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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 14 април 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г. и бр. 15 и 25 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 18:
„18. министър по управление на средствата
от Европейския съюз“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз.“
§ 2. В чл. 12, ал. 4 след думите „без портфейл“ се добавя „и на министъра по управление на средствата от Европейския съюз“.
§ 3. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Министърът по управление
на средствата от Европейския съюз отговаря
за цялостната организация и ръководство на
системата за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз.
(2) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 се подпомага от
дирекциите по чл. 75 – 77а.
(3) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 издава заповеди.
Заповедите и служебната кореспонденция
на министъра се подпечатват със служебния
печат на Министерския съвет.
§ 4. В глава втора наименованието на
раздел ІІ се изменя така:
„Политическ и кабинети на минист ърп редседател я, замест ник минист ър -п редседателите, минист ъра по у правление на
средствата от Европейския съюз и министъра
без портфейл“.
§ 5. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Заместник министър-председателите“ се поставя запетая
и се добавя „министърът по управление на
средствата от Европейския съюз“.
2. В ал. 2, т. 1 – 3 след думите „заместник
министър-председателите“ се поставя запетая
и се добавя „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз“.
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3. В ал. 3, т. 1 и 2 след думите „заместник
министър-председателя“ се поставя запетая
и се добавя „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 след думите „заместник
министър-председателите“ се поставя запетая
и се добавя „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 7. В чл. 27, ал. 2 след думите „заместник
министър-председателите“ се поставя запетая
и се добавя „министърът по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 8. В чл. 29 след думите „в това му
качество“ се поставя запетая и се добавя
„министърът по управление на средствата
от Европейския съюз“.
§ 9. В чл. 57, ал. 1, т. 3 след ду мите
„заместник минист ър-председателите“ се
поставя запетая и се добавя „на министъра
по управление на средствата от Европейския
съюз“.
§ 10. В глава четвърта се създава раздел Vа:
„Раздел Vа
Звено по сигурността на информацията
Чл. 62а. (1) Регистратурата за класифицираната информация се ръководи от служителя
по сигурността на информацията, който се
подпомага от Звеното по сигу рност та на
информацията.
(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министърпредседателя и изпълнява възложените му
със Закона за защита на класифицираната
информация функции.“
§ 11. В чл. 65, т. 1 след думите „заместник
министър-председателите“ се поставя запетая
и се добавя „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз.“
§ 12. В чл. 67, т. 5 след думите „Министерския съвет“ се поставя запетая и се добавя
„административно-правното обслужване на
дейностите на общата администрация, както“.
§ 13. В чл. 69, ал 2 се създава т. 9:
„9. дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“.“
§ 14. Член 75 се изменя така:
„Ч л. 75. Д и р ек ц и я „Пр ог ра м и ра не на
средствата от Европейския съюз“:
1. осъществява оперативната координация
при разработването, оценката и изпълнението
на Националната стратегическа референтна
рамка (НСРР) и провеждането на преговорите с Европейската комисия за нейното
одобряване и актуализация;
2. координира процеса по разработване, оценка, актуализация и наблюдение на
изпълнението на Националния програмен
документ (НПД), като осигурява съгласуваност между него и НСРР;
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3. ръководи дейността на Работна група
19 „Регионална политика и координация на
структурните инструменти“ към Съвета по
европейски въпроси в съответствие с действащата нормативна уредба;
4. изготвя проекти на нормативни актове,
методически указания и общи насоки във
връзка с управлението на средствата от Европейския съюз;
5. осигурява и следи за прилагането на
хоризонталните политики и принципи на
Европейския съюз, включително на принципите на партньорство и допълняемост, при
управление на средствата от Европейския
съюз;
6. осъществява оперативната координация
на дейностите по финансовите инструменти
на Европейската комисия JESSICA и JASPERS
и координира подготовката и изпълнението
на годишни планове за действие на JASPERS
в Република България;
7. у час т ва в ъв ф орм и ра не т о и с лед и
процесите в развитието на политиката по
многонационалните програми за Европейско
териториално сътрудничество и програмите
за трансгранично сътрудничество – вътрешни граници;
8. координира подготовката и изпращането
на големите проекти по смисъла на чл. 39 от
Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 2006 г.
относно определянето на общи разпоредби
за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и
за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999;
9. участва в координационния механизъм
за работа с международните финансови институции за постигане на ефективност при
подготовката, изпълнението и управлението
на проекти, съфинансирани от оперативните
програми;
10. участва в разработването и наблюдението на изпълнението на мерки и програми,
финансирани от Европейския съюз, като:
а) наблюдава и о т ч и та фи на нсови я и
физическия напредък по изпълнението на
п р о ек т и т е, вк л ючен и в ъ в Ф и н а нс ови т е
меморанду ми, финансирани по прог рама
ех-ИСПА (Кохезионен фонд по Регламент
(ЕО) № 1164 на Съвета от 1994 г. относно
създаването на Кохезионен фонд);
б) наблюдава и о т чи та финансови я и
физическия напредък на изпълнението на
операт и вн и т е п рог ра м и „Окол на с реда“,
„Транспорт“ и „Регионално развитие“;
11. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени от министър-председателя, министъра по управление
на средствата от ЕС и главния секретар на
Министерския съвет.“
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§ 15. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. Дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“:
1. осъщест вява наблюдение върх у п лан и р а не т о, и з п ъ л нен ие т о и ус в о я в а не т о
на операт ивни т е п рог рами „Разви т ие на
кон к у рен т оспос обнос т та на б ъ л гарск ата
икономика“, „Разви т ие на човешк и т е ресу рси“, „ А д м ин ис т рат и вен ка па ц и т ет“ и
„Тех н и ческ а помощ“, с ъ фи на нси ра н и о т
С т ру к т у рн и т е ф он дов е н а Е вр опейс к и я
съюз, п рог рами т е, финанси рани о т Европейск и я земеделск и фон д за разви т ие на
с е лск и т е ра йон и , Евр опейск и я ф он д з а
гарантиране на земеделието и Европейск и я
фон д по рибарст во, как т о и на двуст ранни
п рог рами за сът ру дни чест во;
2. участва в изготвянето на методически
указания за изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз, и изготвя такива указания
за двустранни програми за сътрудничество;
3. участва в комитетите за наблюдение на
оперативните програми по т. 1, Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“;
4. участва в мрежата за оценка към Главна дирек ци я „Региона лна политика“ на
Европейската комисия и в Партньорството
за оценка към Главна дирекция „Заетост,
социални въпроси и равни възможности“
на Европейската комисия;
5. създава и ръководи хоризонта лната
мрежа от експерти за оценка на оперативните програми, финансирани от фондовете на
Европейския съюз, и координира изпълнението на плановете за оценка на оперативните
програми;
6. осъществява наблюдение по прилагането на Общата селскостопанска политика
в областта на директните плащания и пазарната подкрепа;
7. ос ъщес т вя ва обща коорд и на ц и я на
изпълнението, наблюдението и оценката на
програма ФАР и Преходния финансов инструмент (ПФИ) и изпълнява функциите на
Национална точка за контакт по туининг и
на секретариат на Съвместния комитет за
наблюдение по Програма ФАР и ПФИ;
8. изпълнява функциите на Национална
точка за контакт за Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за
подпомагане изпълнението на Шенгенското
споразумение и участва в Комитета за управление, наблюдение и контрол;
9. изпълнява функциите на Национално координационно звено по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
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пространство (ФМ на ЕИП), на секретариат
на Комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП
и на Национално координационно звено по
Норвежката програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие
в България;
10. изпълнява функциите на Национално
координационно звено по Програмата за
сътрудничество „България – Швейцария“;
11. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар
на Министерския съвет.“
§ 16. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“:
1. осигурява развитието, управлението и
поддръжката на:
а) информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република
България (ИСУН);
б) системата за финансово планиране и
наблюдение LOTHAR;
в) информационната система за планиране
и управление;
г) Единни я информационен порта л за
обща информаци я за у п равлението на
Ст ру кт у рните фондове и Кохезионни я фонд
на Европейския съюз в Република България
w w w.eufunds.bg;
2. координира процеса по въвеждане и
актуализиране на информацията в системите
по т. 1, като изготвя методически указания;
3. осигурява оперативната съвместимост
между системите по т. 1 и други информационни системи, използвани от админист ративните ст ру кт у ри в системата на
изпълнителната власт;
4. разработва и внедрява системи за моделиране на бизнес процесите и за оценка
на ефективността при управлението на средствата от Европейския съюз;
5. изготвя анализи, прогнози и справки
за изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от европейските фондове;
6. изпълн ява фу нк циите на цент ра лен
координатор на системата на Европейската
комисия за управление на фондовете SFC
2007 на национално ниво в частта за Структурните инструменти на Европейския съюз;
7. изпълнява функциите на Централен
информационен офис за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България;
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8. координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с изпълнението на
оперативните програми, съфинансирани от
европейските фондове;
9. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар
на Министерския съвет.“
§ 17. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“:
1. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Техническа
помощ“, като осъществява цялостно управление на оперативната програма, насочено
към постигане на нейните цели и изпълнение
на финансовия план;
2. подготвя и актуализира документите,
необходими за управлението и изпълнението
на оперативната програма;
3. осъществява финансово у правление
на оперативната програма и предоставя на
сертифициращия орган цялата необходима
информация за целите на сертифицирането
на разходите;
4. установява процедури, които гарантират,
че проектите са избрани за финансиране в
съответствие с критериите, приложими за
оперативната програма;
5. осъществява наблюдението и контрола
на проектите и организира осъществяването
на оценката на изпълнението на оперативната програма;
6. установява процеду ри, които гарантират, че бенефициентите и другите звена,
включени в осъществяването на проекта,
поддържат или отделна счетоводна система, или адекватна счетоводна аналитична
сметка за всички транзакции, отнасящи се
до проекта/групата проекти, като се спазват
националните счетоводни правила;
7. установява процедури, които осигуряват
наличието на адекватна одитна пътека;
8. подпомага работата на Комитета за
наблюдение и му осигурява необходимите
документи, които да позволят да се следи
качеството на изпълнение на оперативната
програма с оглед на специфичните є цели;
9. изготвя годишните и окончателните
доклади за изпълнението на програмата и
след одобрение от Комитета за наблюдение
осигурява тяхното представяне на Европейската комисия;
10. изготвя предложения за промяна на
оперативната програма, включително предложения за прехвърляне на средства между
приоритетните оси, и ги представя пред
Комитета за наблюдение;
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11. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
12. докладва за напредъка по ОПТП на
структурите и институциите, отговорни за
наблюдението и контрола по усвояването на
средства от фондове на Европейския съюз;
13. изпълнява и всички други функции
на управляващ орган на оперативната програма, произтичащи от приложимото право
на Европейския съюз и националното законодателство.“
§ 18. В чл. 78, ал. 2 след думите „заместник
министър-председателя“ се поставя запетая
и се добавя „министъра по управление на
средствата от Европейския съюз.“
§ 19. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В наименованието числото „409“ се
заменя с „428“.
2. След ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър
на вътрешните работи 5“ се създава нов ред:
„Политически кабинет на министъра по
управление на средствата от Европейския
съюз 5“
3. На ред „Главен инспекторат“ числото
„18“ се заменя със „17“.
4. На ред „Специализирана администрация“ числото „119“ се заменя със „136“.
5. На ред „дирекция „Държавна администрация“ числото „23“ се заменя с „22“.
6. На ред „дирекция „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“ числото
„16“ се заменя с „23“.
7. След ред „дирекция „Информация и
системи за у правление на средствата от
Европейския съюз 8“ се създава нов ред:
„дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ 11“
8. На ред „Секретариати на съвети към
Министерския съвет“ числото „11“ се заменя с „9“.
9. Ред „Секретариат на Съвета за управление на средствата от Европейския съюз
2“ се заличава.
Заключителни разпоредби
§ 20. (1) В Уст ройс т вени я п ра ви л ник
на Министерството на финансите, приет
с Постановление № 249 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.;
изм., бр. 102 от 2009 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 5, т. 14 думите „и Оперативна
програма „Техническа помощ“ се заличават.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „626“ се заменя
с „610“.
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3. В чл. 19 т. 10 се отменя.
4. Член 29 се отменя.
5. В чл. 31 т. 7 се отменя.
6. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „626“ се
заменя с „610“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „474“ се заменя с „458“;
в) ред „дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“ 11“ се заличава;
г) на ред „дирекция „Икономическо планиране и анализи“ числото „31“ се заменя
с „26“.
(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Министерството на
финансите, чиито функции преминават към
администрацията на Министерския съвет, се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител и чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 21. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от
2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) в приложението
към § 1 числото „458“ се заменя с „455“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3343

РЕШЕНИЕ № 217
ОТ 16 АПРИЛ 2010 Г.

за обявяване на 18 април 2010 г. за Ден
на национален траур по повод трагичната
смърт на Президента на Република Полша
Лех Качински, неговата съпруга и полската
делегация край руския град Смоленск
На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 22 от
Закона за държавния печат и националното
знаме на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 18 април 2010 г. за Ден на национален
траур по повод трагичната смърт на Президента
на Република Полша Лех Качински, неговата
съпруга и полската делегация край руския град
Смоленск на 10 април 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3414
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на безвъзмездна помощ по
Програмата „Укрепване на Националната
програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството
на здравеопазването на Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 11 февруари 2010 г. – ДВ,
бр. 15 от 2010 г. В сила от 19 ноември 2009 г.
1. Държава: България
2. Главен получател – име и адрес:
Министерство на здравеопазването, Правителство на Република България
пл. „Света Неделя“ № 5, София 1000, България
3. Име на Програмата:
Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България
4. Номер на Безвъзмездната 4A. Номер на изпомощ:
менението: N/A
BUL-809-G03-Т
5. Начална дата 6. Крайна дата 7. Крайна дата
на Фаза 1:
на Фаза 1:
на Фаза 2:
1 януари 2010 г. 31 д е к е м в р и 31 д ек е м в р и
2011 г.
2014 г.
7A. Крайна дата 7 Б . К р а й н а 7 В . К р а й н а
за изпълнение на дата за изпъл- д а т а з а и з предварително- нение на пред- п ъ л нен ие на
то условие:
в а р и т е л н о т о предварител1 януари 2010 г. условие:
ното условие:
N/A
8. Средства от безвъзмездната помощ:
EUR 3,282,695 (три милиона двеста осемдесет и
две хиляди шестстотин и деветдесет и пет евро)
9. Обхват на Програмата: туберкулоза
10. Информация за банковата сметка на Главния получател, по която ще бъдат превеждани
средствата от безвъзмездната помощ:
Титуляр на банковата сметка:
Име на сметката:
Номер на сметката:
Име на банката:
Адрес на банката:
Банков SWIFT код:
Банков код:
Указания за реда на плащанията:
11. Фискалната година на Главния получател е
от 1 януари до 31 декември.
12. Местен представител на Фонда („МПФ“):
KPMG
Адрес: ул. „Фритьоф Нансен“ № 31, София 1142,
България
Телефон: + 359 2 96 97 650
Факс: + 359 2 98 05 340
На вниманието на: г-жа Ива Тодорова
Адрес на електронна поща: iva.todorova@kpmg.bg
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13. Име/адрес за уведомления
до Главния получател
Име: д-р Тонка Върлева
Длъжност: директор на Програма „Подобряване на конт рола на т у берк улозата в
България“
Адрес: Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“
№ 5, София 1000, България
Тел: + 359 2 9301 243
Факс: + 359 2 9301 274
Адрес на електронна поща:
tvarleva@mh.government.bg
tvarleva@gmail.com

14. Име/адрес за
уведомления до
Глобалния фонд:
Име: д-р Урбан
Вебер
Длъжност: Регионален директор
за Източна Европа и Централна
Азия
Адрес: Шмен дьо
Бландоне 8
1214 Верние-Женева, Швейцария
Тел.: +41 22 791
1700 Факс: +41
22 791 1701

Това Споразумение се състои от двете страници
на тази заглавна част и следното:
Общи условия
Анекс А – Описание на изпълнението на Програмата и приложения към тях (включително
Рамка с индикатори и Обобщен бюджет)
15. Подписано от страна на Главния получател
от неговия упълномощен представител
Дата:___________
Подпис :____________
Д-р Божидар Нанев
Министър на здравеопазването
16. Подписано от страна на Глобалния фонд от
неговия упълномощен представител
Дата:___________
Подпис :____________
Проф. Мишел Казачкин
Изпълнителен директор
17. Потвърдено от зам.-председателя на Националния координационен комитет
Дата:___________
Подпис :____________
Проф. Христо Борисов Тасков
Директор
Национален център по заразни и паразитни
болести
18. Потвърдено от представител на гражданското общество в Националния координационен
комитет
Дата:___________
Подпис :____________
Г-жа Анина Чилева
Председател
Коалиция АНТИСПИН

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 1. Цел на Споразумението
Това Споразумение се сключва между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария – фондация, учредена по законите
на Швейцария („Глобалният фонд“), и Главния
получател, посочен в графа 2 от заглавната
част на това Споразумение. Това Споразумение
определя условията, при които Глобалният фонд
финансира Главния получател за изпълнение на
Програмата, чието име е изложено в графа 3
на заглавната част на Споразумението („Програмата“), за държавата, която е посочена в
графа 1 на заглавната част на Споразумението
(„Държава домакин“).
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Член 2. Изпълнение на Програмата
(а) Описание и цели на Програмата. Главният получател изпълнява Програмата както
е описано в „Описание на изпълнението на
Програмата“, включено като Анекс A на това
Споразумение. Рамката/ите с индикатори, която
е приложение към Анекс А, определя основните
цели на Програмата, ключовите индикатори,
целевите стойности и отчетните периоди на
Програмата. Освен ако не е посочено друго,
целевите стойности, определени в Рамката с
индикатори, която е приложение към Анекс А
на това Споразумение, са с натрупване и не
включват изходните данни.
(б) Бюджет на Програмата. Обобщеният
бюджет (бюджети), който е приложен към
Анекс A на това Споразумение, определя
одобрените разходи за срока на Програмата.
Главният получател изпълнява Програмата в
съответствие с Обобщения бюджет. Промени
в бюджета се извършват единствено на основание на писмени указания, предоставени от
Глобалния фонд или по друг начин, писмено
разрешен от Глобалния фонд.
Член 3. Срок на Програмата
(а) Фаза 1. Главният получател приема, че
считано от датата на влизане в сила на това
Споразумение (упомената в член 38 по-долу), Глобалният фонд е поел ангажимент за
предоставяне на средства, предназначени за
Програмата, съгласно това Споразумение за
период от 24 месеца, който започва да тече от
Началната дата на Фаза 1 (посочена в графа
5 от заглавната част на това Споразумение)
и завършва на Крайната дата на Фаза 1 (посочена в графа 6 от заглавната част на това
Споразумение) (по-долу наричан „Срок на
Програмата“).
(б) Фаза 2. Глобалният фонд има право да
реши по свое усмотрение да удължи Срока
на Програмата след Крайната дата на Фаза 1
(„Одобрение за Фаза 2“). Ако Глобалният фонд
издаде Одобрение за Фаза 2, страните подписват
изменение на това Споразумение, като „Срокът
на Програмата“ автоматично се удължава до
Крайната дата на Фаза 2 (посочена в графа 7
на заглавната част на това Споразумение) или
друга дата, определена от Глобалния фонд в
издаденото от него Одобрение за Фаза 2.
(в) Отпуснати средства, счетени за получени. Начална дата на Фаза 1, Крайна дата на
Фаза 1 и Крайна дата на Фаза 2 се определят
от датата, на която Главният получател получи първия транш Средства от безвъзмездната
помощ по това Споразумение. За тази цел се
счита, че Главният получател е получил първия
транш средства седем календарни дни, след
като Попечителят на Глобалния фонд пусне
чрез банков превод този първи транш средства
по банковата сметка на Главния получател
(„Дата, на която средствата се считат получени“). Ако Датата, на която средствата се считат
получени, е между първия и четиринадесетия
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ден от месеца, Началната дата на Фаза 1 е
първият ден от същия месец. Ако датата, на
която средствата се считат получени, е след
четиринадесетия ден от месеца, Началната дата
на Фаза 1 е първият ден от следващия месец.
(г) Уведомление. След Датата, на която
средствата се считат получени, Глобалният фонд
изпраща уведомление до Главния получател
относно Началната дата на Фаза 1, Крайната
дата на Фаза 1 и Крайна дата на Фаза 2, като
заглавната част на това Споразумение съответно
се актуализира.
Член 4. Средства от безвъзмездната помощ
С това Споразумение Глобалният фонд
предоставя на Главния получател безвъзмездна
помощ, която не надвишава безвъзмездната
помощ, посочена в графа 8 на заглавната част
на Споразумението („Безвъзмездната помощ“),
с която Главният получател може да разполага съгласно условията на това Споразумение.
Главният получател има право да използва
Средства от безвъзмездната помощ единствено
за дейности по Програмата, които се провеждат
по време на срока на Програмата или по друг
начин, с който Глобалният фонд писмено се
е съгласил.
Член 5. Представяне и гаранции на Главния
получател
Главният получател представя и гарантира
пред Глобалния фонд следното, считано от датата на влизане в сила на това Споразумение:
(а) Правосубектност. Главният получател
е юридическо лице, действително съществуващо по законите на юрисдикцията, в която
е създадено.
(б) Изпълняемост. Това Споразумение е
надлежно сключено и предоставено от Главния
получател и изпълняемо срещу Главния получател съобразно условията по Споразумението.
(в) Необходими правомощия. Главният
получател разполага с всички необходими
правомощия, власт и правоспособност да: (i)
притежава свои активи; (ii) провежда дейности
по Програмата; и (iii) да сключи това Споразумение.
(г) Законосъобразност. Дейностите на Главния получател се провеждат съгласно законите
на Държавата домакин и друго приложимо
законодателство, включително, но не само,
законодателство за интелектуалната собственост. Освен това Главният получател е запознат
със съществуването на закони, забраняващи
предоставянето на ресурси и помощ на лица
и организации, свързани с тероризма, и че
Европейският съюз, правителството на САЩ и
Съветът за сигурност на ООН са публикували
списъци на лица и организации, за които се
смята, че са свързани с тероризма.
(д) Отсъствие на съдебни претенции. Не
съществуват съдебни претенции, разследвания
или текущи, предстоящи или обявени процедури
срещу Главния получател, които, ако решението
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по тях е неблагоприятно, биха имали съществено
отрицателно въздействие върху капацитета на
Главния получател да изпълнява Програмата.
(е) Допълнителност на средствата. Безвъзмездната помощ представлява допълнение към
ресурсите, които Държавата домакин получава
от външни и национални източници за борба
срещу заболяванията, посочени в графа 9 от
заглавната част на това Споразумение, или ако
това е неприложимо, разходи за здравеопазване (ако в графа 9 е упоменато Укрепване на
системите на здравеопазване).
(ж) Отсъствие на двойно финансиране.
Планираните резултати по Програмата са
възможни чрез допълнителното финансиране,
предоставено от Глобалния фонд по силата
на това Споразумение. Главният получател не
получава финансиране от друг източник, което
дублира финансирането, предоставено по силата
на това Споразумение.
Член 6. Договорености, потвърдени от Главния получател
Главният получател се споразумява и договаря с Глобалния фонд следното за Срока на
Програмата:
(а) Пълномощия. Лицето, което подписва
документите, отнасящи се до това Споразумение
(включително всички изменения и допълнения
към Споразумението), разполага към датата на
такова подписване с правомощията да подписва
същите документи.
(б) Уведомление за съществени събития.
Главният получател незабавно предоставя
писмени уведомления до Глобалния фонд относно всички съдебни искове, разследвания
или процедури, които, ако решението по тях е
неблагоприятно, биха могли да доведат до съществен отрицателен ефект върху способността
на Главния получател или подполучател (както
е описано в член 14 на това Споразумение) да
изпълнява Програмата или други свои задължения по силата на това Споразумение.
(в) Извършване на дейност. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
всеки подполучател, да извърши всичко необходимо да запази, поднови и запази валидни
и действащи своята правосубектност и своите
права, лицензии и разрешителни, които могат
да са необходими за изпълнението на дейности
по Програмата, за които те отговарят.
(г) Законосъобразност. Главният получател
се задължава, като гарантира същото за всеки
подполучател, да спазва законите на Държавата
домакин и всяко друго приложимо законодателство, включително, но не само, законодателство за интелектуалната собственост, при
изпълнението на дейности по Програмата.
(д) Допълнителност на средствата. Главният получател предприема всички възможни
действия да осигури валидността на декларираното от член 5(е) по-горе през целия Срок
на Програмата.
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(е) Уведомление за допълнително финансиране. Главният получател предоставя писмено уведомление на Глобалния фонд относно
всяко допълнително финансиране, получено
от Главния получател, което може да изисква
промяна в Програмата с цел изпълнение на
задълженията по член 5(ж).
Член 7. Национален координационен комитет
(а) НКК. Страните приемат, че Националният
координационен комитет („НКК“) координира
подаването на проекти пред Глобалния фонд от
Държавата домакин, включително искания за
продължаване на финансирането след Крайната
дата на Фаза 1 („Искане за продължаване на
финансиране“) и следи изпълнението както на
дейностите по Програмата по това Споразумение, така и по други програми, финансирани
от Глобалния фонд, в Държавата домакин, ако
има такива.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи с НКК и Глобалния фонд за изпълнение целта на това Споразумение. Главният
получател е на разположение за редовни срещи
с НКК за обсъждане на планове, споделяне на
информация и съобщения по въпроси, свързани
с Програмата. Главният получател предоставя
на НКК при поискване от страна на НКК копие от доклади и информация от съществена
важност за Програмата с информативна цел.
Това може да включва, но не само, искания за
отпускане на средства, документи, предоставени
за изпълнение на предварително условие, писма
по изпълнението, както и всички изменения
по това Споразумение. Освен това Главният
получател оказва съдействие на НКК при
подготовката на Искане за продължаване на
финансиране. Главният получател разбира, че
Глобалният фонд има право по свое собствено
усмотрение да споделя информация относно
Програмата с НКК.
Член 8. Местен представител на фонда
(а) МПФ. Глобалният фонд е наел Местен
представител на фонда („МПФ“), упоменат в
графа 12 от заглавната част на това Споразумение, да изпълнява определени функции от
името на Глобалния фонд, включително:
i. оценка на капацитета на Главния получател
да изпълнява Програмата и да управлява
Средствата от безвъзмездната помощ; и
ii. проверка на напредъка на Главния получател към изпълнение на целите на
Програмата, разходването на Средствата
от безвъзмездната помощ и спазването на
сроковете и условията по Споразумението.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи и ще осигури подполучателите да
сътрудничат напълно с МПФ, за да се даде
възможност на МПФ да изпълнява своите
функции. За тази цел Главният получател се
задължава наред с друго:
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i.

