на УС; 3. избор на УС; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Ма
териалите за събранието са на разположение на
членовете на клуба ежедневно в залата за срещи.
2315
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Общ и нско
пчеларско сдружение „Акация“, Панагюрище,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
18.V.2010 г. в 18 ч. в Панагюрище, в клуб „Мареш“,
ул. Сава Радулов 22, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. приемане на
нови членове; 4. избор на ръководни органи;
5. промени в устава; 6. промяна в размера на
членския внос; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред колкото и членове на
сдружението да се явят.
2520
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел т у ристическо дружество
„Върховръх“ – Перущица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и устава на дружеството свиква общо
отчетно събрание на сдружението на 20.V.2010 г.
в 17,30 ч. в залата на Младежкия дом, Перущица,
ул. Проф. Б. Христев 1, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС; 2. отчетен доклад на
инспектората; 3. приемане на годишния финансов
отчет на ТД „Върховръх“ за 2009 г.; 4. приемане
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на бюджет за 2010 г.; 5. промяна в устава на
дружеството; 6. текущи – избор на делегати на
общото събрание на БТС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2573
19. – Управителният съвет на „Боксов клуб
Пещера“, гр. Пещера, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27, ал. 2 от устава на дружеството свиква
общо събрание на членовете на клуба на 20.V.2010 г.
в 16 ч., в канцеларията на „Булгарплод“ – Пеще
ра, ул. Трети март 15, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратявяне на дру
жеството; 2. вземане на решение за назначаване
на ликвидатор.
2568
10. – Управителният съвет на „Училищно настоятелство Анастасия Димитрова“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 29.V.2010 г. в 18 ч.
в Плевен, ул. Отец Паисий 10, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2009 г.; 2. приемане нов устав
на сдружението; 3. промени в броя и състава на
управителния съвет; 4. определяне размера на
членския внос; 5. приемане на нови членове; 6.
освобождаване на членове. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2517
5. – Управителни ят съвет на Сдружение
„Асоциация на пациенти с наследствен ангиоедем“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.V.2010 г. в 13 ч. в
Пловдив, ул. Добрин Петков 2А, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на организаци
ята; 2. приемане на нови членове; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. промени в устава; 5. разни.
2737
18. – Управителният съвет на СКВТ „Марица – Олимп“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно отчетно общо събра
ние на 27.V.2010 г. в 18 ч. в Пловдив, бул. Васил
Левски 56, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба през 2009 г.; 2. приемане на
финансов отчет за 2009 г.; 3. избор на нов упра
вителен съвет и председател на Спортен клуб по
вдигане на тежести „Марица – Олимп“, Пловдив.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно. Материалите по дневния ред на съ
бранието са на разположение всеки работен ден
от 15 до 16 ч. в офиса на УС на адрес Пловдив,
бул. Васил Левски 56.
2675
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Гребен клуб „Черпоков“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.V.2010 г. в 14 ч. в залата на
Кулата – Гребна база – Пловдив, със следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружени
ето за изминалия период; 2. промени в устава
на сдружение Гребен клуб „Черпоков“; 3. избор
на управителен съвет; 4. избор на председател
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2738
15. – Управителният съвет на ЛРД „Гларус“,
Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.V.2010 г. в 9,30 ч. в заседател
ната зала в сградата на дружеството в Поморие,
ул. Княз Борис І № 55, при следния дневен ред:
1. доклад за работата на управителния съвет
за изминалия период; 2. доклад за работата на
контролно-ревизионната комисия; 3. приемане
проектобюджета и щата за 2010 г.; 4. избор на
управителен съвет и контролно-ревизионна ко
мисия; 5. избор на членове в общото събрание
на НЛРС „СЛРБ“, София; 6. промени в устава
на дружеството; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
2669
2. – Управителният съвет на КФВС „Атлет“,
Първомай, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.V.2010 г. в 18 ч. в сградата
на Общинския съвет, пленарна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2.
промени в устава на клуба съгласно изисквани
ята; 3. избор на ръководни органи на клуба; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2578
20. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Развитие – Ракитово“, гр.
Ракитово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.V.2010 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението в гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров
71, при следния дневен ред: 1. отчет за финансо
вата 2009 г.; 2. вземане на решение за избиране
на нов член на управителния съвет за довърш
ване мандата на управителния съвет; 3. отчет
на управителния съвет; 4. други. 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.
2024
15. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство – Севлиево“, Севлиево, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на настоятелството
на 27.V.2010 г. в 17,30 ч., в зала 300 в сградата на
община Севлиево, пл. Свобода 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на
настоятелите; 2. финансов отчет; 3. приемане
на календарен план-програма; 4. приемане и
освобождаване на членове на УН – Севлиево; 5.
разни. Поканват се всички членове или писмено
упълномощените им представители да участват.
Материалите по дневния ред са на разположение
в офиса на „УН – Севлиево“ в Севлиево, ул. Св.
св. Кирил и Методий 33, в срок един месец преди
датата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
2353
11. – Управителният съвет на РБА „Грижа
и милосърдие“ – Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.V.2010 г. в
14 ч. в офиса на фирма „Гай-ко 2008“ – ЕООД,
в Смолян, ул. Здравец 1 – таван, при следния
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дневен ред: 1. отчетен доклад за периода август
2004 – декември 2009 г.; 2. вземане на решение за
закриване на РБА; 3. назначаване на ликвидатор.