да предава на Глобалния фонд чрез Местния представител на фонда всички отчети,
искания за предоставяне на средства и
друга изисквана по Споразумението информация;
ii. да предава на Местния представител на
фонда копия от всички одиторски доклади;
iii. да позволява на МПФ да провежда
специални непланирани предварително
посещения на обекти по време и място,
определени от МПФ;
iv. да позволява на МПФ да прави преглед
на счетоводните книги и документацията
по Програмата (както е описано в член 13
на това Споразумение) по време и място,
определени от МПФ;
v. да позволява на МПФ да интервюира
неговия персонал и персонала на подполучатели;
vi. да си сътрудничи с Местния представител
на фонда за определяне на нуждата от
допълнително обучение и изграждане на
капацитет, които могат да бъдат необходими на Главния получател и подполучателите за изпълнение на Програмата; и
vii. да си сътрудничи с МПФ по други начини, които Глобалният фонд може да
конкретизира.
(в) Представител на МПФ. За целите на това
Споразумение главен представител на Местния
представител на фонда ще бъде лицето, назовано и действащо на длъжността, определена
в графа 12 от заглавната част на Споразумението. Глобалният фонд може единствено по
свое усмотрение да реши да смени МПФ или
да определи алтернативен основен представител
на МПФ, като надлежно информира Главния
получател в този смисъл.
Член 9. Управление на Средствата от безвъзмездната помощ
Главният получател осигурява всички средства от безвъзмездната помощ да бъдат разумно
управлявани и предприема всички необходими
действия да осигури Средствата от безвъзмездната помощ да се използват единствено за целите
на Програмата и съгласно условията в това
Споразумение. Съответно Главният получател
е длъжен да полага разумни усилия, за да гарантира, че средствата не се използват от него
или от подполучатели за подстрекателство към
насилие, за подпомагане на терористични или
свързани с тероризма дейности, за дейности,
свързани с пране на пари или финансиране на
организации, за които се знае, че подкрепят
тероризма или участват в пране на пари.
Член 10. Отпускане на Средства по безвъзмездната помощ
(а) Отпускане на средства. Независимо от
графика за отпускане на средства, съдържащ
се в Анекс A на това Споразумение, времевите
рамки и сумата на отпуснатите Средства по
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безвъзмездната помощ се определят от Глобалния фонд по негово усмотрение. По-конкретно,
Глобалният фонд няма да разреши отпускането
на Средства по безвъзмездната помощ, ако не
са изпълнени следните условия:
i. Главният получател е подал до Глобалния
фонд искане за отпускане на средства,
подписано от лицето или лицата, упълномощени от Главния получател да го
извършат, по начин, удовлетворителен за
Фонда, по своята форма и съдържание и
по време, което е приемливо за Глобалния
фонд;
ii. Глобалният фонд е определил по свое
усмотрение наличието на достатъчни
средства за отпускане на сумите за съответната цел към момента на отпускането
на средствата;
iii. Главният получател е изпълнил в удовлетворителни за Глобалния фонд форма и
съдържание предварителните условия за
такова отпускане на средства или специалните условия, посочени в Анекс A, ако
има такива, и в рамките на приложимата
крайна дата, посочена в заглавната част,
или други срокове, отбелязани в специалните условия;
iv. Главният получател доказва, че сумата,
изискана в искането за отпускане на
средства, се основава на разумните нужди
от паричен поток за периода, за който е
поискано отпускането на средства;
v. Главният получател е предоставил на Глобалния фонд всички отчети за напредъка
по Програмата, упоменати в члeн 15(б) на
това Споразумение, които е трябвало да
бъдат предадени преди датата на искането
за отпускане на средства;
vi. Главният получател доказва, че е постигнал
резултати по Програмата, отговарящи на
целите за индикатори, указани в рамката/е
за изпълнение на индикаторите, приложена
към Анекс А, през периодите, указани там,
и е предоставил обяснения за причините,
довели до отклонение от целите; и
vii. след получаването на здравните продукти,
осигурени със Средствата от безвъзмездната помощ в страната, Главният получател
е длъжен да докладва цените и друга
информация, свързана с доставката, на
Глобалния фонд в съответствие с член 19(ф)
от този Договор, използвайки Механизма
за отчитане на цените от електронната
страница на Глобалния фонд или друг
подходящ инструмент, който Глобалният
фонд може да предостави за целта; и
viii. МПФ (упоменат в член 8 на това Споразумение) потвърждава информацията,
предоставена в искането за отпускане на
средства.
(б) Крайни срокове. Ако предварителните
условия или специалните условия, посочени в
Описание на изпълнение на Програмата, не са
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били изпълнени до приложимата крайна дата
или краен срок или ако Главният получател
не успее да постигне целите по Програмата,
упоменати в това Споразумение, в рамките на
сроковете, изложени в него, Глобалният фонд
може по всяко време и по свое усмотрение
да прекрати или временно да преустанови
това Споразумение с писмено предизвестие
до Главния получател според член 26 от това
Споразумение.
(в) Крайната дата на Фаза 1. Глобалният
фонд няма да разреши отпускането на Средства
по безвъзмездната помощ след Крайната дата
на Фаза 1, освен ако страните не изменят това
Споразумение така, че то да отразява Одобрението за Фаза 2 (както е описано в член 3(б)
от това Споразумение).
Член 11. Банкови сметки, лихви и други
приходи по Програмата
(а) Банкова сметка. Главният получател
осигурява:
i. Средствата от безвъзмездната помощ, с
които разполага Главният получател или
подполучатели, да останат, доколкото
това е практически приложимо, в банкова
сметка, която носи лихва при разумен
процент, който се предлага в Държавата
домакин, докато средствата бъдат разходвани за целите на Програмата; и
ii. всяка банка, в която са вложени Средства от безвъзмездната помощ, отговаря
напълно на всички приложими местни
и международни банкови стандарти и
регламенти, включително изискванията
за капиталова адекватност; и
iii. Средствата по безвъзмездната помощ се
държат по всяко време във вид на парични
средства и могат да бъдат изтеглени по
всяко време, в пълен размер, при поискване.
(б) Лихви. Всички лихви върху Средства по
безвъзмездната помощ, отпуснати от Глобалния
фонд за Главния получател по силата на това
Споразумение или от Главния получател за
подполучатели, се отчитат и използват единствено за целите на Програмата.
(в) Приходи. Всички приходи, спечелени
от Главния получател или подполучатели от
дейности по Програмата, включително, но не
само, приходи от дейности за „социален маркетинг“, се отчитат и използват единствено за
целите на Програмата.
Член 12. Данъци и митни сборове
(а) Освобождаване от данъци. Главният
получател се призовава да гарантира, че това
Споразумение и закупуването на стоки или
услуги със Средства от безвъзмездната помощ
от страна на Главния получател и други подполучатели са освободени от всякакви мита,
данъци и такси, които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в Държавата
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домакин. Главният получател не по-късно от
90 дни след Началната дата на Фаза 1 информира Глобалния фонд относно статуса на
освобождаване от данъци и мита, който е бил
осигурен за помощта по това Споразумение.
(б) Възстановяване на платени данъци. Ако
определен данък или мито е бил наложен и
платен от Главния получател или подполучател
въпреки освобождаването от такъв данък или
мито, Глобалният фонд може по свое усмотрение (i) да изиска от Главния получател да
възстанови на Глобалния фонд или на други
страни, ако такова е указанието на Глобалния
фонд, сумата на същите данъци със средства,
различни от тези, които са предоставени по това
Споразумение; или (ii) да компенсира сумата
на същите данъци от суми, които следва да
се отпуснат по това или друго Споразумение
между Глобалния фонд и Главния получател.
(в) Разрешаване на данъчни въпроси. В
случай на разногласия относно прилагането на
освобождаването, което е било разрешено от
правителството на Държавата домакин, Глобалният фонд и Главният получател своевременно
полагат всички възможни усилия да разрешат
тези въпроси, водени от принципа, че Средствата по безвъзмездната помощ трябва да бъдат
освободени от данъци, така че цялата помощ,
доставена от Глобалния фонд, да допринася
директно за лечението и профилактиката на
заболяването в Държавата домакин.
Член 13. Одити и документация
(а) Счетоводни книги и документация на
Главния получател. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за подполучателите, да поддържа счетоводни книги, записи, документи и други свидетелства, свързани
със Споразумението, достатъчни да покажат
без ограничение всички разходи и спечелени
приходи от Главния получател по Програмата
и цялостния напредък към приключване на
Програмата („Счетоводни книги и документация по Програмата“). Главният получател
и подполучателите поддържат Счетоводни
книги и документация по Програмата в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти
в Държавата домакин. Счетоводните книги и
документация по Програмата се съхраняват от
Главния получател най-малко три години след
датата на последното плащане по това Споразумение или за толкова по-дълъг период, ако е
необходимо, колкото се изисква за разрешаване
на предявени искове или запитвания при одити
или ако това е поискано от Глобалния фонд.
(б) Одити на Главния получател. Главният
получател провежда годишни финансови одити
за приходите и разходите по Програмата, проведени от независим одитор. Първият период,
подлежащ на одит, ще бъде първата приключена фискална година на Главния получател
(посочена в графа 11 от заглавната част на това
Споразумение). Ако обаче краят на първата
такава фискална година е по-малко от шест
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месеца след Началната дата на Фаза 1, първият
одитиран период ще бъде от Началната дата
на Фаза 1 до края на втората фискална година.
(в) Независим одитор. Не по-късно от три
месеца след Началната дата на Фаза 1 Главният получател уведомява Глобалния фонд за
независимия одитор, който той е избрал за
извършване на годишните одити, упоменати в
алинея (б) на този член. Окончателният избор
на независим одитор и условията на работата
му подлежат на одобрение от Глобалния фонд,
като това се осъществява не по-късно от шест
месеца след Началната дата на Фаза 1.
(г) Одити на подполучатели. Главният получател осигурява провеждането на годишни
одити на приходите и разходите на всеки
подполучател на Средства от безвъзмездната
помощ. Във връзка с това изискване Главният
получател представя пред Глобалния фонд план
за одити на подполучатели не по-късно от шест
месеца след Началната дата на Фаза 1 и копие
от всички проведени одити на подполучатели.
Първият период на одит за подполучатели е не
по-късно от първия период на одит, приложим
по подточка (б) по-горе.
(д) Отчети за одитите. Главният получател
предоставя на Глобалния фонд отчет за всеки
един одит, организиран от Главния получател
или подполучател, в съответствие с този член
не по-късно от шест месеца след края на периода, за който се извършва одитът.
(е) Одит от страна на Глобалния фонд.
Глобалният фонд си запазва правото само
стоятелно или чрез посредник (като използва
Средства от безвъзмездната помощ или други
налични ресурси за тази цел) да извърши
одитите, изисквани по това Споразумение, и/
или да направи финансов преглед, разследващ одит или оценка, или да предприеме
други действия, които счита за необходими,
за да осигури отчетността на Средствата по
безвъзмездната помощ от страна на Главния
получател и подполучателите и да осъществи
мониторинг на спазването на условията на
този договор от страна на Главния получател.
Главният получател сътрудничи и гарантира, че
подполучателите по Програмата сътрудничат
на Глобалния фонд и неговите представители
при провеждането на такива прегледи, одити,
оценки и други подобни дейности.
(ж) Право на достъп. Главният получател
позволява или осигурява на упълномощени
представители на Глобалния фонд, негови посредници или друго трето лице, упълномощено
от Глобалния фонд, достъп по всяко време
до: (i) Счетоводните книги и документация
по Програмата или друга документация, отнасящи се до Програмата, които се съхраняват
от Главния получател; (ii) помещенията на
Главния получател или подполучател, където се
съхраняват Счетоводни книги и документация
по Програмата или се извършват дейности по
Програмата; (iii) други обекти, където се държи документация, свързана с Програмата, или
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се извършват дейности по Програмата; и (iv)
целия персонал на Главния получател и/или
подполучатели на Средства от безвъзмездната
помощ. Главният получател осигурява неговите
споразумения с подполучатели да включват
права на достъп на Глобалния фонд по тази
подточка.
(з) Уведомление. Главният получател уведомява своевременно Глобалния фонд в писмена
форма за одит или разследваща проверка,
свързана с дейностите на Главния получател
или на подполучател.
Член 14. Подполучатели
Съгласно това Споразумение Главният получател може от време на време да предоставя
Средства от безвъзмездната помощ на други
организации или да извършва преки плащания
на трети лица от името на други организации
за извършване на дейности по Програмата
(„подполучатели“), при условие че Главният
получател:
(а) оценява капацитета на всеки подполучател да изпълнява дейности по Програмата и да
се отчита по тях, предоставя така направените
оценки на Глобалния фонд при поискване
и избира всеки подполучател въз основа на
положителна оценка на капацитета на същия
подполучател да изпълнява дейности по Програмата, които са му възложени, по прозрачен
и документиран начин;
(б) сключва Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с всеки подполучател,
което поражда задължения на подполучателя
към Главния получател, които са принципно
еквивалентни на тези на Главния получател по
това Споразумение и които са разработени с
цел да улеснят спазването от страна на Главния
получател на условията на това Споразумение;
тези задължения включват, но не се ограничават само до изискването всеки подполучател
да използва Средствата от безвъзмездната
помощ единствено за целите на Програмата,
но и да полага всички разумни усилия, за да
гарантира, че Средствата от безвъзмездната
помощ не се използват за подстрекаване към
насилие, подпомагане на терористи или свързани с тероризма дейности, за пране на пари
или за финансиране на организации, за които
се знае, че подкрепят тероризма или участват
в пране на пари;
(в) предоставя при поискване от Глобалния
фонд копие от всяко Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ с подполучател; и
(г) поддържа и спазва система за мониторинг
на работата на подполучателите и осигурява
редовна отчетност от тях съгласно това Споразумение.
Главният получател признава и се съгласява,
че предоставянето на Средствата от безвъзмездната помощ на подполучатели или плащане
от името на подполучатели за изпълнение на
програмни дейности не освобождава Главния
получател от неговите задължения и отговорно-
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сти по това Споразумение; Главният получател
носи отговорност за действията и пропуските
на неговите подполучатели, свързани с Програмата, както ако това бяха действия и пропуски
на Главния получател.
Член 15. Отчети за напредъка по Програмата
(а) Предоставяне на отчети. Главният получател предоставя на Глобалния фонд отчетите,
упоменати в алинея (б) от този член. Освен
това Главният получател изпраща на Глобалния
фонд такава информация и отчети в такива
периоди, каквито Глобалният фонд може да
изиска. Глобалният фонд може периодично
да предоставя на Главния получател насоки
чрез публикуване на информация на интернет
страницата на Глобалния фонд или чрез писма
по изпълнението относно приемливата честота,
форма и съдържание на отчетите, изисквани
по този член. Главният получател предоставя
на НКК копие от всички отчети, които Главният получател подава до Глобалния фонд по
този член.
(б) Изисквани отчети:
i. Периодични отчети. Главният получател
отчита напредъка по целите на Програмата
за съответния период, посочени в Анекс А
към това Споразумение, не по-късно от
45 дни след края на всеки отчетен период,
посочен в Анекс A. Главният получател
подава периодични отчети във формуляра,
определен в Анекс A. За съответния период Главният получател дава обяснения
в отчета за всички несъответствия между
планираните и реалните резултати и между
планираните и реалните разходи.
ii. Годишни отчети за напредъка. Не покъсно от 18 месеца след Начална дата
на Фаза 1 Главният получател подава
до Глобалния фонд в удовлетворителни
за Глобалния фонд форма и съдържание
годишен отчет за напредъка, обхващащ
напредък по Програмата през предходната програмна или фискална година на
Главния получател. Насоки за формата
на този отчет могат да се получат при
поискване от Глобалния фонд.
(в) Използване на отчетите. Главният получател признава и се съгласява, че Глобалният
фонд може да публикува в своя обществен
домейн отчетите, в пълен размер или частично, представени от Главния получател по това
Споразумение. Също така Главният получател
признава и се съгласява, че Глобалният фонд
може да използва, възпроизвежда, модифицира
и/или адаптира информацията и другите данни,
съдържащи се в тези отчети, по своя преценка.
Член 16. Мониторинг и оценка
Главният получател следи и оценява напредъка на Програмата към постигането на нейната
цел, включително дейностите, изпълнявани от
подполучателите, съобразно плана за мониторинг и оценка, одобрен от Глобалния фонд.
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Главният получател осигурява получаването на
качествени данни относно напредъка и докладва
акуратно за резултатите по Програмата.
Член 17. Оценки от Глобалния фонд
Глобалният фонд може по свое усмотрение
да проведе или поръча провеждането на оценки на Програмата или на конкретни дейности
по Програмата, изпълняващи звена или други
въпроси, свързани с Програмата. Глобалният
фонд определя условията за всяка оценка и
подходящ график за провеждането є. Главният
получател улеснява и изисква от подполучателите да улеснят тази оценка. Упражняването
от страна на Глобалния фонд на това право не
премахва задължението на Главния получател
да следи и оценява Програмата.
Член 18. Договори за стоки и услуги
(а) Практики на доставките. Главният получател непрекъснато информира Глобалния
фонд относно политиките и практиките, които
използва за сключване на договори за стоки и
услуги по това Споразумение. Тези политики
и практики, ръководещи доставките по Програмата, трябва да са съобразени най-малко с
изискванията, изброени по-долу в подточки (i) до
(viii), а при доставката на здравни продукти – с
изискванията в член 19 на това Споразумение.
Главният получател осигурява спазването на
тези политики и практики по всяко време.
i. Договорите се възлагат при условия на
прозрачност и конкурентност с изключение
единствено на установени изключения,
включени в писмени политики и практики
за доставка, предоставени на Глобалния
фонд.
ii. Обявлението за търгове трябва ясно да се
съобщи на всички потенциални участници в търга, на които се дава достатъчно
време да отговорят на търсенето.
iii. Обявленията за поръчки на стоки и услуги
предоставят цялата необходима информация, необходима на потенциален участник
в търга за участие в търга, и като такава
се базира на ясно и точно описание на
предложените срокове и условия на договора и на стоките и услугите, които ще
се придобиват.
iv. Условията за участие в търгове за възлагане на договори се ограничават само
до такива, които са от основна важност
да осигурят способността на съответния
участник да изпълни договора и спазването на националното законодателство за
възлагане на поръчки.
v. Договорите се възлагат само на отговорни
контрагенти, които притежават способност
да ги изпълнят успешно.
vi. За получаване на стоки и услуги не се
заплаща повече от разумна цена (която
се определя например чрез сравнение на
ценови оферти и пазарни цени).
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vii. Главният получател и неговите представители и посредници нямат право да участват
в каквито и да било практики, описани в
член 21(б), във връзка с такива доставки.
viii. Главният получател трябва да води подробна документация за получаването и
използването на стоки и услуги, придобити
от него по Споразумението, за характера
и обхвата на предложенията на потенциалните доставчици на стоки и услуги,
придобивани от Главния получател, и
за основата за възлагане на договори и
поръчки от страна на Главния получател.
(б) Верига на доставка. Главният получател
се задължава да направи всичко възможно да
осигури оптимална надеждност, ефективност и
сигурност по отношение на веригата доставчици
за всички продукти, закупувани със Средства
от безвъзмездната помощ.
(в) Спазване на изискванията от страна на
подполучателите. Главният получател осигурява
подполучателите да спазват изискванията на
този член, когато подполучателите предприемат доставка на стоки и услуги за целите на
Програмата.
(г) Документация. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за подполучателите, да поддържа подходяща документация
относно всички дълготрайни активи, закупени
със Средства от безвъзмездната помощ.
(д) Право на собственост. Правата върху
стоки или друга собственост, финансирана от
Глобалния фонд по Споразумението („Програмни активи“), са на името на Главния получател
или на подполучател или на друга инстанция,
одобрена от Главния получател, освен в случаите,
когато Глобалният фонд нареди по всяко време
и по свое умострение правото на собственост
да бъде прехвърлено на Глобалния фонд или
друга организация, посочена от Глобалния фонд.
(е) Цели на Програмата. По силата на член
9 от това Споразумение Главният получател
осигурява всички стоки и услуги и дейности,
финансирани със Средства по безвъзмездната
помощ, включително тези, доставени и изпълнени от подполучатели, да се използват
единствено за целите на Програмата.
Член 19. Фармацевтични и други здравни
продукти
(а) Дефиниции. По смисъла на този член долупосочените термини означават, както следва:
„В наличност“ означава, че производителят
на съответния продукт може да достави исканите количества от продукта в рамките на 90
дни от поисканата дата на доставка.
„Експертен комитет за оценка (ЕКО)“ означава комитет от независими експерти, които
разглеждат потенциалните рискове/ползи, свързани с употребата на Завършени фармацевтични
продукти, и издават препоръки на Глобалния
фонд по отношение на това, дали такива Завършени фармацевтични продукти могат да бъдат
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закупувани със Средства от безвъзмездната помощ. Завършените фармацевтични продукти ще
бъдат разглеждани от ЕКО в случаите, когато
те не са били предварително квалифицирани
от Програмата за предварителна квалификация
на СЗО или разрешени за употреба от Строг
регулаторен орган по лекарствата, но отговарят
на следните критерии:
i. (а) производителят на Завършения фармацевтичен продукт е подал молба за
предварителна квалификация на продукта
пред Програмата за предварителна квалификация на СЗО и тя е била приета от
СЗО за разглеждане; или
(б) производителят на Завършения фармацевтичен продукт е подал молба за
разрешение за пускане на пазара пред
Строг регулаторен орган по лекарствата и
молбата е била приета за разглеждане от
Строг регулаторен орган по лекарствата;
и
ii. Завършеният фармацевтичен продукт се
произвежда на място, което съответства
на стандартите за Добра производствена
практика, прилагани за съответната формула на продукта, което е било потвърдено
след инспекция от:
(а) Програмата за предварителна квалификация на СЗО;
(б) Строг регулаторен орган по лекарствата;
(в) или регулаторен орган по лекарствата,
участващ в Проекта за сътрудничество в
областта на инспекцията на лекарствата.
„Препоръчван период от ЕКО“ означава
период, през който препоръката, издадена от
Експертния комитет по оценка за използването на определен Завършен фармацевтичен
продукт, остава в пълна сила. В случай че
ЕКО препоръчва използването на Завършен
фармацевтичен продукт, препоръката е валидна
за начален период от не повече от 12 месеца или докато Завършеният фармацевтичен
продукт не е предварително квалифициран от
Програмата за предварителна квалификация
на СЗО или разрешени за употреба от Строг
регулаторен орган по лекарствата, което от двете
се случи по-рано. Глобалният фонд може по
свое усмотрение да помоли ЕКО да разгледа
възможността за удължаване на Препоръчвания
период от ЕКО.
„Завършен фармацевтичен продукт“ означава
лекарство, представено в завършена форма на
дозиране, което е преминало през всички фази
на производство, включително опаковане в
окончателен контейнер и етикетиране.
„Добри производствени практики (ДПП)“
означава практиките, които осигуряват производството и контрола на Завършените фармацевтични продукти в съответствие със
стандартите за качество, подходящи за тяхната
предполагаема употреба, и в съответствие с
изискванията на съответните разрешителни за
пускане на пазара.
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„Здравни продукти“ включва (i) Завършени
фармацевтични продукти (ii) трайни здравни
продукти (включват, но не се ограничават до
мрежи против комари, лабораторно оборудване,
радиологично оборудване и помощни продукти)
и (iii) консумативи/продукти за еднократна
употреба (включва, но не се ограничава до
презервативи, бързи и небързи диагностични
тестове, бързи тестове за малария, аерозолни
спрейове срещу комари, продукти, заместващи
майчината кърма, и спринцовки).
„Международна конференция по хармонизиране на техническите изисквания за регистрация
на лекарствата за хуманна употреба (МКХ)“
е инициатива, в която участват регулаторните
органи и експерти от фармацевтичната индустрия и която бе създадена за издаване на препоръки за начините за постигане на по-добра
хармонизация в интерпретирането и прилагането
на техническите ръководства и изисквания за
регистрация на продуктите. Страните – членки
на МКХ, са посочени на нейната електронна
страница: http://www.ich.org.
„Лекарство“ означава активен фармацевтичен ингредиент предназначен за хуманна
употреба.
„Национален регулаторен орган по лекарствата (НРОЛ)“ означава компетентния
национален регулаторен орган по лекарствата
в страната.
„Лаборатории, признати от НРОЛ“ означава
лаборатории за контрол на качеството, избрани
от НРОЛ в съответствие със стандартите му, за
провеждане на тестове за контрол на качеството на Завършени фармацевтични продукти.
„Проект за сътрудничество в областта на
инспекцията на лекарствата (ПСИЛ)“ означава Швейцарската асоциация на инспекторати,
които предоставят форум за обучение по ДПП.
ПСИЛ не е обект на международно или вътрешно регулиране. Страните – членки на ПСИЛ,
са посочени на нейната електронна страница:
www.picschem.org.
„Формула на продукта“ означава активна
фармацевтична съставка (или комбинация от
съставки), форма на дозиране и сила.
„Контрол на качеството“ означава пред
приемането на всички мерки, включително
организиране на проби, тестване и аналитично
проучване за осигуряване на това, че началният
материал, междинният, опаковъчният материал
и Завършеният фармацевтичен продукт отговарят на приетите спецификации за идентичност,
сила, чистота и други характеристики.
„Строг регулаторен орган“ означава регулаторен орган на (a) член на Международната
конференция за хармонизация на техническите
изисквания за регистрация на фармацевтични
продукти за хуманна употреба (както е посочено на електронната страница на организацията); или (б) Наблюдател към МКХ, като
Европейската асоциация за свободна търговия
(ЕФТА), Хелс Канада и СЗО (възможно е да
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се актуализира от време на време); или (в)
регулаторен орган, асоцииран с член на МКХ
чрез юридически свързващо споразумение за
двустранно признаване.
„Програма за предварителна квалификация
на СЗО“ означава програма, управлявана от
СЗО, която предварително квалифицира (а)
лекарствените средства, които се смятат за
приемливи за закупуване от ООН и специализираните агенции; и (б) лабораториите за контрол на качеството на лекарствените продукти.
(б) Оценка на управлението на здравни
продукти и план за управление на доставките.
Поради сложността и значителните рискове при
доставката на здравни продукти, не може да се
използват Средства от безвъзмездната помощ
за финансиране на такава доставка, докато:
i. Глобалният фонд не оцени капацитета на
Главния получател да управлява такива
доставки;
ii. Главният получател не предаде на Глобалния фонд в удовлетворителни за Глобалния фонд форма и съдържание план за
доставката, използването и управляването
на доставките на здравните продукти, които ще се доставят, в съответствие с този
член („План за управление на доставките
(УД)“).
Глобалният фонд уведомява Главния получател писмено, когато планът за УД е одобрен.
Главният получател осигурява доставките по
Програмата да се извършват съобразно плана
за УД. Главният получател представя за одобрение от Глобалния фонд всички предлагани
промени в приетия план за УД.
(в) Списък на лекарствата за доставка.
Средствата от безвъзмездната помощ могат
да бъдат използвани за закупуване само на
лекарства, включени в Стандартно ръководство
за лечение (СРЛ) или Списък на есенциалните
лекарствата (СЕЛ) на СЗО, Държавата домакин
или институция в Държавата домакин, призната
от СЗО. Планът за управление на доставките
включва СРЛ/СЕЛ, които ще се използват по
Програмата.
Главният получател представя пред Глобалния фонд техническа обосновка в случай, че
възнамерява да закупи лекарство, което (i) не
бе описано в предложението за кандидатстване
за безвъзмездната помощ, одобрено от ГФ; и
(ii) е включено в съответните СРЛ/СЕЛ на Държавата домакин или институция в Държавата
домакин, призната от ГФ, но не е включено в
СРЛ/СЕЛ на СЗО, или обратното.
(г) Отговорности по доставката. В случаите,
в които Глобалният фонд е решил, че Главният
получател притежава необходимия капацитет
за доставки и снабдяване, Главният получател
носи отговорност за всички доставки по Споразумението и по свое усмотрение може да
използва или да разрешава на своите подполучатели да използват местни, регионални или
международни агенти за доставка, с които е
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сключен договор за изпълнение на доставки. В
случаите, в които Глобалният фонд не е решил,
че Главният получател притежава необходимия
капацитет за доставка, Главният получател се
задължава да използва установени на пазара
регионални или международни посредници за
доставка или други механизми, приемливи за
Глобалния фонд, но остава отговорен за съответствието на всички доставки с условията на
този член.
В случаите, когато подполучател извършва
доставката на здравни продукти, Главният получател трябва да осигури съответствието на
доставката на условията по това Споразумение.
Във всички случаи Главният получател се
насърчава да използва или да препоръча на
подполучателите да използват компетентни
регионални и глобални услуги за доставка,
където обединяването на търсенето понижава
цените за продукти и подобрява ефикасността
на доставката.
(д) Практики на доставките. При доставката
на Завършени фармацевтични продукти по това
Споразумение Главният получател трябва да
съблюдава Междуведомствените оперативни
принципи на добра фармацевтична доставка.
В случаите, когато действителните практики се
различават от Междуведомствените оперативни
принципи на добра фармацевтична доставка,
Главният получател демонстрира удовлетворителна за Глобалния фонд по своята форма и
съдържание сравнима система за конкурентна
доставка чрез група от предварително определени доставчици, прозрачност и отчетност на
техните практики и прилагането на необходимите механизми за гарантиране на качеството.
В допълнение Главният получател гарантира,
че доставките на Завършени фармацевтични
продукти по това Споразумение съответстват на
принципите, определени в Междуведомственото
ръководство: Модел на система за осигуряване на качеството за агенциите за доставки (с
промените).
(е) Най-ниска възможна цена. Главният
получател трябва да използва добри практики
на доставка при закупуването на здравни продукти, включващи закупуване от предварително
квалифицирани производители и доставчици
на конкурентен принцип ( съгласно подточка
(д) по-горе), за да получи най-ниската цена за
продуктите, която отговаря на стандартите за
осигуряване на качество, описани в това Споразумение. При определянето на „най-ниската
възможна цена“ Главният получател може да
вземе предвид цената за единица продукт,
регистрацията на продукта, стойността на доставката и застраховката, графика и метода на
доставката. По отношение на трайните продук
ти най-ниската възможна цена взема предвид
общите разходи за притежание, включително
стойността на реагентите и други консумативи,
както и разходите за годишна поддръжка.
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(ж) Стандарти за качество за всички Завършени фармацевтични продукти. Средства
от безвъзмездната помощ могат да бъдат
използвани само за закупуване на Завършени
фармацевтични продукти, които са били разрешени за употреба от Националния регулаторен
орган по лекарствата в Държавата домакин, в
която ще се използват продуктите.
(з) Допълнителни стандарти за качество на
антиретровирусните, антималарийните и/или
противотуберкулозните Завършени фармацевтични продукти. В допълнение към подточка
(ж) по-горе Средствата от БП могат да се
използват само за закупуване на АРВ, антималарийни и/или противотуберкулозни Завършени
фармацевтични продукти, които отговарят на
един от следните стандарти за качество:
(i) продуктът е предварително квалифициран от Програмата за предварителна
квалификация на СЗО или разрешен за
употреба от Строг регулаторен орган по
лекарствата; или
(ii) продуктът е препоръчан за употреба от
Експертния комитет за оценка, както е
описано в параграф (i) на подсекция (и)
по-долу.
Такива продукти могат да се закупуват
само в съответствие с процеса на подбор,
описан в подсекция (и) по-долу.
(и) Процедура за избор на доставчик на
антиретровирусни, антималарийни и/или противотуберкулозни Завършени фармацевтични
продукти.
(i) В случай че съществуват два или повече
Завършени фармацевтични продукти със
същата формула на продукта, които са или
предварително квалифицирани от Програмата за предварителна квалификация
на СЗО, или разрешени за употреба от
Строг регулаторен орган по лекарствата,
Главният получател може да използва
Средствата от БП за доставка на Завършен
фармацевтичен продукт, който отговаря
на някой от тези стандарти.
(ii) В случай че Главният получател прецени, че съществува само един Завършен
фармацевтичен продукт, който е предварително квалифициран от Програмата за
предварителна квалификация на СЗО или
разрешен за употреба от Строг регулаторен орган по лекарствата, или че такъв
продукт липсва, и Главният получател
желае със Средствата от БП да достави
алтернативен Завършен фармацевтичен
продукт, Главният получател трябва да
поиска потвърждение от Глобалния фонд
за правилността на своята преценка и че
алтернативният Завършен фармацевтичен
продукт към този момент се препоръчва за
употреба от Експертния комитет за оценка.
В случай че Глобалният фонд предостави
това потвърждение, Главният получател
може да сключи договор с доставчика на
алтернативния Завършен фармацевтичен
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продукт, който се препоръчва за употреба
от Експертния комитет за оценка по всяко
време преди края на Препоръчвания период, като срокът на договора не трябва
да надвишава 12 месеца. Това означава, че
Главният получател не може да направи
поръчка за Завършения фармацевтичен
продукт по договора повече от 12 месеца
след подписването на договора.
(к) Стандарти за качество на дълготрайните
инсектицидни мрежи против комари. Средства
от БП могат да се използват само за закупуване
на дълготрайни инсектицидни мрежи против
комари, които се препоръчват за употреба от
Проекта за оценка пестицидите на СЗО.
(л) Стандарти за качество за всички останали
здравни продукти. Средства от безвъзмездната помощ по това Споразумение могат да се
използват за доставка на здравни продукти,
различни от Завършени фармацевтични продукти или дълготрайни инсектицидни мрежи
против комари, единствено ако те са избрани от
списъци на предварително одобрени продукти,
ако такива съществуват, или ако тези продук
ти съответстват на стандартите за качество в
Държавата домакин, където тези продукти ще
се използват, ако такива съществуват.
(м) Мониторинг върху работата на доставчиците. Главният получател трябва да наблюдава и контролира работата на доставчиците
по отношение на качеството на стоките и
услугите, които те доставят, и да предоставя
по електронен път събраната информация на
Глобалния фонд за публикация в интернет
съгласно Механизъм за отчитане на цена и
качество, описан в подсекция (т).
(н) Мониторинг на качеството на продуктите.
Главният получател осигурява система за мониторинг на качеството на здравните продукти,
финансирани по това Споразумение, които да
са приемливи за Глобалния фонд.
(о) Изследване за контрол на качеството на
Завършени фармацевтични продукти.
(i) Съгласно параграф ii по-долу Главният
получател трябва да осигури вземането
на проби от Завършените фармацевтични
продукти, финансирани по това Споразумение, извършено на случаен принцип от
различни места във веригата за доставки,
от първоначалното приемане на продуктите в Държавата домакин до предоставянето на тези продукти на пациентите. Тези
проби трябва да бъдат изпращани в една
от следните лаборатории за изследване
на качеството:
(а) лаборатория, предварително квалифицирана от Програмата за предварителна
квалификация на СЗО;
(б) лаборатория на Националния регулаторен орган по лекарствата или лаборатория,
призната от Националния регулаторен
орган по лекарствата, която отговаря на
един от следните критерии:
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(i) предварително квалифицирана от
Програмата за предварителна квалификация на СЗО, или
(ii) акредитирана в съответствие с
ISO17025; или
(в) лаборатория, наета от Глобалния фонд.
Това изследване на контрола на качеството
може да бъде извършено в съответствие с протоколите и стандартните оперативни процедури,
предписани от Глобалния фонд, които могат да
бъдат променяни от време на време.
Главният получател представя на Глобалния
фонд резултатите от изследването на контрола
на качеството, които могат да бъдат направени
достъпни за обществеността.
(ii) В случай че Главният получател закупи
Завършен фармацевтичен продукт, който
е бил препоръчан за употреба от Експертния комитет по оценка, Глобалният фонд
ще направи необходимите нареждания
за изследване на контрола на качеството
на проби на Завършения фармацевтичен
продукт, подбрани на случаен принцип, в
съответствие с препоръките на Експертния
комитет за оценка преди изпращането и
доставката на този продукт от производителя на Главния получател или друг
посочен получател. Главният получател
осигурява в договора си с производителя
правото на Глобалния фонд да: (а) получи
спецификациите на производителя; (б)
вземе проби от продуктите и извърши
изследване на контрола на качеството на
случаен принцип, докато продуктът е във
владение на производителя; и (в) обяви
публично резултатите от изследването.
Стойността на всяко едно такова пробване
и изследване на Завършен фармацевтичен
продукт се покрива от Глобалния фонд.
(п) Управление на веригите на доставка и
запасите. Главният получател по най-добър
начин осигурява оптимална надеждност, ефективност и сигурност във връзка с веригата на
доставка за здравните продукти, финансирани
по тази Програма.
Главният получател се придържа и осигурява придържането на подполучателите към
Ръководствата на СЗО за Добри практики за
съхранение и Добри практики за дистрибуция
на фармацевтични продукти. Глобалният фонд
може да одобри отклонения от тези ръководства
в случай, че Главният получател демонстрира
на Глобалния фонд, че сходни системи са
създадени за управление на съхранението и
дистрибуцията на Завършени фармацевтични
продукти, доставени със Средства от безвъзмездната помощ.
(р) Недопускане на отклоняване. Главният
получател трябва да прилага и да гарантира, че
подполучателите също прилагат процедури, при
които не се допуска отклоняване на здравните
продукти, финансирани по тази Програма, от
тяхната предвидена и договорена цел. Процедурите трябва да включват установяване и
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поддържане на надеждно управление на запасите, контролни системи „първа входяща, първа
изходяща“ (FIFO), вътрешни системи за одит и
добри структури на управление, за да осигурят
доброто функциониране на тези системи.
(с) Придържане към протоколите за лечение,
резистентност към медикаменти и неблагоприятни ефекти. Главният получател прилага
механизми за:
i. насърчаване на пациентите да се придържат към предписаното им лечение
(механизмите трябва да включват, но не
и да се ограничават до комбинации с
фиксирани дози, еднократен дневен прием, блистери, обучение от връстници на
връстници и подкрепа);
ii. осигуряване на придържане на предписващите лекарствата към одобрените
ръководствата за лечение;
iii. наблюдение и намаляване на резистентността; и
iv. мониторинг на неблагоприятни ефекти от
употребата на лекарства съгласно съществуващите международни ръководства.
За да се ограничи резистентността към
противотуберкулозните лекарства от втора
линия и в съответствие с политиката на други
международни финансиращи източници всички
доставки на медикаменти за лечение на мултирезистентна туберкулоза, които са финансирани по
това Споразумение, трябва да се осъществяват
чрез Комитета „Зелена светлина“ на Глобалното
партньорство за борба с туберкулозата.
(т) Отчитане на цените и качеството. При
получаването в страната на здравните продук
ти, закупени със Средства от безвъзмездната
помощ, Главният получател е длъжен незабавно
да докладва на Глобалния фонд цените, които
е заплатил за тези здравни продукти, и друга
информация, свързана с качеството на здравните продукти, както е посочено, и използвайки
формата на Механизма за отчитане на цените,
който е наличен на електронната страница на
Глобалния фонд.
(у) Промяна на този член. Глобалният фонд
може от време на време да променя изцяло
или частично политиката си за доставка на
здравни продукти. Независимо от член 31, тези
промени в политиката ще бъдат отразени в
измененията към този член, които ще влизат в
сила от датата, определена от Глобалния фонд.
Глобалният фонд ще извести Главния получател
за тези промени в политиката в разумен срок.
Член 20. Застраховки и отговорност за загуба, кражба или щети
(а) Застраховки. Главният получател поддържа, когато това е възможно, на разумна
цена цялата застраховка на собствеността от
активите на Програмата и застраховка обща
отговорност с финансово стабилни и с добра
репутация застрахователни компании. Застрахователното покритие отговаря на това, което се
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поддържа от подобни организации, занимаващи
се с подобни дейности.
(б) Отговорност за загуба или кражба. Главният получател отговаря единствено за загуба
или кражба или щети на всички стоки, закупени със Средства от безвъзмездната помощ
(включително тези, които са във владение на
подполучатели) и незабавно при възникване на
такава загуба, кражба или вреда заменя същите
стоки за своя сметка съгласно изискванията
за доставка, упоменати в член 18 и член 19
от това Споразумение. Освен това Главният
получател е единствено отговорен за загубата
или кражбата на парични средства, намиращи
се във владение на Главния получател или
негови представители или подполучатели, и
няма да има право да изисква обезщетение от
Глобалния фонд за такава загуба или кражба.
Член 21. Конфликт на интереси; антикорупция
(а) Стандарти на поведение. Главният получател поддържа и налага стандарти на поведение
за управление на работата на лицата, свързани с
Главния получател или подполучател (например
директори, служители, чиновници или агенти),
участващи във възлагането и администрирането
на договори, безвъзмездни помощи или други
изгоди при използване на Средства от безвъзмездната помощ, за да осигури, че същите
лица не се занимават с практики, изброени в
алинея (б) по-долу.
(б) Избягване на корупция. Главният получател се задължава, като гарантира същото за
подполучателите или всяко лице, свързано с
Главния получател или подполучател:
i. да не участва в избора, възлагането или администрирането на договор, безвъзмездна
помощ или други отпуснати средства или
операции, финансирани от безвъзмездната
помощ, в които лицето, преки роднини
на лицето или негови или нейни делови
партньори или организации, контролирани
или съществено свързани с това лице,
имат финансов интерес;
ii. да не участва в сделки, в които участват
организации или инстанции, с които
това лице преговаря или има някакъв
ангажимент по отношение на бъдещо
назначаване;
iii. да не предлага, дава, иска или получава,
пряко или косвено, парични средства,
услуги, подаръци или други облаги, за
да повлияе върху действията на лице,
което участва в процеса на доставка или
изпълнение на договор;
iv. да не представя неправилно или пропуска факти с цел да повлияе процеса на
възлагане на доставка или изпълнение на
договор;
v. да не участва в схема или договорка между
двама или повече участници в търг, със
или без знанието на Главния получател или
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подполучател, с цел да промени цените в
търга, така че те да бъдат на изкуствено,
неконкурентно ниво; или
vi. да не участва в друга практика, която е или
може да бъде тълкувана като незаконна
или корупционна практика в Държавата
домакин.
(в) Оповестяване. Ако Главният получател
знае или научи за:
i. реален, предполагаем или потенциален
конфликт между финансовите интереси
на което и да било лице, свързано с
Главния получател, всеки подполучател,
НКК, МПФ или Глобалния фонд и задълженията на това лице по отношение на
изпълнението на Програмата; или
ii. която и да било от практиките, описани
в алинея (б) по-горе.
Главният получател незабавно оповестява
всеки реален, предполагаем или потенциален
конфликт на интереси директно пред Глобалния фонд.
Член 22. Използване на запазени знаци или
търговски марки
Използване на запазения знак или търговските марки на Глобалния фонд. Главният
получател няма да използва и ще изисква от
подполучателите да не използват запазения
знак или търговските марки на Глобалния
фонд, освен ако Главният получател и неговите подполучатели не са подписали валидно
лицензно Споразумение с Глобалния фонд за
такова използване.
Член. 23. Новация. Смяна на Главния получател
По всяко време, когато или Главният получател, или Глобалният фонд реши, че Главният
получател не е в състояние да изпълни ролята на Главен получател и да изпълни своите
отговорности по Споразумението, или ако по
някаква причина Глобалният фонд и Главният
получател желаят да прехвърлят всички или
част от отговорностите на Главния получател на
друга организация, която е в състояние и желае
да приеме тези отговорности, тогава другата
инстанция („Нов Главен получател“), може да
замести Главния получател в това Споразумение. Заместването трябва да се извърши при
условия, договорени между Глобалния фонд
и новия Главен получател след консултация с
НКК. Главният получател си сътрудничи изцяло
с Глобалния фонд и НКК, за да улесни това
прехвърляне.
Член 24. Допълнителни главни получатели
Освен на Главния получател Глобалният
фонд може от време на време да предоставя
безвъзмездни помощи и на други институции за
изпълнение на програми в Държавата домакин.
Главният получател сътрудничи при необходимост на такива институции за реализиране на
ползите от всички програми, финансирани от
Глобалния фонд.
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Член 25. Известия
Ако това Споразумение изрично не предвижда друго или Глобалният фонд и Главният
получател не се споразумеят в писмена форма
за друго, всяко известие, искане, отчет или друг
вид документи и съобщения, представени от
Главния получател или от Глобалния фонд, се
изпращат до: (i) Упълномощения представител
на другата страна, упоменат в графа 15 или
16 от заглавната част на това Споразумение,
когато е необходимо; или (ii) Името/адреса
за уведомления, отбелязан в графа 13 или 14
от заглавната част на това Споразумение, когато е необходимо. Всички такива документи
се изпращат с копие до НКК. В случай на
контактуване с Глобалния фонд чрез Местния
представител на фонда Главният получател
предоставя тези документи и съобщения на
лицето, което е определено в графа 12 на заглавната част на това Споразумение. Всички
документи и съобщения по това Споразумение
са на английски език.
Член 26. Прекратяване; суспендиране; изтичане на срока на Програмата
(а) Правомощия на Глобалния фонд. Глобалният фонд може да прекрати или суспендира
това Споразумение изцяло или частично по
каквато и да било причина, определена по негово усмотрение, след изпращане на писмено
уведомление до Главния получател. Всяка част
от това Споразумение, която не е прекратена
или суспендирана, ще остане в пълна сила и
ефект.
(б) Процедури при прекратяване или изтичане срока на Програмата. При пълно или
частично прекратяване или суспендиране на това
Споразумение по каквато и да било причина
или изтичане на срока на Програмата Главният получател наред с други процедури, които
могат да бъдат поискани от Глобалния фонд:
i. незабавно връща на Глобалния фонд всички Средства от безвъзмездната помощ,
които не са били разходвани от Главния
получател и подполучатели към датата на
издаване на уведомлението за прекратяване или изтичане срока на Програмата,
ако това е поискано от Глобалния фонд;
ii. предоставя на Глобалния фонд краен
одитиран финансов отчет на Програмата;
iii. предоставя на Глобалния фонд инвентарен списък на всички активи и вземания,
закупени със Средства от безвъзмездната
помощ; и
iv. ако това е поискано от Глобалния фонд, да
предостави план (изготвен в консултация
с НКК) за използване на всички активи
и услуги, упоменати в подалинея iii погоре („План за приключване“); планът за
приключване подлежи на окончателното
одобрение на Глобалния фонд.
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(в) Прехвърляне. След изтичане на срока
на Програмата или по-ранно прекратяване на
това Споразумение Глобалният фонд може да
нареди в съответствие с член 18(д) правата
върху собствеността на Програмата да бъдат
прехвърлени на Глобалния фонд или на друга
организация, посочена от Глобалния фонд.
Член 27. Възстановяванe на парични средства
Независимо от наличността или предприемането на други корективни мерки по това
Споразумение Глобалният фонд може да изиска
от Главния получател незабавно да възстанови паричните средства на Глобалния фонд
по всички отпуснати траншове Средства от
безвъзмездната помощ във валутата, в която
те са били отпуснати, при всяко от следните
обстоятелства:
i. това Споразумение е било прекратено
или суспендирано;
ii. било е извършено нарушение от страна
на Главния получател на която и да било
от клаузите на това Споразумение;
iii. Глобалният фонд е отпуснал средства на
Главния получател по грешка; или
iv. Главният получател е представил невярно
факти от съществена важност, свързани
с това Споразумение.
Член 28. Граници на отговорностите на Глобалния фонд
(а) Глобалният фонд е отговорен само за изпълнение на задълженията, конкретно посочени
в това Споразумение. С изключение на тези
задължения Глобалният фонд няма отговорности
към НКК (или негов член), Главния получател,
подполучателите, служители или контрагенти
на същите или което и да е друго лице или
институция в резултат на Споразумението или
изпълнението на Програмата. Всяка финансова
или друга отговорност, която може да се появи
в резултат на изпълнението на Програмата,
трябва да бъде отговорност единствено на
Главния получател.
(б) Главният получател се задължава с изпълнението на Програмата от името на НКК, а не
от името на Глобалния фонд. Това Споразумение
и безвъзмездната помощ по никакъв начин не
трябва да се считат като създаващи отношение
възложител-изпълнител, съдружие по закон
или джойнт венчър между Глобалния фонд и
Главния получател или друго лице, включено
в Програмата. Глобалният фонд не поема отговорност за каквато и да е загуба или щета,
произтичаща от Програмата, понесена от което
и да е лице или собственост. Главният получател при никакви обстоятелства няма право да
заявява, че е представител на Глобалния фонд,
и предприема всички разумни предпазни мерки,
за да избегне създаването на впечатление, че
съществуват подобни взаимоотношения.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Член 29. Освобождаване от отговорност
Главният получател се задължава да защити
и предпази Глобалния фонд, неговите директори, служители и чиновници и посредници и
контрагенти на Глобалния фонд от (i) всякакви
загуби за Глобалния фонд, неговите служители
и чиновници, и (ii) всякакви съдебни искове,
съдебни дела за отговорност, действия (включително такси, отпуснати средства и възнаграждения в разумен размер за юридически
услуги), процедури, щети, разходи и задължения от какъвто и да било вид, които са били
причинени на Глобалния фонд или заведени
срещу Глобалния фонд, неговите служители
и чиновници, от или от името на което и да
било лице, основаващо се на или произтичащо
от (или за което може да се твърди, че произтича от) действия или бездействия на Главния
получател и неговите посредници, служители,
подполучатели, изпълнители, лица, на които са
делегирани правомощия, или правоприемници,
за които Главният получател продължава да
носи отговорност.
Член 30. Писма по изпълнението
За да съдейства на Главния получател в
изпълнението на това Споразумение, Глобалният фонд периодично изготвя Писма по изпълнението, които предоставят допълнителна
информация и указания по въпроси, изложени
в Споразумението.
Член 31. Модификация или изменение
Никакво изменение на това Споразумение няма да бъде валидно, освен ако не е в
писмена форма и подписано от упълномощен
представител на Глобалния фонд и упълномощен представител на Главния получател. Всяка
промяна в условията на това Споразумение се
извършва с писмо по изпълнението, подписано
от страните по това Споразумение.
Член 32. Разпространяване на информация
Главният получател разбира, че Глобалният
фонд си запазва правото да публикува свободно
или да разпространява информация, получена
при изпълнението на Програмата.
Член 33. Отказ от право на мерки
Забавяне при упражняване на някое право
или мярка по това Споразумение не се тълкува
като отказ от това право или мярка.
Член 34. Приемници и правоприемници
Това Споразумение е задължително за
приемниците и правоприемниците на Главния получател и се счита, че Споразумението
включва приемниците и правоприемниците на
Главния получател. Но нищо в това Споразумение не позволява никакво прехвърляне на
право без предварително писмено одобрение
от Глобалния фонд.
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Член 35. Арбитраж
Всеки спор, противоречие или съдебна претенция, произтичащи от или свързани с това
Споразумение, или нарушението, прекратяването или невалидността на същото се решават чрез
арбитраж съгласно арбитражните правила на
Комисията на ООН по международно търговско
право, които са в сила понастоящем. Глобалният фонд и Главният получател се договарят
да се придържат към арбитражното решение,
взето в съответствие с такъв арбитраж, като
окончателно решение на всеки такъв спор,
конфликт или иск. Правото да назначи такъв
арбитър има Международният арбитражен съд
към Международната търговска камара. Арбит
рите са трима на брой. Мястото на арбитража
е Женева, Швейцария. Английският език ще
е езикът на арбитражния процес.