2716
15. – Управителният съвет на ЛРС „Отбрана – 2005“, Стара Загора, по своя инициатива
и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на сдружението на
15.V.2010 г. в 13 ч. във вилата на поделение 26940
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
председателя на сдружението за изминалия период
2009 – 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет за
изминалия период 2009 – 2010 г.; 3. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 4. приемане
проект на нов устав на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
2410
19. – Управителният съвет на Баскетболен
клуб „Трявна“, Трявна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.VI.2010 г. в
17 ч., в Трявна, ул. Ангел Кънчев 100, при след
ния дневен ред: 1. освобождаване на досегашни
членове на дружеството и приемане на нови по
списък, утвърден от УС на БК „Трявна“ на него
во заседание; 2. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет за работата му по време
на мандата и приемане на бюджета през след
ващата отчетна година; 3. приемане на отчет на
контролния съвет към БК „Трявна“; 4. избиране
на нов управителен съвет и освобождаване от
длъжност и отговорност на досегашните чле
нове на управителния съвет; 5. избиране на нов
контролен съвет и освобождаване от длъжност и
отговорност на досегашните членове на контрол
ния съвет; 6. изменение и допълнение на устава
на БК „Трявна“; 7. разни. Материалите ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението
от 3.V.2010 г. на адреса в Трявна – ул. Ангел
Кънчев 100. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при
липса на необходимия кворум общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч. независимо от
броя на явилите се членове, на същото място и
при същия дневен ред.
2571
10. – Управителният съвет на Регионално
сдружение на общините „Марица“ – Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.V.2010 г. в 11 ч., в офиса на РСО „Марица“
в Хасково, ул. Цар Освободител 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за дей
ността на РСО „Марица“ за 2009 г.; 2. приемане
на годишен финансов отчет на РСО „Марица“ за
2009 г.; 3. доклад на контрольора на РСО „Мари
ца“ за 2009 г.; 4. приемане на годишен финансов
отчет на „Марица Консулт“ – ЕООД, за 2009 г.;
5. промяна в състава на управителния съвет на
РСО „Марица“; 6. разни.
2548
1. – Управителният съвет на СК по хокей на
трева „Локомотив“, Червен бряг, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно отчетно-избор
но събрание на 26.V.2010 г. в 18 ч., в сградата на
спортна зала – Червен бряг, при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове;
2. приемане отчет за дейността и финансовата
политика; 3. избиране на членове на УС; 4. про
мени в устава; 5. избиране на контролно-реви
зионна комисия; 6. други. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2345
10. – Управителният съвет на футболен клуб
„Тракиец 2005“ – сдружение с нестопанска цел
с общественополезна дейност, с. Главиница, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание
на членовете си на 1.VІ.2010 г. в 9 ч. в с. Глави
ница, община Пазарджик, ул. Втора № 35, при
следния дневен ред: 1. приемане оставката на
стария управителен съвет и контрольор; 2. изби
ране на нов управителен съвет на ФК „Тракиец
2005“ и контрольор; 3. определяне размера на
членския внос; 4. разни.
2674
3. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на ФК „ Левски – Караманово“, с. Караманово, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 12, ал. 1 и 2 и чл. 16 от
устава свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 22.V.2010 г. в 10 ч. в сградата
на кметството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба през изминалия период;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане и
освобождаване на членове на клуба; 4. избор на
нов управителен и контролен съвет; 5. други (по
предложение на присъстващите). При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при обявения дневен ред.
2726
18. – Управителният съвет на „Сдружение
ЛРД – Крушари“, с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание за 2009 г. на 21.V.2010 г. в 17 ч.
в залата на читалище – с. Крушари, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през 2009 г.; 2. финансов отчет на контрол
ния съвет за 2009 г.; 3. приемане на бюджета за
2010 г.; 4. определяне размера на членския внос
за 2011 г.; 5. приемане на „Мандатна програма
2009 – 2013 г.“; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2574
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Св. св.
равноапостолни Константин и Елена“, с. Мирково, Софийска област, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.V.2010 г. в
11 ч. в седалището на сдружението – с. Мирково,
Софийска област, административна сграда на
„Елаците мед“ – АД, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния доклад (отчет) за дей
ността на сдружението и на годишния финансов
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отчет; проект за решение – ОС приема годиш
ния доклад (отчет) за дейността на сдружението
и на годишния финансов отчет за 2009 г.; 2.
освобождаване на членовете на управителния
съвет от отговорност; проект за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет
на сдружението от отговорност за дейността
им; 3. приемане на решение за прекратяване
на сдружението и назначаване на ликвидатор;
проект за решение – ОС на основание чл. 33,
ал. 1 от устава на сдружението прекратява сдру
жение с нестопанска цел в обществена полза
„Св. св. равноапостолни Константин и Елена“;
одобрява определения от управителния съвет
на основание чл. 34, ал. 2 от устава на сдруже
нието ликвидатор Пенка Маринова Попсавова
и определя срок за ликвидация до 31.І.2011 г.;
определ я възнагра ж дение на лик видатора в
размер общо 1000 лв.; 4. приемане на решение
за начина на разпределение на останалото след
ликвидацията имущество на сдружението; проект
за решение – останалото след ликвидацията и
удовлетворяване на кредиторите имущество да
бъде предоставено безвъзмездно на Българската
православна църква, Ловчанска епархия, на ос
нование чл. 34, ал. 3 от устава на сдружението.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. Регистрацията на
членовете за провеждане на събранието ще за
почне в 10,45 ч. и ще завърши в 10,55 ч. в деня
на заседанието.
2401
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ФК „Стоби“, с. Стоб, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.VІ.2010 г. в 14 ч. в с. Стоб, област Кюстендил,
в сградата на кметството, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдру
жението за 2010 г.; 2. приемане на нови членове;
3. приемане на промени в устава; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. други. 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.
2672
Любен Михов Иванов – ликвидатор на СД
„Масоник – Иванов и сие“, София, в ликвидация
по ф.д. № 9341/90 на Софийския градски съд,
на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в седалището на дружеството в
6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2718

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