Крайната дата на Фаза 1, или ако Глобалният
фонд издаде Одобрение за Фаза 2, до Крайната
дата на Фаза 2.
Разпоредбата на член 6 (Договорености),
член 8 (Местен представител на Фонда), Член
9 (Управление на Средствата от безвъзмездната
помощ), параграфи (а), (е) и (ж) от член 13
(Одити и документация), параграф (в) от член
15 (Отчети за прогрес на Програмата), член 17
(Оценки от Глобалния фонд), член 18 (Договори
за стоки и услуги), член 19 (Фармацевтични и
други здравни продукти), член 21 (Конфликт на
интереси; антикорупция), член 27 (Възстановяванe на парични средства), член 28 (Граници
на отговорностите на Глобалния фонд) и член
29 (Освобождаване от отговорност) остават в
пълна сила и ефект независимо от изтичането
на срока на Програмата или прекратяването
на това Споразумение.

Член 36. Приложимо право
Това Споразумение се ръководи от принципите на Международния институт за унификация
на частното право (UNIDROIT) (2004).

Член 40. Екземпляри
Това Споразумение може да бъде сключено
в един и повече екземпляри, всеки от които
представлява едно и също Споразумение.

Член 37. Цялостно споразумение
Това Споразумение и всички анекси и
приложения към него представляват цялото
Споразумение между Страните, като излага
всички условия, договорености и споразумения
между Страните, свързани с предмета на това
Споразумение, и замества всички предишни
устни или писмени споразумения, договорености, преговори и дискусии. Няма условия,
договорености или други споразумения в устен
или писмен вид, изрични, по подразбиране или
допълнителни между Страните във връзка с
предмета на това Споразумение, освен ако не
е изрично упоменато в това Споразумение и
приложенията към него.

Член 41. Привилегии и имунитети
(а) Нищо в това Споразумение не може да
се тълкува като изричен или подразбиращ се
отказ от привилегии и имунитети, на които
Глобалният фонд има право по силата на (i)
международното право, включително международното обичайно право, други международни
конвенции, договори или споразумения, (ii)
националното право, включително, но без
да се ограничава до Закона за имунитет на
международните организации на САЩ (22
код Съединени щати 288), или (iii) по силата
на Споразумението за Щаб-квартирата между
Глобалния фонд и Швейцарския федерален
съвет от 13 декември 2004 г.
(б) Главният получател прави всичко възможно при поискване от страна на Глобалния
фонд да осигури признаването от Държавата
домакин на Глобалния фонд като институция,
за която важат привилегиите и имунитетът,
обикновено предоставяни на международни
организации.

Член 38. Дата на влизане в сила
Това Споразумение, изготвено в два оригинални екземпляра, ще влезе в сила от датата
на неговото подписване както от Главния
получател, така и от Глобалния фонд, които
действат чрез техните упълномощени за целта
представители, посочени в графи 15 и 16 на
заглавната част на това Споразумение.
Член 39. Продължаване на силата
Всички договорености, споразумения, представяне и гаранции, направени от Главния
получател в това Споразумение, се считат за
валидни от Глобалния фонд и продължават да са
в сила след изпълнението и приключването на
това Споразумение независимо от разследване,
проведено от Глобалния фонд или от негово
име, и независимо, че Глобалният фонд може
да е получил информация или да е узнал за
факт или неточно представяне или гаранция
по всяко време през Срока на Програмата и
ще продължи да бъде в пълна сила и ефект до

Член 42. Попечителят
Глобалният фонд и Международната банка
за възстановяване и развитие („Световната
банка“) се споразумяха, като Световната банка
се съгласи да учреди „Доверителен фонд за
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“ („Доверителният фонд“) и да
служи като попечител на Доверителния фонд
(„Попечителят“). Средствата по безвъзмездната
помощ, отпуснати на Главния получател, ще
се изплащат от Доверителния фонд. Всички
задължения на Глобалния фонд по това Споразумение са задължения на Глобалния фонд
и Световната банка няма лична отговорност
към задълженията на Глобалния фонд по това
Споразумение.
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Член 43. Съкращения
Ако са използвани в това Споразумение
(включително в Описанието на изпълнението
на Програмата и други анекси или приложения
към това Споразумение), следните съкращения
имат значението, посочено по-долу:
Съкращение
1
ACT

Значение
2
Комбинирана терапия, базирана на артемизинин
AIDS/ СПИН
Синдром на придобитата имунна недостатъчност
ANC/ АГК
Акушеро-гинекологична клиника
ART
Антиретровирусна терапия
ARV/ АРВ
Антиретровирусен
BCC
Осъществяване на промяна в
поведението
BSS
Проу чване за поведенческ и
надзор
CBO
Организация, базирана в Общността
CCM/ НКК
Национален координационен
комитет
CRIS
Информационна система за
национален отговор
CSW
Проституиращ
CT
Консултиране и изследване
DDT
Дихлородифенилтрихлоретан
DFID
Агенция за международно развитие на Великобритания
DHS
Демографски и здравни проучвания
DOTS
Кратък курс на лечение под
непосредствен контрол
DRS
Надзор за резистентност към
медикаменти
DST
Изследване за податливост към
медикаменти
FBO
Религиозна организация
GLC
Комисия „Зелена светлина“
GTZ
Германско техническо сътрудничество
HAART/ВААРТ Високоактивна антиретровирусна терапия
HCW
Здравен работник
HIS
Здравна информационна система
HIV/ХИВ
Вирус на човешкия имунодефицит
IDU/ИВН
Интравенозен наркоман
IEC
Информация, образование и
комуникация
IPT
Нера вномерна п рева н т и вна
терапия
IRS
Прилагане на спрей във вътрешни пространства
ITN
Мрежа, третирана с инсектициди
KAP
Проучване за знания, нагласи
и поведение
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LFA/МПФ
LLITN
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Местен представител на фонда
Мрежа, третирана с дълготрайни инсектициди
MDG
Целите на хилядолетието за
развитие на Обединените нации
MDR
Мултирезистентен
M&E/МО
Мониторинг и оценка
MERG
Референтна група за мониторинг и оценка
MICS
Широкоаспектно гнездово проучване
MoH/МЗ
Министерство на здравеопазването
МСМ
Мъже, които правят секс с мъже
NAC
На ц иона л ни я ком и т ет по
СПИН
NAP
Национална програма за борба
срещу СПИН
NGO/НПО
Неправителствена организация
NMCP
Национална програма за контрол върху маларията
NTP
Национална програма за контрол върху туберкулозата
OI
Опортюнистична инфекция
OVC
Сираци и деца, които са уязвими
заради СПИН
PAHO
Панамериканска здравна организация
PHC
Доболнична помощ
PEP/ПЕП
Пос т експози ц ион на п рофилактика
PMTCT
Превенция на предаването на
инфекцията от майка на дете
PLWHA/ХЖХС Хора, живеещи с ХИВ/СПИН
PPTCT
Превенция на предаването на
инфекцията от родител на дете
PR/ГП
Главен получател
RBM
Партньорство за спиране на
маларията
RCM
Регионален координационен
механизъм
RDT
Бърз диагностичен тест
SR
Подполучател
STD/ППБ
Полово предавана болест
STI/ППИ
Полово предавана инфекция
TB
Туберкулоза
UNAIDS
Обединена програма на ООН
по ХИВ/СПИН
UNCITRAL
Ком иси я по меж д у народ но
търговско право на ООН
UNDP/ ПРООН Програма за развитие на ООН
UNESCO/
Организация на Обединените
ЮНЕСКО
нации за образование, наука
и култура
UNFPA
Фонд на ООН за населението
UNGASS
Специална сесия на Генералната асамблея на ООН
UNICEF/
Фонд за децата на ООН
УНИЦЕФ
UNIDROIT
Меж д у народен и нс т и т у т за
унификация на частното право
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1
USAID
VCT/ДКИ
WHO/СЗО
WHOPES

2
Американската агенция за международно развитие
Доброволно консултиране и
изследване
Световна здравна организация
План на СЗО за оценка на
пестицидите

АНЕКС A
Описание на изпълнението на Програмата
Държава:
България
Име на Про- Укрепване на Националната програмата:
грама за превенция и контрол на
туберкулозата в България
Номер на Без- BUL-809-G03-T
в ъ зме з д н ат а
помощ:
Заболяване: Туберкулоза
Главен полу- Министерство на здравеопазването
чател:
на Република България

Термините, изписани с главни букви, и съкращенията, които са използвани, но за които
не е дадена дефиниция в този Анекс A или
приложенията към Анекс A, имат значението,
описано в Общите условия на Споразумението.
В случай на противоречие между термините
в този Анекс А и клауза от Общите условия
на това Споразумение предимство имат термините в Анекс А.
А. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Предварителна информация и резюме
Правителството на Република България ясно
съзнава необходимостта от цялостна национална
политика за контрол на туберкулозата. Предвид продължаващото изпълнение на дейности,
специфични за заболяването, и осигуряването
на ефикасността и устойчивостта на работата на компетентните държавни институции
Правителството на Република България през
2007 г. прие Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода
2007 – 2011 г. Тази програма представлява продължение на предишните програми за контрол
на туберкулозата.
Съгласно последните официални данни,
публикувани в „Глобален контрол на туберкулозата 2008“, и отчета на България по надзора
на туберкулозата, представен на Регионалното бюро за Европа на СЗО, общо в страната
през 2006 г. са регистрирани 3,232 случая на
туберкулоза (42 на 100,000 население). Новооткритите случаи на белодробна туберкулоза са
3,011; от тях 1,307 с положително микроскопско
изследване (17 на 100,000 население) при 94 %
откриваемост 125 от случаите са рецидиви, а
броят на пациентите на повторно лечение е 96.
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Въпреки че процентът на успешно лекуваните случаи в кохортата на новорегистрираните
пациенти с положително микроскопско изследване през 2005 г. (1,342) е 86 %, процентът на
прекъсналите лечение пациенти продължава да
остава висок (7 %). Към този момент страната
не разполага с лекарства от втора линия. Първата доставка на такива лекарства се очаква
през 2009 г. след представяне и одобрение от
Комитет „Зелена светлина“ на предложението
на България за лечение на 50 пациенти по
текущата Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ по Кръг 6
(BUL-607-G02-T).
Съгласно информацията, предоставена от
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
към Министерството на правосъдието, броят
на лицата, лишени от свобода в България през
2006 г. е 11,289. От тях 53 са диагностицирани
с активна туберкулоза, като само 9 случая са
бактериологично потвърдени. Това е ясен показател за необходимостта от подобряване на
диагностиката в тази група от пациенти.
По време на срока на Програмата ще бъде
разширен географският обхват на предоставяните услуги за високорискови групи от населението
с цел покриване на всички региони на страната,
каквато необходимост съществува. Целевите
групи ще останат същите като в Програмата по
Кръг 6 с изключение на две нови целеви групи,
които ще бъдат включени в тази Програма по
Кръг 8: имигранти и младежи в риск, живеещи
в специализирани институции. Допълнително ще
бъдат ангажирани лица от ромската общност за
работа сред ромското население и предоставяне
на услуги в останалите 18 региона на страната,
които не се покриват от Програмата по Кръг
6. Плановете и изпълнението на дейностите
са разработени така, че да са насочени към
основните предизвикателства в постигането на
националните цели, които бяха определени след
подробен анализ на Националната програма
за превенция и контрол на туберкулозата и
текущата програма по Кръг 6.
2. Цел
Да се осигури устойчивост в изпълнението
на Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на
контрола на мултирезистентната туберкулоза.
3. Целеви групи/Бенефициенти
• Общото население
• Лица, лишени от свобода
• Ромска общност
• Инжекционно употребяващи наркотици,
лица с алкохолна зависимост
• Бежанци и лица, търсещи убежище
• Имигранти
• Млади хора в риск, живеещи в специализирани институции
• Деца на улицата и юноши в социални
заведения
• Медицински персонал
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4. Стратегии
• Укрепване на мрежата от лаборатории с
оборудване, позволяващо извършването
на качествено изследване на културите
и тестване за лекарствена чувствителност за всички пациенти с белодробна
туберкулоза с цел подобряване контрола на мултирезистентните форми на
туберкулоза.
• Улесняване на достъпа към здравни заведения за диагностика на туберкулоза
на хората, живеещи в труднодостъпни
региони и рисковите групи.
• Осигуряване на наблюдение на пациентите с туберкулоза по време на продължителната фаза на лечението.
• Откриване на лицата, които са контактували с пациенти с туберкулоза с цел
навременното откриване на инфицирани
лица и предоставяне на лечение, ако
това е необходимо.
• Подобряване защитеността на медицинския персонал срещу възможно инфициране с туберкулоза.
5. Планирани дейности
Компонент 1 – Осигуряване на ефикасно
управление и координация на Националната
програма за превенция и контрол на туберкулозата:
• Актуализиране на националните ръководства за регистриране и отчитане на
случаите на туберкулоза.
• Провеждане на допълнително обучение
по анализ на данните от епидемиологичния надзор.
• Провеждане на Обзорно проучване
на резистентността към лекарствените
средства.
• Създаване на мрежи от партньори за
подобряване на координацията на всички нива.
• Разработване на Национална комуникационна стратегия и провеждане на
национални комуникационни кампании.
Компонент 2 – Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България:
• Провеждане на качествени изследвания/
тестване за потвърждаване на културите
и чувствителност към лекарствата, както
и диагностициране на туберкулозата за
по-голяма част от пациентите с туберкулоза.
• Въвеждане на молекулярна диагностика
на туберкулозата за потвърждаване на
мултирезистентните форми на туберкулоза.
• Провеждане на допълнителни обучения
на ДОТС мениджърите, общинските
сестри и общопрактикуващите лекари
по ранна диагностика и лечение на
туберкулозата.
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Откриване на лица, които са контактували с пациенти, болни от туберкулоза, чрез
въвеждане на скринингови въпросници,
медицински прегледи, кожни туберкулинови тестове и бактериологични и
радиологични изследвания, когато това
е необходимо.
• Разработване на Национално ръководство за превенция и контрол на мултирезистентни форми на туберкулозата.
• Закупуване на допълнителни количества
лекарства от втора линия за осигуряване
на универсален достъп до лечението на
мултирезистентни форми на туберкулозата.
• Подобряване на грижите за пациентите
с коинфицирани с ХИВ и туберкулоза
и осигуряване на лечението им.
• Обучение на медицинския персонал в
областта на диагностиката и лечението
на пациентите с ХИВ и туберкулоза.
• Укрепване на капацитета по управление
и мониторинг и оценка на служителите,
изпълняващи Националната програма по
превенция и контрол на туберкулозата.
Компонент 3 – Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване
от свобода:
• Изпълнение на редовни дейности по
скрининг за туберкулоза в местата за
лишаване от свобода чрез въпросници,
изследване на спутум и радиологични
прегледи, както и туберкулинови кожни тестове на всички новопостъпили
лица и на всички лица с подозрение за
туберкулоза.
• Проучване на контактувалите с лицата,
лишени от свобода, с активна форма на
туберкулоза с цел да бъдат прегледани
и да им бъде предоставено лечение, ако
това е необходимо.
• Актуализиране на Ръководството за
контрол на туберкулозата в местата за
лишаване от свобода и включване на
механизми за проследяване на затворниците, освободени преди приключване
на лечението на туберкулоза.
• Наемане на специализиран персонал за
работа в лабораториите.
• Провеждане на допълнително обучение
на медицинския персонал в системата за
изпълнение на наказанията по различните аспекти на контрола на туберкулозата
в затворите.
• Осигуряване на висококачествени ефикасни грижи и дейности по контрол на
туберкулозата във всички затвори чрез
дейности по мониторинг и супервизия.
Компонент 4 – Подобряване на достъпа
до превенция и лечение на туберкулозата за
групите във висок риск – бежанци и лица,
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск,
инжекционно употребяващи наркотици, лица
с алкохолна зависимост:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

•

Разширяване на географския обхват на
дейностите по скрининг, грижи и лечение
на туберкулоза за групите във висок риск,
включително двете нови целеви групи:
имигранти и младежи в риск, живеещи
в специализирани институции, в 13 нови
региона на страната.
• Мотивиране на рисковите групи чрез
предоставяне на материални стимули,
хранителни пакети, консултиране и
разработване на материали по здравна
промоция, както и превода им на няколко езика.
• Обучение на социални работници в
областта на грижите за пациенти с туберкулоза.
• Промяна в законодателството, свързано
със социалните служби по отношение
на грижите за пациенти с туберкулоза.
• Промоция на дейности, свързани със
застъпничество, комуникация и социална
мобилизация, чрез обучение на равни.
• Превод и разпространение на Международната харта на пациентите по въпросите на грижата за хората с туберкулоза.
Компонент 5 – Разширяване на обхвата на
ефикасни грижи за превенция и контрол на
туберкулозата в ромска общност:
• Разширяване на географския обхват на
дейностите по скриниг, грижи и лечение
на туберкулоза в ромската общност в
нови 18 региона.
• Предоставяне на продължаващо обучение за общинските работници от ромски
произход за изпълнение на дейности по
Програмата и подкрепа на контрола на
туберкулозата на регионално ниво.
• Провеждане на скрининг за откриване на засегнати от туберкулоза роми,
препращане към здравни заведения за
медицински преглед и диагностициране
на туберкулозата и предоставяне на семействата и близкото обкръжение специализирано консултиране и мотивация.
• Подкрепа на ДОТ сред пациентите с
туберкулоза от ромската общност чрез
раздаване на стимули и хранителни
пакети.
• Обучение на ромската общност по въпросите на превенцията, лечението и
подкрепата на туберкулозата.
Б. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА
Предварителни условия за първото отпускане на средства (крайната дата според указаното в графа 7A от заглавната част)
Първото отпускане на средства по безвъзмездната помощ от Глобалния фонд зависи от
удовлетворяването на всяко едно от следните
условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

а. Представяне на заявление от Главния получател, което потвърждава банковата сметка,
по която ще бъдат превеждани средствата от
безвъзмездната помощ, както е посочено в графа
10 от заглавната част на това Споразумение; и
б. Представяне на писмо от Главния получател, подписано от Упълномощения представител
на Главния получател, което указва името,
длъжността и автентичния подпис-спесимен на
всяко лице, което е упълномощено да подписва
искания за отпускане на средства съгласно член
10 от Общите условия по това Споразумение
и в случай че искане за отпускане на средства
може да бъде подписвано от повече от едно
лице, условията, при които всяко от лицата може
да подписва искане за отпускане на средства.
В. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
1. Средствата по безвъзмездната помощ ще
се отпускат от Главния получател на всеки
един подполучател след изпълнение на следното условие: изпращане на Глобалния фонд
от Главния получател на попълнена оценка
във форма и съдържание, удовлетворителни за
Глобалния фонд, на капацитета на подполучателя да изпълнява дейности по Програмата и
да ги отчита в съответствие с изискванията на
Глобалния фонд.
2. Главният получател и Глобалният фонд
признават и са съгласни всички данъци и митни сборове, които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в Държавата
домакин и във връзка със закупуването на
стоки или услуги със Средства от безвъзмездната помощ от страна на Главния получател
и други подполучатели, да бъдат заплатени
от Правителството на Република България с
други ресурси, без използването на средствата,
предоставени по това Споразумение.
Г. ФОРМУЛЯРИ, ПРИЛОЖИМИ ПО ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ
За целите на член 15б(i) от Общите условия
на това Споразумение, озаглавен „Периодични
отчети“, Главният получател ще използва „Текущ
отчет за напредъка и искане за отпускане на
средства“, които могат да се получат от Глобалния фонд при поискване.
Д. ОЧАКВАН ГРАФИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА
СРЕДСТВА
За нуждите на член 10а от Общите условия
на това Споразумение очакваният график за
отпускане на средства по Програмата ще бъде
на шестмесечие, считано от началната дата
на Фаза 1.

Рамка с индикатори през Години 1 и 2: Индикатори, целеви стойности и обхванати периоди

Туберкулоза

BUL-809-G03-T

Министерство на здравеопазването на Република България

Заболяване:

Номер на бевъзмездната помощ:

Главен получател:

14 Август 2010

Дата, на която е дължим отчета за напредъка (обикновено 45 дни след края на
периода)

Период 2

01 Юли 2010

Период 3

30 Юни 2011; 30 Юни 2012

Описание на индикатора

Относителен дял на прекъсналите лечение: Брой и процент на новооткритите случаи с
белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване през
годината, които са прекъснали лечението за повече от 2 последователни месеца спрямо общия
брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или
културелно изследване регистрирани през годината

Относителен дял на успешно лекуваните случаи: Брой и процент на новооткритите случаи с
белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване през
годината, които са излекувани и които са завършили лечението спрямо общия брой новооткрити
случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване
регистрирани през годината

Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза: Брой регистрирани новооткрити случаи на
туберкулоза (всички форми) през годината на 100 000 население

В. Оперативни цели на програмата, области за предоставяне на услуги и индикатори

Резултат

Резултат

Въдействие

-

15 Февруари 2012

Доклад на СЗО
2009 за
Глобалния
контрол на
туберкулозата

Доклад на СЗО
2009 за
Глобалния
контрол на
туберкулозата

Национален
център по
здравна
информация

източник

3%
1 / 30

0

55%
1334 / 2421

3%
1 / 30

566

1314

Брой и процент лаборатории, за които са налице
резултати от външна оценка на качеството на
културелните изследвания и изследванията за
лекарствена чувствителност веднъж в годината

Брой медицински персонал в лабораториите и
лечебните заведения за диагностика и лечение на
туберкулозата, които са обхванати със скрининг за
инфекция с туберкулоза

Брой и процент случаи с белодробна туберкулоза с
бактериологично потвърдена диагноза спрямо
общия брой случаи с белодробна туберкулоза
регистрирани през годината

Брой и процент лаборатории за диагностика на
туберкулозата извършващи културелни
изследвания, които изпълняват мерки за контрол на
инфекцията съгласно националното ръководство

Подобряване на
диагностиката

Подобряване на
диагностиката

Подобряване на
диагностиката

Подобряване на
диагностиката

Брой медицински персонал обучен за диагностика и
лечение на туберкулозата (включително
Висококачествени
лабораторен персонал, регионални ДОТС
диагностика и лечеине
мениджъри, пневмофтизиатри и специалисти по
туберкулоза сред децата)

Брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза
Висококачествени
с положително микроскопско и/или културелно
диагностика и лечеине изследване регистрирани през годината сред
общото население

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

0

0%
0 / 30

Мониторинг и оценка

Брой проведени проучвания на лекарствената
чувствителност на туберкулозата

Брой и процент лечебни заведения за туберкулоза,
Мониторинг и оценка които предоставят навременни тримесечни данни
съгласно националните методични указания

Стойност

1,2

1,1

Индикатор

2007

Доклад на СЗО 2009 за
Глобалния контрол на
туберкулозата

Доклади за обучения към
30.03.2009 г.

Министерство на
здравеопазването

Министерство на
здравеопазването

Административни данни

1,377

76

50%
15 / 30

57%
1,724 / 3,040

230

50%
15 / 30

0

Министерство на
здравеопазването

Административни данни

100%
30 / 30

Година 1

Министерство на
здравеопазването

Източник

1,337

83

80%
24 / 30

63%
1,819 / 2,888

230

100%
30 / 30

1

100%
30 / 30

Година 2

Целеви стойности

100%
30 / 30

680

0

/

57%
866 / 1,520

0

3%
37 / 1,223

>85%
1,095 / 1,288

1,377

76

50%
15 / 30

57%
1,724 / 3,040

230

50%
15 / 30

0

100%
30 / 30

Шестмесечие 2

660

82

/

63%
910 / 1,444

0

0

100%
30 / 30

Шестмесечие 3

1,337

83

80%
24 / 30

63%
1,819 / 2,888

230

100%
30 / 30

1

100%
30 / 30

Шестмесечие 4

Целеви стойности по шестмесечия за Години 1 и 2
Шестмесечие 1

0

Година 4
32/ 100,000

Година 5

320

83

/

66%
452 / 684

0

/

/

100%
30 / 30

Тримесечие 9
(приложимо в
случай на
удължаване на
Фаза 1 с 3
месеца)

3%
23 / 1,150

>85%
1,040 / 1223

27/ 100,000

N

Y

N

N

Y

N

Y

N

Директно
обвързан
(Да/Не)

N

N

N

N

N

N

N

N

Изходните
данни са
включени в
целевите
стойности
(Да/Не)

Индикаторът ще бъде измерван
чрез индивидуалните данни в
регистъра за туберкулоза,
събирани от Националната
програма за превенция и контрол
на туберкулозата

Индикаторът ще бъде измерван
чрез индивидуалните данни в
регистъра за туберкулоза,
събирани от Националната
програма за превенция и контрол
на туберкулозата

Забележки

Система за
Разпределение на целевата стойност (230): 170 - лабораторен персонал; 60 мониторинг на
персонал работещ в секторите за лечение на мултирезистентна туберкулоза.
програмата: годишно

Национална
референтна
лаборатория по
туберкулоза: годишно

Система за
мониторинг на
програмата: след
приключване

Система за
мониторинг на
програмата: доклади
от обучения

Система за
мониторинг на
програмата: годишно
Целевите стойности за обучен персонал са комбинирани от ОПУ 2.1:
Подобряване на диагностиката; ОПУ 2.2: Висококачествени диагностика и
лечение; ОПУ 2.3: Мултирезистентна туберкулоза и ОПУ 2.4:
Туберкулоза/ХИВ. Разпределение на целеват стойност (76): 30 персонал на
институции по обществено здраве и 46 персонал на лечебни заведения за
туберкулоза.
Целева стройност за Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в
България" и Програма "Укрепване на Националната програма за превенция и
Статистика на
контрол на туберкулозата в България". Целевите стойности се основават на
Да - с натрупване за
лечебните заведения;
експертната оценка на СЗО за откриваемостта на случаи с положително
годината
тримесечни отчети
микроскопско изследване за 2007 г. като приблизителен относителен дял
(Доклад на СЗО 2009 за Глобалния контрол на туберкулозата).

Да - с натрупване до
края на програмата

Не - без натрупване

Реалните резултати ще бъдат измервани чрез индивидуланите данни за броя
пациенти с белодробна туберкулоза, които имат бактериологично
Статистика на
потвърждение събрани от 28-те региона в страната. Отчитаните реални
Да - с натрупване за
лечебните заведения;
резултати ще се отнасят до предходното тримесечие поради времето
годината
тримесечни отчети
необходимо за растеж на материала за културелно изследване и
потвърждаване на позитивен резултат.

Да - с натрупване за
годината

Не - без натрупване

Не - без натрупване

Целева стройност за Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в
Статистика на
Не - без натрупване лечебните заведения; България" и Програма "Укрепване на Националната програма за превенция и
тримесечни отчети контрол на туберкулозата в България"

Целевите стойности
са с натрупване (Да - с
натрупване до края на
програмата/ Да - с
Източник на данните
натрупване за
годината/ Не - без
натрупване)

ВЕСТНИК

2009

2007

2008

2007

2007

2007

2007

Година

Изходни данни (ако е приложимо)

Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност

Област за
предоставяне на
услуги

Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост

5

Компонент /
Индикатор номер

Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България

4%
52 / 1,288

>85%
1,136 / 1,337

36/ 100,000

Година 3

целеви стойности

Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свобода

5%
67 / 1,337

84%
1,156/1,377

38/ 100,000

Година 2

2

6%
83 / 1,377

83%
1,162 / 1,400

40/ 100,000

Година 1

4

Наименование на оперативната цел

2006

2006

2006

изходни данни
година

3

Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата

6%
82 / 1,307

80%
1,043 / 1,307

39

стойност

ДЪРЖАВЕН

1

Компонент
номер

Период 4

01 Юли 2011
31 Декември 2011

Туберкулоза

Да се осигури устойчивост в изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на контрола на мултирезистентната туберкулоза.

Индикатор за въздействие/резултат

1

Основни цели:

Б. Цели на програмата, индикатори за обхват и индикатори за въздействие

Дата, на която е дължим одиторски доклад:

Да

14 Август 2011

30 Юни 2011

01 Януари 2011

31 Март 2011; 31 Март 2012

Да

14 Февруари 2011

31 Декември 2010

Дата, на която е дължим годишен доклад:

Да

30 Юни 2010

Обхванат период до:

Искане за отпускане на средства ? (Да, Не)

01 Януари 2010

Обхванат период от:

Период 1

A. Обхванати периоди и дати за искания за отпускане на средства и текущи отчети за напредъка на Програмата

Република България

Държава:

Информация за програмата

БРОЙ 30
С Т Р. 2 5

Брой и процент лица от групите във висок риск
обхванати със скрининг за риска от туберкулоза,
14%
които получават медицински преглед чрез
28 / 197 бежанци и
микроскопско изследване, рентгенологичен преглед
търсещи убежище
и туберкулинов кожен тест (бежанци и търсещи
убежище, имигранти, млади хора в риск)

4,2

2007

2009

Брой пациенти с туберкулоза от ромска общност с
Грижи за туберкулозата директно наблюдавано лечение в продължителната
Няма налични данни
в общността
фаза или с латентна туберкулозна инфекция, които
получават подкрепа от ключови сътрудници

Брой лица от ромска общност достигнати с
дейности, насочени към позитивна промяна в
Грижи за туберкулозата
поведението по отношение на услуги за превенция,
в общността
лечение и грижи, свързани с туберкулозата
(образователни дейности)

5,4

8249

2009

5,3

9.5%
681 / 7169

Брой и процент лица от ромска общност обхванати
със скрининг за риска от туберкулоза, които
Грижи за туберкулозата
получават медицински преглед чрез микроскопско
в общността
изследване, рентгенологичен преглед и
туберкулинов кожен тест

5,2

2009

Грижи за туберкулозата Брой лица от ромска общност обхванати със
в общността
скрининг за риска от туберкулоза

2009

5,1

7169

2009

197 бежанци и
търсещи убежище

Брой лица от групите във висок риск обхванати със
Групи във висок риск скрининг за риска от туберкулоза (бежанци и
търсещи убежище, имигранти, млади хора в риск)

Групи във висок риск

107

Брой здравни работници, сътрудници на терен и
ключови сътрудници от общностите обучени за
Групи във висок риск участие в контрола на туберкулозата сред групите
във висок риск (бежанци и търсещи убежище,
имигранти, млади хора в риск, ромска общност)

4,1

2008

Система за мониторинг на
Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в
България" към 30.06.3009 г.
6 000

150

15%
450 / 3,000

3 000

Система за мониторинг на
Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в
България" към 30.06.3009 г.

Система за мониторинг на
Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в
България" към 30.06.3009 г.

20%
100 / 500

500

Система за мониторинг на
Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в
България" към 30.06.3009 г.

Система за мониторинг на
Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в
България" към 30.06.3009 г.

187

10%
800/8,000

77.9%
8,000 / 10,271

Доклади за обучения към
30.03.2009 г.

Сектор "Медицински" към
Министерство на
правосъдието

Сектор "Медицински" към
Министерство на
правосъдието

77%
1,323 / 1,724

8 160

Министерство на
здравеопазването;
Национална програма за
превенция и контрол на
туберкулозата

Система за мониторинг на
Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в
България" към 30.06.3009 г.

83%
1,162 / 1,400

Доклад на СЗО 2009 за
Глобалния контрол на
туберкулозата

Източник

31 000

750

16%
1,600 / 10,000

10 000

20%
340 / 1,700

1 700

276

10%
800/8,000

77.9%
8,000 / 10,271

78%
1,419 / 1,819

9 900

84%
1,156 /1,377

Година 2

Целеви стойности
Година 1

0

0

0

0

0

0

66

10%
300/3,000

3 000

77%
664 / 862

3 500

83%
581 / 700

6 000

150

15%
450 / 3,000

3 000

20%
100 / 500

500

187

10%
800/8,000

77.9%
8,000 / 10,271

77%
1,323 / 1,724

8 160

83%
1,162 / 1,400

Шестмесечие 2

18 500

450

16%
1,050 / 6,500

6 500

20%
220 / 1,100

1 100

251

10%
300/3,000

3 000

78%
710 / 910

4 950

84%
571 / 680

Шестмесечие 3

31 000

750

16%
1,600 / 10,000

10 000

20%
340 / 1,700

1 700

276

10%
800/8,000

77.9%
8,000 / 10,271

78%
1,419 / 1,819

9 900

84%
1,156 / 1,377

Шестмесечие 4

Целеви стойности по шестмесечия за Години 1 и 2
Шестмесечие 1

37,750

950

16%
1,840 / 11,500

11,500

20%
440 / 2,200

2,200

276

10%
300/3,000

3,000

80%
362 / 452

2 850

84%
554 / 660

Тримесечие 9
(приложимо в
случай на
удължаване на
Фаза 1 с 3
месеца)

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

N

N

N

Директно
обвързан
(Да/Не)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Изходните
данни са
включени в
целевите
стойности
(Да/Не)
Забележки

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване до
края на програмата

Да - с натрупване за
годината

Да - с натрупване за
годината

Да - с натрупване за
годината

Целева стройност за Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в
България" и Програма "Укрепване на Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата в България". Реалните резултати ще бъдат
измервани чрез индивидуалните данни събрани от 28-те региона в страната
за броя пациенти с белодробна туберкулоза, които получават изследване за
лекарствена чувствителност (числител) и броя пациенти с положително
културелно изследване за туберкулоза (знаменател). Отчитаните реални
резултати ще се отнасят до предходното тримесечие поради времето
необходимо за растеж на материала за културелно изследване и
потвърждаване на позитивен резултат.

Система за
мониторинг на
програмата: на
тримесечие

Система за
мониторинг на
програмата: на
тримесечие

Система за
мониторинг на
програмата: на
тримесечие

Система за
мониторинг на
програмата: на
тримесечие

Система за
мониторинг на
програмата: на
тримесечие

Система за
мониторинг на
програмата: на
тримесечие

Дейностите по достигане включване:
- консултиране за туберкулозата за повишаване на информираността по
здравни въпроси;
- разпространение на информационни и образователни материали;
- обучение, мотивация и консултиране на семейства и близки на пациентите с
туберкулоза;
- кампанийни дейностиз а намаляване на стигмата и дискриминацията по
отношение на туберкулозата.

Подкрепата включва следните дейности:
- подкрепа при наблюдението на приема на лекарства;
- подкрепа чрез пакети с храна;
- обучение, мотивация и консултиране на пациентите с туберкулоза за
придържане към лечението, техните семейства и близки.

Приема се, че 100% от насочените лица ще получат микроскопско изследване
рентгенологичен преглед и туберкулинов кожен тест.

Приема се, че 100% от насочените лица ще получат микроскопско изследване
рентгенологичен преглед и туберкулинов кожен тест.
Разпределение на целеват стойност за Година 1 (100): 10 бежанци; 60
имигранти и 30 млади хора в риск.

Дейностите по Програма "Укрепване на Националната програма за превенция
и контрол на туберкулозата в България" сред бежанци и търсещи убежище ще
се изпълняват в два региони резлични от столицата София, където се
изпълняват дейности по Програма "Подобряване на контрола на
туберкулозата". Имигрантите са включени като нова група. Младите хора в
риск са определени като "млади хора в специализирани институции".
Разпределение на целеват стойност за Година 1 (500): 60 бежанци; 290
имигранти и 150 млади хора в риск.

Система за
Целевите стойности за обучен персонал са комбинирани от ОПУ 4.1: Групи
мониторинг на
във висок риск; ОПУ 4.4: Грижи за туберкулозата в общността и ОПУ 5.1:
програмата: доклади
Грижи за туберкулозата в общността.
от обучения

Сектор "Медицински"
към Министерство на Приема се, че 100% от насочените лица лишени от свобода ще получат
микроскопско изследване.
правосъдието: на
тримесечие

Сектор "Медицински"
към Министерство на
правосъдието: на
тримесечие

Национална
референтна
лаборатория по
туберкулоза: на
тримесечие

Статистика на
Издирване на контактни лица се извършва когато основният пациент има
Да - с натрупване за
лечебните заведения;
потвърдена белодробна, ларингиална или плеврална туберкулоза.
годината
тримесечни отчети

Статистика на
Да - с натрупване за
лечебните заведения;
годината
тримесечни отчети

Целевите стойности
са с натрупване (Да - с
натрупване до края на
програмата/ Да - с
Източник на данните
натрупване за
годината/ Не - без
натрупване)

ДЪРЖАВЕН

4,3

2009

3.5%
321 / 9238

Брой и процент лица лишени от свобода, обхванати
Групи във висок риск със скрининг за инфекция с туберкулоза, които
получават микроскопско изследване

2007

3,2

68.8%
7071 / 10271

Групи във висок риск

3,1

Брой и процент лица лишени от свобода, обхванати
със скрининг за инфекция с туберкулоза (чрез
анкета, рентгенологичен преглед и туберкулинов
кожен тест)

Мултирезистентна
туберкулоза

2008

2007

2006

Година

2,9

77%
701 / 910

3044

80%
1043 / 1307

Стойност

Изходни данни (ако е приложимо)

26

Брой и процент бактериологично потвърдени
случаи с белодробна туберкулоза, които получават
изследване за лекарствена чувствителност, спрямо
общия брой бактериологично потвърдени случаи с
белодробна туберкулоза

Висококачествени
Брой контактни лица обхванати с преглед за
диагностика и лечеине туберкулоза

2,8

Индикатор

Брой и процент новооткрити случаи с белодробна
Висококачествени
туберкулоза с положително микроскопско и/или
диагностика и лечеине културелно изследване регистрирани през
годината, които са успешно лекувани

Област за
предоставяне на
услуги

2,7

Компонент /
Индикатор номер

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 30

Общ бюджет Година 1&2

Човешки ресурси
Техническа помощ
Обучение
Медицински продукти и медицинско оборудване
Лекарства и фармацевтични продукти
Управление на доставките
Инфраструктура и друго оборудване
Информационни материали
Мониторинг и оценка
Подкрепа и стимулиране на целевите групи
Планиране и администрация
Режийни разходи
Други

Област за предоставяне на услуги**

Туберкулоза: Подкрепяща среда

ОБЩО*

Неправителствени органицации
Лечебни заведения

ПП

ПП

3

Министерство на здравеопазването

2

Министерство на здравеопазването на Република България (МЗ)

Тип

ГП

ГП/ПП

ОБЩО*

ОБЩО*

51 668

89 137
58 740
269 544

0
39 600
51 668

121 668

6 780

49 050

336 414

1 270 784

55 195

87 947

1 127 643

ІІІ трим.

13 620

61 150

38 950

5 180

5 060

10 112

124 900

10 133

6 070

37 290

17 350

6 600

ІV трим.

336 414

56 395

89 447

190 573

ІV трим.

Период 2

1 270 784

Година 1
ІІ трим.
12 068

І трим.

88 520

42 980

1 200
28 940

800

16 577

41 200

34 650

600

269 544

Период 1

51 668

3 420

1 200

1 200

9 387

11 188

3 998

22 473

1 000
3 370

51 650
166 200

49 610

31 650

850 015

30 000

6 700

ІІІ трим.

15 900

10 340

ІІ трим.

336 414

10 610
15 617
23 983

92 000

ІV трим.
115 995
750
34 910
42 550

Период 2

11 400

І трим.

Период 1

1 270 784

14 117
51 268

250 860
4 800

17 730
816 815

Година 1

269 544

2 148

2 500

87 300
400
3 770
2 167
18 708

3 900

12.31.10

Период 2
ІІІ трим.
115 195

Година 1
ІІ трим.
97 300
8 420
47 130
4 350

Период 1
І трим.
39 600
3 520

09.30.10

Общо

15 693

161 633

95 530
50 900

266 530
209 930
1 928 410

15 203

V трим.

6 780

55 300

33 315

199 433

47 400

98 730

53 303

VІ трим.

6 780

64 160

28 045

1 200

2 300

1 700

13 250

562 373

47 595

97 230

417 548

VІІ трим.

13 620

55 300

38 915

1 200

600

5 060

9 120

32 400

430 848

430 848

55 695

95 530

279 623

VІІІ трим.

Период 4

562 373

Година 2

199 433

Период 3

161 633

1 451 950

Година 1

Общо

1 928 410

6 780

55 300

156 600
108 920

1 200
28 045

7 180
102 540

10 390

4 300
600

300

5 660

14 720

0

9 120

0
36 075

1 200

1 354 285

201 590

387 020

765 675

Година 2

Общо

1 354 285

33 960

230 060

128 320

13 990

3 500

11 360

46 210

0

36 000
1 200

168 500

1 200

0
42 310
10 498

0
47 790

7 933

4 200

343 980

414 595

34 200

11 600

Година 2

Общо

0

8 188

229 290

17 350

4 200

8 100

VІІІ трим.

Общо
Година 2
425 490
13 400
62 390
413 315
0
0
193 000
15 300
14 380
86 800
130 210
0
0
1 354 285

3 370

4 200

34 290

34 290

170 200

VІІ трим.

30 000

46 110

430 848

193 000
8 100
10 610
21 700
24 233

Период 4

367 315

18 530

VІ трим.

21 700
53 873

2 100

562 373

Година 2

199 433

2 600
3 770
21 700
24 473

11 400

173 270

12.31.11

10.01.11

VІІІ трим.

Период 4

30 000

3 500

V трим.

Година 2

09.30.11

VІ трим.
VІІ трим. VІІІ трим.
107 100
106 595
106 195
700
200
12 200
34 740
13 890
13 760
4 350
364 015
41 050

Период 3

161 633

21 700
27 633

2 500

3 900

V трим.
105 600
300

Период 3

06.30.11

Период 4

VІІ трим.

07.01.11

894 665

23 640

Година 1

Общо

Година 1
368 090
12 690
99 770
867 615
0
0
430 160
7 700
14 380
31 900
96 105
0
0
1 928 410

03.31.11

VІ трим.

04.01.11

Период 3

V трим.

01.01.11

ОБЩО

2%

1%

%

100%

19%
1%
1%
4%
7%

%
24%
1%
5%
39%

5%

7%

1%

0%

1%

3%

6%

3%

0%

4%

%

3 282 695 100%

411 520 13%

653 550 20%

2 217 625 68%

Фаза 1

ОБЩО

3 282 695 100%

142 880

386 660 12%

230 860

21 170

3 500

17 020

82 285

0

204 500

90 100

0

3 370

177 470

514 180 16%

1 309 260 40%

64 200

35 240

Фаза 1

ОБЩО

Фаза 1
793 580
26 090
162 160
1 280 930
0
0
623 160
23 000
28 760
118 700
226 315
0
0
3 282 695

ВЕСТНИК

1

#

Име

Компонент 5: Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в
ОПУ 5.2: Управление и супервизия
ромска общност

С. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ

17

16

15

14

13

12

Туберкулоза: Навременно откриване

Компонент 4: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висо
риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи ОПУ 4.1. Групи във висок риск
наркотици, лица с алкохолна зависимост
Компонент 4: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висо
Туберкулоза: укрепване на здравната система риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи ОПУ 4.2. Всички доставчици на услуги
наркотици, лица с алкохолна зависимост
Компонент 4: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висо
ОПУ 4.3. Застъпничество, комуникация и социална
Туберкулоза: Подкрепяща среда
риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи
мобилизация
наркотици, лица с алкохолна зависимост
Компонент 4: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висо
Туберкулоза: Подкрепяща среда
риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи ОПУ 4.4. Грижи за туберкулозата в общността
наркотици, лица с алкохолна зависимост
Компонент 4: Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висо
Туберкулоза: Подкрепяща среда
риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи ОПУ 4.5. Управление и супервизия
наркотици, лица с алкохолна зависимост
Компонент 5: Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата
Туберкулоза: Подкрепяща среда
ОПУ 4.4. Грижи за туберкулозата в общността
ромска общност

Компонент 3: Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свободаОПУ 3.3: Управление и супервизия

Туберкулоза: Подкрепяща среда

10

11

Компонент 3: Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свободаОПУ 3.2: Подобряване на диагностиката

Туберкулоза: Навременно откриване

9

ОПУ 2.5: Управление и супервизия

Компонент 3: Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свободаОПУ 3.1: Групи във висок риск

ОПУ 2.4: Туберкулоза/ХИВ

Туберкулоза: Подкрепяща среда

Туберкулоза/ХИВ свързани дейности

6

ОПУ 2.3: Мултирезистентна туберкулоза

ОПУ 2.2: Висококачествени диагностика и лечение

Туберкулоза: Навременно откриване

Туберкулоза: лечение

5

ОПУ 2.1: Подобряване на диагностиката

ОПУ 1.2: Управление и супервизия

ОПУ 1.1: Мониторинг и оценка

8

Туберкулоза: лечение

4

Компонент 1: Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма за
превенция и контрол на туберкулозата
Компонент 1: Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма з
превенция и контрол на туберкулозата
Компонент 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата
България
Компонент 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата
България
Компонент 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата
България
Компонент 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата
България
Компонент 2: Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата
България

Цели/компоненти

Категории

06.30.10

ІV трим.

10.01.10

Период 2

07.01.10

ІІІ трим.

Туберкулоза
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7

Туберкулоза: Подкрепяща среда

Туберкулоза: Навременно откриване

3

Туберкулоза: укрепване на здравната система

1

2

МАКРОКАТЕГОРИЯ

#

B. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО КОМПОНЕНТИ

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

#

A. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ

03.31.10

Крайна дата на периода

ІІ трим.

04.01.10

Период 1

І трим.

01.01.10

Република България
BUL-809-G03-T
Министерство на здравеопазването на Република България
Евро
Фаза 1

Начална дата на периода:

Описание на Програмата
Страна
No. Безвъзмездната помощ
ГП
Валута
Фаза на БП:
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-10
от 31 март 2010 г.

за изготвяне, утвърждаване, изменение и
съхраняване на длъжностните разписания и
длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за изготвяне, утвърждаване, изменение
и съхраняване на длъжностните разписания и
длъжностните характеристики на длъжностите
за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 2. (1) Длъжностните разписания се
изготвят при:
1. формиране на военно формирование или
съответна структура;
2. частична ликвидация;
3. организационно-щатни промени;
4. участие в мисия или операция извън
територията на страната.
(2) Изготвянето на длъжностните разписания
се извършва въз основа на заповед на министъра на отбраната или оправомощени от него
длъжностни лица.
Чл. 3. След утвърждаване на длъжностното
разписание за всяка длъжност се изготвя и
утвърждава длъжностна характеристика.
Чл. 4. Дейностите по изготвянето, утвърж
даването, изменението и съхраняването на
длъжностните разписания и длъжностните
характеристики се организират от:
1. за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, задграничните представителства на
Република България, национални или международни длъжности в щабове и/или органи на
международни организации или на други международни инициативи и военните формирования
от въоръжените сили, които участват в мисии
и операции извън територията на страната – от
структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната;
2. за Българската армия, в т. ч. и за военните
формирования от Българската армия, които
участват в мисии и операции извън територията
на страната – от структурата, отговаряща за
разработването на длъжностните разписания
и длъжностните характеристики в Щаба на
отбраната.
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Раздел ІІ
Условия и ред за изготвяне, утвърждаване и
изменение на длъжностни разписания
Чл. 5. (1) Изготвянето на длъжностни
разписания на военни формирования и съответни структури се извършва в срокове и по
ред, определени в заповедта на министъра на
отбраната.
(2) Изменения на длъжностните разписания
се извършват със заповед на министъра на
отбраната или оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 6. (1) В длъжностните разписания се
определят организационната структура, числеността на личния състав, зачисленото оръжие,
бойната и друга техника, конкретните длъжности за военнослужещи и цивилни служители
и основните изисквания за тяхното заемане.
(2) Длъжностните разписания се изготвят
по образец съгласно приложение № 1.
(3) Въз основа на утвърденото длъжностно
разписание, заповедите за назначаване, сключените трудови договори и допълнителни споразумения към тях се изготвя поименно разписание
на длъжностите по образец съгласно приложение
№ 2, което се поддържа в електронен вариант
и при необходимост се разпечатва.
Чл. 7. (1) Длъжностните разписания се изготвят в съответствие с определената численост,
въоръжение и техника в Плана за развитие
на въоръжените сили или в съответствие с
определената численост в Устройствения правилник на Министерството на отбраната и
правилниците за устройството и дейността на
съответните структури.
(2) Разпечатаните длъжностни разписания и
поименни разписания на длъжностите за военни
формирования и съответни структури се изготвят като документи, съдържащи информация,
подлежаща на класификация като държавна
тайна с ниво на класификация „Поверително“, а за структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната – по решение на
съответния ръководител.
Чл. 8. Длъжностни разписания се изготвят
въз основа на следните документи:
1. План за развитие на въоръжените сили;
2. таблица за категориите на отделните военни формирования, обявена с МЗ № ОХ-331
от 31.V.2007 г.;
3. Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия;
4. списък на военноотчетните специалности
на офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите)
от въоръжените сили на Република България;
5. списък с наименованията на въоръжението и техниката;

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

6. Класификатор на длъжностите за цивилните служители по трудови отношения във
въоръжените сили;
7. Единен класификатор на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2004 г.;
8. Постановление на Министерския съвет
за определяне на заплатите в бюджетните организации с посочване на длъжностните нива
от ЕКДА и размера на минималната и максималната основна месечна заплата;
9. Постановление на Министерския съвет
за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по трудови правоотношения по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
10. устави, наставления, технически описания и инструкции за работа с въоръжението и
бойната техника и други актове, определящи
състава на организационните звена (отделения,
разчети, екипажи и други);
11. Закон за висшето образование и правилници за устройството и дейността на военните
академии и висшите военни училища – за длъжностните разписания на военните академии и
висшите военни училища;
12. мисия, функции и задачи на военните
формирования и съответните структури, разработени и утвърдени от старшата инстанция.
Чл. 9. (1) Длъжностните разписания се изготвят в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
(2) За изготвянето на длъжностните разписания се назначава работна група със заповед
на съответния командир (началник) или ръководител на съответната структура.
(3) За военни формирования и съответните структури, които имат и военновременно
назначение или задачи, се изготвят и щатове
за военно време. Щатовете за военно време
се изготвят, съгласуват, утвърждават, изменят
и съхраняват при условията и по реда на тази
наредба.
Чл. 10. (1) Редът за изготвяне на длъжностните разписания е:
1. изготвяне на структурна схема в съответствие с мисията, функциите и задачите на военното формирование (съответната структура);
2. разработване на проект на длъжностно
разписание чрез подсистема „Рожен“ от Автоматизирана система за управление на човешките
ресурси в Министерството на отбраната;
3. проверка за спазването на определените
квоти от личен състав по категории, звания и
лимит от въоръжение и техника;
4. проверка на параметрите на всяка длъжност в съответствие с нормативната уредба;
5. проверка за спазването на техническите
изисквания при изготвяне на проекта;
6. оформяне на длъжностното разписание
като текстов документ и отпечатването му;
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7. подписване на длъжностното разписание
от длъжностните лица по чл. 16;
8. утвърждаване на длъжностното разписание;
9. размножаване и изпращане на длъжностното разписание по утвърдените разчети.
(2) Длъжностните разписания, изготвени
по реда на ал. 1, се обявяват със заповед на
съответния командир (началник) на военното
формирование или ръководител на съответната
структура.
Чл. 11. (1) Работната група по чл. 9, ал. 2
изготвя структурна схема на военното формирование или съответната структура.
(2) Схемата се включва като елемент към
проекта на длъжностното разписание и в нея
се отразяват организационните звена и взаимовръзки на военното формирование или
съответната структура с определения за тях
числен състав по категории.
Чл. 12. Разпределението на числения състав
по организационните звена трябва да осигури
изпълнението на мисията, функциите и задачите
на военното формирование или съответната
структура.
Чл. 13. Длъжностното разписание съдържа:
1. длъжност и подпис на длъжностното лице,
утвърдило длъжностното разписание;
2. номер на длъжностното разписание;
3. наименование на военното формирование
или съответната структура;
4. за военното формирование – категория,
вида въоръжена сила, в чийто състав е;
5. номерa на длъжностното разписание,
което се отменя;
6. дата на влизане в сила на длъжностното
разписание;
7. организация на съответните звена или
структури с техните наименования;
8. числен състав по категории военнослужещи (офицери, офицерски кандидати, сержанти/
старшини, войници/матроси), звания, степени
и броя на цивилните служители;
9. обща рекапитулация на количеството
числен състав за военнослужещи и цивилни
служители;
10. за военното формирование – списък на
номенклатурите от въоръжение и техника с
определяне на техния брой;
11. подробно йерархично изписване на
наименованията на всички организационни
структури и звена и включените в състава им
длъжности с техните параметри, въоръжение
и техника, както и рекапитулация на броя на
личния състав, включен в състава на всяка една
структура – поотделно за военнослужещи и за
цивилни служители;
12. длъжностните лица, подписващи длъжностното разписание съгласно чл. 16;
13. наименованието и броя на длъжностите;
14. изискваното минимално ниво за достъп до
класифицирана информация за всяка длъжност;
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15. военното звание за военнослужещите;
16. необходимата за длъжността квалификация;
17. военноотчетната специалност за всяка
длъжност за военнослужещи;
18. код на длъжността;
19. кариерно поле (професионална област)
за съответната длъжност съгласно Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
20. количество оръжие, бойна и друга техника.
Чл. 14. (1) При определяне на длъжностите
в длъжностните разписания се спазват следните
изисквания:
1. званието на най-старшия командир (началник) или ръководител на съответната структура се определя от категорията на военното
формирование или структура;
2. командирът (началникът) или ръководителят на съответната структура на всяко едно
от организационните звена е с едно звание
(степен) по-ниско от това на непосредствения
командир (началник) или ръководител на съответната структура;
3. длъжностите за военнослужещи се определят в съответствие с Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
4. военноотчетната специалност за всяка
длъжност следва да отразява характера на
изпълняваните функции и да осигурява изпълнението на задачите, възложени на съответната
структура в компетентността на конкретната
длъжност;
5. изискваното минимално ниво за достъп
до класифицирана информация за всяка длъжност се определя от командира (началника) на
военното формирование или ръководителя на
съответната структура, като се спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация;
6. длъжностите за цивилните служители се
определят в длъжностните разписания в съответствие с Класификатора на длъжностите за
цивилни служители по трудово правоотношение
във въоръжените сили и Единния класификатор на длъжностите в администрацията според
задачите, които изпълняват.
(2) При изготвяне на длъжностните разписания се определят взаимовръзките, взаимоотношенията и подчинеността на ръководните
длъжности към подчинените им структури и
длъжности.
(3) Длъжностните разписания се отпечатват
само на едната страна на листа.
Чл. 15. (1) При съгласуването на длъжностното разписание се оценяват целесъобразността
и съставът на организационните звена, съот-
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ветствието на параметрите на длъжностите на
вида на военното формирование и на организационните му звена, типът и количеството
въоръжение и техника, както и техническото
оформяне.
(2) Съгласуването на длъжностното разписание се извършва по команден ред.
Чл. 16. Длъжностните разписания се подписват и утвърждават от следните длъжностни лица:
1. за Министерството на отбраната, задграничните представителства на Република
България, национални или международни
длъжности в щабове и/или органи на международни организации или на други международни инициативи и военните формирования
от въоръжените сили, които участват в мисии
и операции извън територията на страната, се
подписват от началника на отбраната и постоянния секретар на Министерството на отбраната
и се утвърждават от министъра на отбраната;
2. за структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната се подписват от съответния командир (началник) или ръководител
на съответната структура, съгласуват се със
структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната и се утвърждават
от министъра на отбраната или оправомощени
от него длъжностни лица;
3. за Българската армия, в т. ч. и за военните
формирования от Българската армия, които
участват в мисии и операции извън територията
на страната, се подписват от заместник-началник
на отбраната и съответно от командващия на
Съвместното оперативно командване, началника на вида въоръжена сила или началника
на Щаба по осигуряването и поддръжката, в
чиято структура е формированието, съгласуват
се със структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната и се
утвърждават от министъра на отбраната или
оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 17. (1) На утвърдените длъжностни
разписания за Министерството на отбраната и
Българската армия се дава уникален номер от
регистратурата за съхранение на длъжностни
разписания и щатове към структурата по сигурността на информацията в Министерството
на отбраната.
(2) Оригиналът и копие № 1 на длъжностното
разписание се съхраняват в регистратурата за
съхранение на длъжностни разписания и щатове
на структурата по сигурността на информацията
в Министерството на отбраната.
(3) Копие се изпраща по низходящ ред по
управленските нива, в чиято подчиненост е
военното формирование, и във военното формирование или съответната структура.
(4) Копие от военновременен щат се изпраща
и до военното формирование, което формира
военновременното формирование.
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(5) Структурите по чл. 4 отговарят за нанасяне на изменения и изготвяне на извлечения
от длъжностните разписания и осъществяват
методическото ръководство на регистратурата,
съхраняваща длъжностните разписания и щатовете по използването им.
Чл. 18. Разработването на проекти на временни задгранични щатове за военните формирования, участващи в мисии и операции
извън територията на страната, се извършва
от Съвместното оперативно командване като
документ, съдържащ некласифицирана информация, по реда на тази наредба.
Чл. 19. Предложения за изменения в действащите длъжностни разписания се изпращат
по команден ред, в сроковете, определени
в заповедта на министъра на отбраната или
оправомощеното от него длъжностно лице по
чл. 5, ал. 2, или при поискване от старшата
инстанция. Предложенията се оформят по
образец съгласно приложение № 3.
Чл. 20. Предложения за изменения в длъжностните разписания се изготвят въз основа на:
1. Плана за развитие на въоръжените сили;
2. приемане на ново въоръжение и бойна
техника;
3. настъпили промени в изискванията за
длъжностите на военнослужещите и цивилните
служители по Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, по Класификатора на длъжностите за
цивилните служители по трудови отношения
във въоръжените сили и по Единния класификатор на длъжностите в администрацията,
приет с Постановление № 47 на Министерския
съвет от 2004 г.
Чл. 21. (1) Предложението за изменение на
длъжностното разписание съдържа:
1. номера и наименованието на длъжностното разписание, в което се предлага промяна;
2. във възходящ ред – номера на страницата
от длъжностното разписание, съответната точка,
пълното наименование на организационното
звено, длъжностите с техните изисквания, въоръжението и техниката;
3. мотивите за предлаганите изменения и
последиците, до които водят направените предложения, в т. ч. увеличаване или намаляване
на личния състав;
4. обща рекапитулация за числения състав на
военното формирование (съответната структура)
след извършване на предложеното изменение.
(2) Предложенията за изменения се съгласуват с преките командири (началници)
или ръководители, след което се подписват и
утвърждават по реда на чл. 16.
Чл. 22. В заповедта на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице по чл. 5, ал. 2 се определят:
1. датата на влизане в сила на измененията;
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2. номерът и наименованието на длъжностното разписание, което се изменя;
3. по възходящ ред – номерът на страницата,
номерът и наименованието на организационното звено и конкретните изменения, които
се извършват;
4. цветът, с който се нанасят измененията.
Чл. 23. (1) Измененията в длъжностните
разписания се нанасят във всички екземпляри
и съдържат: номера и датата на заповедта на
министъра на отбраната или оправомощеното от
него длъжностно лице по чл. 5, ал. 2 и подпис
на лицето, нанесло изменението.
(2) Измененията се заверяват с подпис от
командира (началника) или ръководителя на
съответната структура и се подпечатват с печата
на военното формирование или съответната
структура.
Чл. 24. (1) Вписването на основанието за
измененията в длъжностните разписания се
нанася на последната страница на длъжностното разписание.
(2) Когато измененията са не повече от три
на брой, основанието се вписва до изменението, като се отразява с цвета по чл. 22, т. 4,
заповедта за изменение, датата на влизане в
сила на изменението, длъжността, званието и
подписът на извършилия изменението.
Чл. 25. Измененията в длъжностните разписания се извършват по два способа:
1. едновременно във всички екземпляри на
длъжностните разписания от оправомощено
със заповедта по чл. 5, ал. 2 длъжностно лице;
2. последователно във военните формирования или съответните структури чрез изпращане
на препис-извлечения от заповедта по чл. 5,
ал. 2.
Чл. 26. Измененията в длъжностните разписания по чл. 25, т. 1 се извършват в следната
последователност:
1. всички екземпляри от длъжностните
разписания, в които се извършват изменения,
се представят по команден ред в структурата,
обслужваща длъжностното лице, оправомощено
да извършва измененията;
2. измененията се нанасят, като се изписват
основанието за извършването им и датата на
влизането им в сила.
Чл. 27. Измененията в длъжностните разписания по чл. 25, т. 2 се извършват в следната
последователност:
1. препис-извлечения от заповедта за измененията се изпращат в подчинените структури
в касаещия ги обем;
2. въз основа на препис-извлечението от
заповедта по т. 1 длъжностните лица от структурата по човешки ресурси (личния състав) на
военното формирование (съответната структура) нанасят измененията в екземплярите на
длъжностните разписания, които се съхраняват
в подчинените им регистратури.
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Чл. 28. Измененията в екземпляр единствен
и копие № 1 на длъжностните разписания се
нанасят и заверяват с подпис на длъжностно
лице, определено от съответния командир
(началник) или ръководител.
Чл. 29. (1) При вписване на нова точка
(организационно звено) с нови длъжности или
само на отделни длъжности, въоръжение и
техника в длъжностното разписание нанасянето
в него се извършва на посоченото в заповедта
по чл. 5, ал. 2 място.
(2) Когато няма място за изписване на измененията, те се нанасят на гърба на предходната
страница, която предварително се разчертава,
и със стрелка се посочва мястото, за което те
се отнасят.
Чл. 30. (1) При нанасяне на изменения,
отнасящи се до броя на личния състав и количеството на въоръжение и техника, се изменя
и рекапитулацията.
(2) Измененията на рекапитулацията се
отразяват и на страницата от длъжностното
разписание, съдържаща общата организация
и рекапитулация на личния състав.
(3) Рекапитулацията се променя с цвета, с
който са нанесени другите изменения.
Чл. 31. Предложенията за изменения в
длъжностни разписания се изготвят съгласно
приложения образец, като се използват следните термини:
1. „преименува“ – когато се предлага да се
промени наименованието на длъжността, организационното звено, военното формирование
или съответната структура;
2. „промени“ – когато се предлага да се
променят параметрите на длъжностите;
3. „впише“ – когато се предлагат нови организационни звена, длъжности, въоръжение
и техника;
4. „съкрати“ – когато се предлага съкращаване на организационни звена, длъжности,
въоръжение и техника;
5. „трансформира“ – когато се предлага да
се промени военното звание на длъжността за
военнослужещи или длъжност за военнослужещ да се промени на длъжност за цивилен
служител и обратно.
Чл. 32. (1) За извършване на работи от цивилни служители, назначени по трудов договор
при условията и по реда на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.,
бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53
от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г. и
бр. 4 от 2009 г.), извън утвърдената численост
на личния състав се изготвя допълнително
разписание на длъжностите.
(2) Допълнителните разписания на длъжностите по ал. 1 се изготвят по ред, определен
със заповед на министъра на отбраната.
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Чл. 33. (1) Ежегодно въз основа на длъжностните разписания и щатовете за военно
време се изготвя „Ведомост за личния състав
на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за мирно и военно
време“ по образец съгласно приложение № 4.
(2) Организацията, редът и сроковете за
изготвянето на ведомостта по ал. 1 се определя
със заповед на министъра на отбраната.
Чл. 34. Въз основа на ведомостта по чл. 33,
ал. 1 се изготвят всички сведения и разчети
по отношение на бойната и мобилизационната
готовност, бойното използване и всестранното
осигуряване на въоръжените сили.
Раздел ІІІ
Ред за изготвяне, утвърждаване и изменение
на длъжностните характеристики
Чл. 35. (1) Длъжностната характеристика
определя изискванията, организационните
връзки и взаимоотношения, необходими за
изпълнение на длъжността.
(2) Длъжностната характеристика се изготвя
въз основа на длъжностното разписание, като в
нея се определят и допълнителните изисквания
за заемане на длъжността.
Чл. 36. (1) Длъжностните характеристики
за военнослужещите се изготвят и изменят,
както следва:
1. за Министерството на отбраната – под
ръководството на ръководителите на административни звена;
2. за структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната – под ръководството
на ръководителите на съответните структури;
3. за Българската армия – под ръководството
на началника на отбраната.
(2) Длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, както и в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
които прилагат Закона за администрацията и
Закона за държавния служител, се изготвят по
реда на Наредба № 2 от 2007 г. за длъжностните
характеристики на държавните служители (ДВ,
бр. 1 от 2008 г.).
(3) Длъжностните характеристики за структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител и
за Българската армия, се изготвят от работни
групи, назначени със заповед на съответния
командир (началник) или ръководител на съответната структура.
(4) Не се изготвя длъжностна характеристика
за длъжността началник на отбраната.
(5) Длъжностните характеристики на заместник-началниците на отбраната, на командващия Съвместното оперативно командване, на
началниците на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили
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и на началника на Щаба по осигуряването
и поддръжката се изготвят от началника на
отбраната.
(6) Работните групи по ал. 3 се ръководят
от заместник-командира (заместник-началника)
или началника на щаба на военното формирование или от заместник-ръководителя на
структурата на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
(7) Длъжностните характеристики на командира (началника) на военното формирование,
както и на председателите на работни групи по
ал. 3 се изготвят в старшата инстанция.
(8) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната и
структурата, отговаряща за разработването
на длъжностните разписания и длъжностните
характеристики в Щаба на отбраната, осъществяват методическо ръководство и оказват
помощ на работните групи при разработване
и изменение на длъжностните характеристики.
Чл. 37. Длъжностните характеристики се
разработват въз основа на:
1. мисията, функциите и задачите на военното формирование или съответната структура;
2. определените в длъжностното разписание
изисквания за съответната длъжност;
3. определените функции и задачи на организационното звено.
Чл. 38. (1) При изготвянето на длъжностната
характеристика се отчита нивото на организационната структура, мястото на длъжността
в йерархичната структура и сложността на
задачите.
(2) Длъжностните характеристики за военнослужещите се изготвят по образец съгласно
приложение № 5.
(3) Длъжностните характеристики се изготвят като документ, несъдържащ класифицирана
информация, а длъжностните характеристики,
свързани с функционалните задължения на
специфични длъжности от определените със
заповед на министъра на отбраната режимни
военни формирования и обекти се маркират
с гриф за сигурност „за служебно ползване“.
Чл. 39. (1) Изготвяне на нови или промяна
на утвърдени длъжностни характеристики се
извършва при:
1. ново длъжностно разписание или временен
задграничен щат;
2. настъпили промени в изискванията на
длъжността по длъжностното разписание.
(2) В едномесечен срок от утвърждаване на
длъжностните разписания или от настъпване на
промените по ал. 1 се изготвят и утвърждават
нови длъжностни характеристики или промени
в действащите длъжностни характеристики.
Чл. 40. Длъжностната характеристика съдържа елементите, определени в чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

и въоръжените сили на Република България,
приет с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.)
Чл. 41. Наименованието на длъжността,
военното звание, военноотчетната специалност,
кодът на длъжността, изискваното минимално
ниво за достъп до класифицирана информация
и зачисленото оръжие се определят в съответствие с длъжностното разписание.
Чл. 42. (1) В длъжностната характеристика
се определят следните изисквания за придобито
образование и квалификация:
1. за офицери:
а) образование – висше;
б) придобита специалност – военна и/или
гражданска (при изискване по длъжностното
разписание/щата);
в) образователно-квалификационна степен – съгласно изискванията на чл. 23, 24 и
25 от Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
г) научна степен – за длъжности, които
изискват такава степен;
д) изискване за хабилитация (научна специалност);
е) военна квалификация – придобита във
висши военни училища;
ж) допълнителна професионална квалификация – военна (стратегически курс; курс по
мениджмънт на отбраната или курс за съответната длъжност или звание) и/или гражданска;
2. за офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси):
а) образование – средно или по-високо, или
основно в случая по чл. 141, ал. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
б) придобита специалност – военна и/или
гражданска (ако такава се изисква за длъжността);
в) допълнителна професионална квалификация – военна и/или гражданска;
г) военна (професионална) квалификация – придобита в професионален колеж или
след завършен курс.
(2) В длъжностната характеристика се определя нивото на чуждоезикова подготовка,
ако се изисква за заемане на длъжността.
Длъжностите за военнослужещи, изискващи
владеене на чужд език съгласно стандарта на
НАТО STANАG 6001, се обявяват в заповед на
министъра на отбраната.
Чл. 43. В длъжностната характеристика се
определят:
1. конкретните предходни длъжности, от които може да се заеме длъжността, осигуряващи
придобиване на опит за заемането є;
2. максималният срок за престояване на
длъжността съгласно чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
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3. длъжностите, които могат да се заместват
от тази длъжност;
4. мястото за изпълнение на службата (гарнизон, военно формирование);
5. организационните връзки и взаимоотношения – в кое организационно звено е длъжността,
на кого военнослужещият е непосредствено
подчинен, кого ръководи, кой го замества;
6. кариерното поле (професионалната област) – в съответствие с Класификатора на
длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
7. изискванията за познаване на основни
нормативни и административни актове и други
документи в съответствие с характера на длъжността – актовете и документите се посочват
с конкретните им наименования.
Чл. 44. При необходимост в длъжностната
характеристика се посочват и други специфични
изисквания за длъжността, като:
1. притежаване на документ за правоспособност;
2. допълнителни условия за заемане на
длъжността:
а) спечелване на конкурс за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански
училища;
б) спечелване на конкурс и решение на академичен съвет или друг орган (за назначаване
на длъжности във висшите военни училища,
военно-научни организации и изследователски
звена);
3. изисквания за компютърна грамотност – умения за работа с текстообработващи
програми (Word); таблични програми (Excel);
програми за графични презентации (Power Point)
и програми за работа с база данни;
4. завишени изисквания за физически и/или
психологични данни за работа в специфични
условия;
5. други специфични изисквания.
Чл. 45. Личностните характеристики и професионалните компетентности за длъжността се
определят в съответствие с акта на министъра
на отбраната по чл. 157, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
Чл. 46. (1) Функционалните задължения се
структурират, като:
1. основни задължения – определят се задълженията, произтичащи от функциите и задачите
на организационното звено;
2. допълнителни задължения – определят
се задълженията, произтичащи от нормативни
актове, определящи спецификата на дейността,
вътрешноведомствени актове и др.
(2) Задълженията по ал. 1 се групират в
отделни области на дейност, като се избягват
общи формулировки. Определят се основните
преки задължения, в т. ч. и онези задължения,
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които се извършват най-често (ежедневно), както и периодично извършваните (ежеседмично,
ежемесечно, на тримесечие или ежегодно).
Чл. 47. При изготвянето на длъжностната
характеристика не се допускат съкращения на
думи и наименования.
Чл. 48. Длъжностните характеристики за
длъжностите в състава на военните формирования, участващи в мисии и операции извън
територията на страната, се изготвят:
1. в служба „Военна информация“, служба
„Военна полиция“ и Военномедицинската академия – за длъжностите, на които се назначават
военнослужещи от подчинените им структури;
2. в Съвместното оперативно командване – за националните длъжности в командните
и поддържащите елементи на формированията;
3. във видовете въоръжени сили – за длъжностите от състава на формированията.
Чл. 49. За договорените международни длъжности в щабове и/или органи на международни
организации и/или във връзка с участието на
Република България в международни договори
и инициативи, в т. ч. при участие в мисии и
операции извън територията на страната, се
използват длъжностни характеристики от съответната организация с приложен превод на
български език.
Чл. 50. Длъжностните характеристики се
утвърждават от:
1. министъра на отбраната за длъжностите:
а) изискващи висши офицерски звания;
б) на рьководители на административни
звена и техните заместници в Министерството
на отбраната, когато длъжността се заема от
военнослужещ;
в) на ръководители и заместник-ръководители на структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, когато тези длъжности
се заемат от военнослужещ;
2. началника на отбраната за длъжностите:
а) от Българската армия, изискващи военно
звание „полковник“ (капитан I ранг);
б) заемани от военнослужещи в Щаба на
отбраната с изключение на длъжностите по
т. 1, буква „б“;
3. постоянния секретар на Министерството
на отбраната – за длъжностите, заемани от
военнослужещи в общата и специализираната
администрация на Министерството на отбраната, които не са в правомощията на други
длъжностни лица;
4. командващия на Съвместното оперативно
командване, началниците на видовете въоръжени сили и началника на Щаба по осигуряването
и поддръжката за длъжностите:
а) от съответното командване (щаб) – заемани от военнослужещи, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
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б) от пряко подчинените им военни формирования (структури) – изискващи военно звание
„майор“ (капитан III ранг) и „подполковник“
(капитан II ранг);
в) заемани от военнослужещи, които не са
в правомощията на други длъжностни лица;
5. командирите на бригади (бази) за длъжностите от:
а) командването на бригадата (базата) – заемани от военнослужещи, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
б) пряко подчинените им военни формирования – заемани от офицери, които не са
в правомощията на други длъжностни лица;
6. командирите на военни формирования – за
длъжностите, заемани от военнослужещи от
подчинените им военни формирования, които не
са в правомощията на други длъжностни лица;
7. ръководителите и заместник-ръководителите на структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната – за длъжностите,
заемани от военнослужещи от подчинените
им структури, с изключение на длъжностите,
заемани от лицата по т. 1, букви „ а“ и „в“.
Чл. 51. Длъжностните характеристики по
чл. 48 се утвърждават съответно от рьководителите, командирите (началниците) на структурите, които ги изготвят.
Раздел ІV
Съхраняване на длъжностните разписания и
длъжностните характеристики
Чл. 52. Утвърдените длъжностни разписания
се завеждат в отчетна книга за движение на
длъжностните разписания в регистратурата за
съхранение на длъжностни разписания и щатове
и се изпращат във военните формирования и
съответните структури съгласно разчета. Копията се завеждат в съответните регистратури и
се съхраняват до тяхната отмяна. Оригиналът
на длъжностното разписание след отмяната
му се изпраща в архив за вечно съхранение, а
копията, съхранявани във военните формирования и съответните структури, се унищожават с
протокол, утвърден от командира (началника)
на военното формирование или ръководителя
на съответната структура.
Чл. 53. (1) Длъжностните характеристики
се съхраняват, както следва:
1. в съответното военно формирование (съответната структура) – пълен комплект оригинали
на длъжностните характеристики;
2. по правомощия за назначаване – копия
от длъжностните характеристики.
(2) При пълна ликвидация на военното
формирование или съответната структура или
отмяна на длъжностно разписание, както и
при трансформиране или промяна на длъжност
оригиналите на длъжностните характеристики
се изпращат за съхранение в съответния архив
при условията и по реда на Закона за националния архивен фонд.
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(3) Към комплекта с длъжностни характеристики се прилагат утвърдена от старшия
ръководител (командир/началник) мисия,
функции и задачи на военното формирование
(съответната структура) и функциите и задачите
на организационните звена.
(4) Командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на съответните
структури организират запознаването на военнослужещите с длъжностните характеристики
и настъпилите изменения в тях срещу подпис
на оригинала.
(5) Заверено копие на длъжностната характеристика се връчва на военнослужещия.
Чл. 54. (1) Длъжностните характеристики
по чл. 48 се съхраняват, както следва:
1. в структурите, които ги изготвят – оригиналите на длъжностните характеристики;
2. в Съвместното оперативно командване – копията от длъжностните характеристики
за длъжностите във военните формирования,
участващи в мисии и операции извън територията на страната, изготвяни от служба „Военна полиция“, Военномедицинска академия и
видовете въоръжени сили;
3. в щабовете на видовете въоръжени
сили – копия от длъжностните характеристики
за националните длъжности в командните и
поддържащите елементи на формированията,
за договорените международни длъжности в
щабовете на мисиите и операциите, за служба
„Военна полиция“ и Военномедицинска академия.
(2) За организиране на подбора, комплектоването и подготовката на подразделението щабът
на вида въоръжена сила изпраща екземпляр
от щата и копия от всички длъжностни характеристики до военното формирование, което
формира подразделението, участващо в мисии и
операции извън територията на страната. След
приключване на мисията и разформиране на
военното формирование, участващо в мисии и
операции извън територията на страната, екземплярът от щата и копието на длъжностните
характеристики се изпращат в щаба на вида
въоръжена сила.
Чл. 55. (1) Достъп за работа с длъжностни
разписания в пълен обем имат ръководителят
(командирът/началникът), заместник-ръководителят (заместник-командирът), началникът
на щаба (заместник-началникът по административната част на висшите военни училища
и академии) и ръководителят на структурата
по управление на човешките ресурси (личния
състав) на съответната структура (военното
формирование).
(2) Ръководителите на съответните структури и командирите (началниците) на военни
формирования издават заповед за обявяване на
лицата, които имат достъп за работа с длъжностните разписания и щатовете.
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Раздел V
Ред за работа с подсистема „Рожен“ от „Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси“
Чл. 56. Подсистема „Рожен“ от „Автоматизираната система за управление на човешките
ресурси“ в Министерството на отбраната (АСУ
на човешките ресурси) е предназначена за
създаване, поддържане и разпространение в
нужния обем на информация за длъжностната
осигуреност на въоръжените сили за мирно
и военно време, длъжностна характеристика
на всяка длъжност и за разработване на нови
длъжностни разписания.
Чл. 57. Подсистема „Рожен“ изпълнява
следните основни функции:
1. описание на изискванията за заемане на
определена длъжност;
2. описание на осигуреността с въоръжение
и техника по военни формирования;
3. създаване, копиране и обмен на проекти
на длъжностни разписания;
4. развръщане на длъжностни разписания за
нуждите на персоналния отчет на личния състав;
5. въвеждане на данни за изготвяне на
длъжностни характеристики;
6. разпечатване на длъжностни разписания
и длъжностни характеристики;
7. изготвяне на справки по различни критерии и сечения на базата данни;
8. поддържане на архив на длъжностни
разписания и длъжностни характеристики по
структури;
9. защита на всички процедури, свързани
с длъжностните разписания и длъжностните
характеристики, включително при тяхното
разпространение по регионалната мрежа за
обмен на данни, независимо от приетия способ
за защита на данните по мрежата;
10. протоколиране на дейностите по изграждане, актуализиране и разпространение
на длъжностни разписания и длъжностни характеристики.
Чл. 58. Получаването на достъп за работа с
подсистема „Рожен“ и защитата на информацията в системата, както и редът за работата с нея
се определят с акт на министъра на отбраната.
Чл. 59. Всеки потребител на системата носи
отговорност за въведените или променени от
него данни. Информацията за извършените от
потребителите действия се протоколира автоматично от системата.
Чл. 60. (1) За всяко длъжностно разписание,
въведено в системата по чл. 56, се определя
отговорник.
(2) Отговорникът на длъжностното разписание определя правата за достъп до него
на други потребители на системата по чл. 56.
Промяната на отговорника на длъжностното
разписание се извършва от администратора
на системата.
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Чл. 61. (1) Всеки потребител на подсистема
„Рожен“ може да вижда само длъжностните
разписания и длъжностните характеристики,
на които е отговорник, и тези, в чийто списък
с потребители е включен.
(2) Оторизирани потребители, които могат
да разглеждат информацията от всички длъжностни разписания и съответно да създават
справки на основата на цялата информация,
въведена в системата, се определят със заповед
на министъра на отбраната.
(3) Потребителите по ал. 2 могат да създават
справки и отчети само за достъпните за тях
длъжностни разписания.
Чл. 62. (1) Отговорникът на длъжностно
разписание може да предоставя на други потребители на системата право за:
1. редактиране – дава право на потребителя
да редактира данните в избраното длъжностно
разписание и длъжностните характеристики
към него;
2. копиране – дава право на потребителя
да копира данни от длъжностно разписание и
длъжностни характеристики;
3. отпечатване – дава право на потребителя
да извежда длъжностно разписание и длъжностните характеристики към него във Word
документ.
(2) При определяне на предоставените права
върху длъжностните разписания и длъжностните
характеристики към потребителите на системата
по ал. 1 се спазва принципът „необходимост
да се знае“.
Чл. 63. Правата по чл. 62 се предоставят на
потребители за разработване на работен вариант на длъжностно разписание по делегирани
правомощия. Работният вариант на длъжностно
разписание се изготвя и утвърждава при условия и по ред, определени с акт на министъра
на отбраната.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Длъжностно разписание“ е писмен документ, определящ структурата, наименованието
и броя на организационните звена, числения
щатен състав в тях, длъжностите с техните
параметри, въоръжението и техниката, осигуряващи възможността съответното военно
формирование или съответна структура да
изпълнява възложената мисия за мирно време.
2. „Щат“ е писмен документ, определящ
структурата, наименованието и броя на организационните звена, числения щатен състав в тях,
длъжностите с техните параметри, въоръжението
и техниката, осигуряващи възможността съответното военно формирование или съответната
структура да изпълнява възложената мисия за
военно време.
3. „Временен задграничен щат“ е писмен
документ, определящ структурата, наименованието и броя на организационните звена,
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числения щатен състав в тях, длъжностите с
техните параметри, въоръжението и техниката,
осигуряващи възможността съответното военно
формирование или съответната структура да
изпълнява възложената мисия за определено
време извън територията на страната.
4. „Съответна структура“ е административна
структура в Министерството на отбраната или
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната по смисъла на чл. 78 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България.
5. „Организационно звено“ е най-малката
съставна част на военното формирование или
съответната структура.
6. „Параметри на длъжността“ са елементите, които определят (описват) длъжността в
длъжностното разписание:
а) за военнослужещите – наименование на
длъжността, численост, съответстващото военно
звание, изискваното минимално ниво за достъп
до класифицирана информация, военноотчетна
специалност, код на длъжността, необходимата
за длъжността квалификация, зачислено оръжие;
б) за цивилните служители – наименование
на длъжността, численост, код по длъжностно
ниво, код на длъжността по НКПД, изискваното
минимално ниво за достъп до класифицирана
информация, зачислено оръжие (за длъжностите, за които се изисква).
7. „Отговорник на длъжностното разписание“
е този потребител, който е създал длъжностно
разписание в базата данни на системата по
чл. 56.
8. Организационно-щатните промени се извършват със заповед на министъра на отбраната
в изпълнение на акт на Министерския съвет
и представляват:
а) формиране на ново военно формирование
или съответна структура;
б) реорганизация на съществуващо военно
формирование или съответна структура – преминаване на дейността на дадено военно формирование (структура) или на част от него
към друго съществуващо военно формирование
(структура); сливане на военни формирования
(структури) или разделяне на съществуващи
военни формирования (структури);
в) изменение на числеността на личния
състав на военно формирование или съответна
структура.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от
2010 г.).

ВЕСТНИК
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§ 3. Утвърдените до влизането в сила на
наредбата длъжностни характеристики запазват
действието си, ако отговарят на поставените в
нея изисквания.
§ 4. До въвеждане на програмното осигуряване за изготвяне на длъжностните характеристики
в подсистема „Рожен“ същите се изготвят по
образец съгласно приложение № 5.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
I. Образец на длъжностно разписание за
Министерството на отбраната и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
които прилагат Закона за държавния служител
и Закона за администрацията
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
УТВЪРЖДАВАМ:
………………………………
…………………./………………./
__.__.20__ г.
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ № ……….
за …………………………………………………
В сила от:
Отменя длъжностно разписание № ……………
гр. ………………
I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Политически кабинет
2. ......
......
5. ЩАБ НА ОТБРАНАТА
5.1. Дирекция
5.1.1. Ръководство
5.1.1. Отдел
5.1.1.1. Сектор „……“
......
6. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
……………
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
Численост на персонала общо:….. бр.
– военнослужещи ….. бр.
– цивилни служители ….. бр.
В това число:
Категории

Брой

Звание

началник на….
главен експерт
………………….
Всичко:
II. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА
……………………………..

Дл. степен /
дл. ниво

(звание, подпис, фамилия)
(дата)

Орган по финансовото осигуряване
на съответната структура

13

15

16

17

18

19

(звание, подпис, фамилия)
(дата)

Ръководител на съответната структура

14

Минимални изисквания Основна ме- Въоза заемане на
сечна заплата ръдлъжността:
жеобра- ранг про- дру- мини- мак- ние и
техзов.
фесио- ги мална
систепен
нален
мална ника
опит

ДЪРЖАВЕН

(звание, подпис, фамилия)
(дата)

12

Код по
НКПД
(код за
звание и
длъжност
за военнослужещи)

38

Ръководител на структурата по управление на човешките ресурси
на съответната структура

№ Организаци- Численост Изисква- Длъжностно ВОС ПМС При- Поре- Вид
по онно звено
на персоно миниво от
№
лоден праворед и длъжностнала
нимално
ЕКДА
(МЗ же№
отнони наимено(брой)
ниво за
(звание за
№)
ние
шение
вания
достъп
военнослу№
цив. воендо клас.
жещи)
сл.
ноинф-я
служ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 30

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

II. Образец на длъжностно разписание за
Българската армия и за структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, с изключение на тези по т. I
Рег. №_____
Екземпляр единствен
Копие №_____

Гриф за сигурност

ВЕСТНИК
– подполковник

….

– I степен

…

– II степен
– III степен

…

– майор

…

– I степен

…

– II степен

УТВЪРЖДАВАМ:
……………………………
__.__.2010 г.

– капитан

…

– I степен

…

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ № ______
за ..............................................................................

– II степен

Тип – мирновременно
Вид въоръжени сили – ......
Дата на влизане в сила – ……
Шифър на категория военно формирование – …...
Брой екземпляри – …...
Отменя длъжностно разписание (щат) № ........

– IV степен

– IIІ степен
1.2. Офицерски кандидати

…

– офицерски кандидат ІІ клас

…

1.3. Сержанти

…

от тях:
– старшина

С О Ф И Я

– I степен

I. ОРГАНИЗАЦИЯ
„__________________________“

– старши сержант

2.

„__________________________“

– I степен

2.1.

„_____________“

– II степен

2.2.

„_____________“

– сержант

3.

„_____________“

– младши сержант

II. ЧИСЛЕН СЪСТАВ
Военнослужещи

1.1. Офицери

…

– II степен

1.

1.

С Т Р. 3 9

м.вр.
……

…

1.4. Войници

…

– ефрейтор ІІ клас

…

– редник ІІІ клас

…

ВСИЧКО

….

2. Цивилни служители

…

ВСИЧКО ЛИЧЕН СЪСТАВ

…

от тях:
– генерали

…

– генерал-лейтенант

…

– генерал-майор

…

– бригаден генерал

…

– полковник

……

– I степен

…

– II степен

…

1. СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ

м.вр.

– III степен

…

– пистолет

…

– автомат

…

– IV степен

III. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

военнослужещи

цивилни служители

Наименование на орга- Численост Военно звание
низационната структу(код по длъжра, длъжността, зачиностно ниво)
слено оръжие, бойна
и друга техника

1

2

3

61 М Е Х А Н И З И РА Н
БАТАЛЬОН

....

....

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

ВОС Код на длъжността
(код по
НКПД)

Количество оръжие,
бойна
и друга техника

ДЪРЖАВЕН

Необходима за длъжността квалификация

40

Изисквано минимално ниво за достъп до
класифицирана информация

С Т Р.

4

5

6

7

8

9

подполковник

С
NS

1001

5141 6048
К1

А-1-О7

п

1. КОМАНДВАНЕ

Командир на батальон

Старши специалист

1

1

40-05

П
....

4192 3007

ВСИЧКО

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Съкращенията в графа 9 означават:
– „а“ – автомат;
– „п“ – пистолет.
2. Съкращенията в графа 5 означават:
– Сл П – Служебно ползване
– П – Поверително
– С – Секретно
– СС – Строго секретно
– NCTSА – NATO Cosmic Top Secret Atomal
– NCTS – NATO Cosmic Top Secret
– NS – NATO Secret
– N C – NATO Confidential
– EU TS – EU Top Secret
– EU S – EU Secret
– EU C – EU Confidential.
3. Кодовете в графа 8 са в съответствие с
кодовете на курсовете за длъжностна квалификация от Регистъра на курсовете във военните
висши училища, без индексите за съответното
военно училище.
4. Във временните задгранични щатове не се
попълват колони с № 3, 7 и 8.
КОМАНДИР/НАЧАЛНИК НА................
(звание, подпис, фамилия)
(дата)

Рекапитулация
Длъжностно
разписание
(щат)

Мирно време
офи- офицер- сер- вой- всич- цив.
цери ски кан- жан- ни- ко
сл.
дидати
ти ци

Отменено длъж.
разписание
Ново длъж. разписание
Разлика

ИЗГОТВИЛ И ОТПЕЧАТАЛ:
.................................................
__.__.20__ г.
СЪГЛАСУВАНО:
.................................................
__.__.20__ г.
Отпечатано в екз. единствен
Екз. единствен – за структурата по сигурността
на информацията в МО
Размножено в ….. копия
Копие № 1 за структурата по сигурността на
информацията в МО
Копие № 2, 3, 4 ………......................................../
ИЗВЪРШИЛ РАЗМНОЖАВАНЕТО:
.................................................
__.__.20__ г.

__.__.2010 г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Минимални изисква- Основно месечно Допълнителни възнаграждения Брутния за заемане на
възнаграждение
на
длъжността:
месечна
прослу- за работа
други
заплажено
в МО
обра- рангпрофе- дру- ми- мак- ИОМЗ време
за на- класна, та
зов.
сиона- ги ни- сиучна лета- (в лв.)
стелен
мал- мал% сума % сума степен телна
пен
опит
но
но
(ра- специбота с алност
крипт.
мат.)

ВЕСТНИК

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:																	
			
1. Численост на персонала – общо –
бр.															
			
в т. ч.:																		
					
Ръководител на структурата по управление на човешките ресурси:
Ръководител на структурата по финансово осигуряване:				
										
дата:
дата:							

2

Длъж- ВОС ПМС При- По- Вид Код по
ност№ ложе- ре- пра- НКПД
ние ден воот- (Код за
но ниво
№
№ ноше- звание
от ЕКДА
/звание
ния и длъжност за
за
военновоенносл.)
сл./

Гриф за сигурност

ДЪРЖАВЕН

1

№ Органи- Име Пре- Фами- ЕГН Численост Изисквано
по зационно
зиме лия
на
минимално
ред звено и
персонала ниво за досдлъжтъп
ностни
до
наименоклас. инф-я
вания
по
по
щат списък

……………………………

УТВЪРЖДАВАМ:

Екземпляр единствен

Рег. №_____

I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. Образец на поименно разписание на длъжностите за Министерството на отбраната и структурите на
������������������������������������������
пряко
���������������������������������������
подчинени������������������������
е�����������������������
на министъра на отбраната, които прилагат Закона за държавния служител и Закона за администрацията

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3

БРОЙ 30
С Т Р. 4 1

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

II. Образец на поименно длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната с изключение на тези по т. I
Рег. №_____
Гриф за сигурност
Екземпляр единствен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зачислено оръжие,
бойна и друга техника

№ Наименова- Име През Фами- ЕГН Численост Изисквано Длъжност- ВОС
Код по
по ние на оргаиме
лия
минимално но ниво
НКПД
ред низационното
ниво за
от ЕКДА
(код за
звено и длъждостъп до (звание за
звание и
по
по
ността
длъжност
щат списък клас.ин- военнослуформ.
жещи)
за военнослужещи)

Необходима за длъжността квалификация

УТВЪРЖДАВАМ:
……………………………
__.__.2010 г.

14

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
1. Численост на персонала – общо –
бр.
в т. ч.:
Ръководител на структурата по личния състав:

дата:

Приложение № 3
към чл. 19
Рег. №_____
Екземпляр №

Образец на предложения за изменения на длъжностно разписание
Гриф за сигурност

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЩАТНИ ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ РАЗПИСАНИЯ
(ЩАТОВЕ) ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА .........

8

11

12

13

Мотиви за промяна

Цивилни служители

10

ВСИЧКО

9

Войници

Сержанти

7

Оф.к-ти

6

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
Офицери

5

ВОЕННО ВРЕМЕ

Цивилни служители

4

ВСИЧКО

3

Войници

2

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
Оф.к-ти

1

МИРНО ВРЕМЕ

Сержанти

ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА

Офицери

№
по
ред

14

15

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЩАТНИ ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ
РАЗПИСАНИЯ
1.
1.1.
1.1.1.

МИРНО ВРЕМЕ
ДР № БА-10 за 1 механизиран полк
На стр. 4, т. 1 „Командване“ 1
след длъжността „Главен инженер по КИП“-майор-С, NS-12001-п-5131 4153, к2“ да се впише
нова длъжност „Помощник-началник на щаба по разузнаването-капитан-СС, NCTS-1-2031,
2131, 2211, 2301-п-5122 4627“.

1

Необходимост от обобщаване и изготвяне на
разузнавателна информация и сведения.

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

1.1.2.

На стр. 8, т. 2.2. „Отделение
„Оперативно“ да се извършат
следните промени:

1.1.2.1.

- длъжността „Помощник-на- -1
чалник на отделение-капитанСС-2-2131, 2211, 2301-п-5124 4626“
да се коригира на „Помощник-нача лник на отделениекапитан-СС, NS-1-2131, 2211,
2301-п-5124 4626“;

1.1.2.2.

- длъжността „Старши специалист по планиране и подготовка-старшина-СС-1-2212,
2312, 7022-а-7341 3133, п2“ да
се съкрати;

4

5

6

7

- техника „Телексна машина
F-2039“ - 6 броя, да се коригира
на „Телексна машина F-2039“
- 2 броя;

1.1.2.5.

- техника „Дизелов агрегат
30 квт“ - 2 броя, да се коригира
на „Дизелов агрегат 30 квт“ - 1
брой;

1.1.2.6.

- да се впише нова техника
„Моторна косачка“ - 1 брой.

1.1.3.

На стр. 12, т. 2.5. „Отделение
,,Логистика“ длъжността „Старши специалист-40-05-С-1-4192
3007“ да се съкрати.

1.1.4.

На стр. 15 след т. 3.2.1. „Разчет
„Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ да се
впише нова точка 3.2.2. „Разчет
„Противопожарна защита“ в
състав:

1.1.4.1.

- „Командир на разчет - сержант - П - 1 - 5232,7502 - а –
7321 3282“;

1.1.4.2.

- „Пожарникар - редник - П - 1
- 5233, 7503- 1000 - а -8431 1347“;

8

9

10

11

С Т Р. 4 3
12

13

14

15

Оптимизиране на ДР съгласно изискванията за
достъп до КИ.

-1

-1

1.1.2.3. - след длъжността „Помощникначалник на отделение-капитан-СС, NS-1-2131, 2301-п-5124
4626“ да се впише нова длъжност „Старши специалист-4005-СС-1-4192 3007“.
1.1.2.4.

ВЕСТНИК

Оптимизиране и уеднаквяване на структурите.

1

Оптимизиране и уеднаквяване на структурите.

Необходимост о т поддържане само на един
телетипен канал.

Техниката е необходима
за поддръжка на складовия район.
-1

Във връзка с оптимизиране и уеднаквяване на
структурите.
Необходимост от разчет
за ППЗ.

1

1

1

1

1

-2

-2

1.1.4.3. - „Противопожарен автомобил“
– 1 брой.
1.1.5.

На стр. 20 т.3.4. „Отделение
„Продоволствено снабдяване“
да се съкрати.

Преминаване към фирмено хранене.

ВСИЧКО за 1 механизиран полк 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСИЧКО В:
КОМАНДИР/НАЧАЛНИК НА………………………………………...
(звание, подпис, фамилия)

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

Приложение № 4
към чл. 33, ал. 1
Образец на ведомост за личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за мирно и военно време
Рег. №_____
Гриф за сигурност
Екземпляр №
ВПН Дис№
локана
ция длъж.
разп.

МИРНО ВРЕМЕ
ВОЕННО
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ФОРМИРО- Офи- Оф. Сер- Вой- ВсичВАНИЕ
цери к-ти жан- ници
ко
ти

Цив.
№
слуна
жи- длъж.
тели разп.

ВОЕННО ВРЕМЕ
ВОЕННО
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
ФОРМИРО- Офи- Оф. Сер- Вой- ВсичВАНИЕ
цери к-ти жан- нико
ти
ци

Цив.
служители

КОМАНДИР/НАЧАЛНИК НА…………………………….......…………...
(звание, подпис, фамилия)

Приложение № 5
към чл. 38, ал. 2
Образец на длъжностна характеристика на военнослужещ
Рег. № ___________/___.____20__г.
Екз. eдинствен
Копие №____
УТВЪРЖДАВАМ:
(длъжност, по правомощия)
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
(звание, подпис, име, фамилия)
................20__г.
ДЛЪЖНОСТНA ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността: „............“ от длъжностно разписание № ....
Военно звание:
Длъжностно ниво:

Код на длъжността

Военно формирование:

Място на изпълнение на службата:

I. Изисквания за заемане на длъжността относно:
Научна
Образование
Придобита специалност
степен
военна
гражданска

Образователно-квалификационна степен

Военна квалификация

Хабилитация

Кариерно поле/
професионална област

Длъжността може да се Длъжността може да се зазаема по реда на чл. 47, ема по реда на чл. 48, ал.1
ал.1 от ППЗОВС
от ППЗОВС

Допълнителна професионална квалификация
военна
гражданска
(длъжностна или целева)

Ниво на чуждоезикова под- ВОС
готовка

Изисквано минимално ниво за достъп до Зачислено оръжие
класифицирана информация
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II. Длъжностно развитие:
Предходни длъжности, от които може да се заеме Максимален срок за престояване на длъжност
длъжността:
Изписват се конкретните длъжности и обхватът
Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от ППЗОВС
на военното звание
Длъжности, които могат да се заместват от тази Организационни връзки и взаимоотношения:
длъжност:
1. Длъжността е в отдел ................
Изписват се конкретните длъжности
2. Непосредствено е подчинен на .............................
III. Изисквания за познаване на основни нормативни и други актове
1. Задължително:
Конституцията на Република България; Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; Правилник за прилагане на ЗОВСРБ; Наредба за атестиране на военнослужещите; Устав за
войсковата служба на въоръжените сили на Република България; Закон за защита на класифицираната
информация и всички нормативни актове по прилагането му.
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. В касаещия го обем:
нормативни документи, определящи спецификата на дейността, вътрешноведомствени правила и други.
……………………………………………………………………………………….............................................................................................……
IV. Други специфични изисквания:
V. Изисквания относно необходимите професионални и личностни качества:
Професионални компетентности: изписват се компетентностите от Наредбата за атестиране, по
които се оценяват военнослужещите от съответната структура.
Личностни качества: изписват се компетентностите от Наредбата за атестиране, по които се оценяват военнослужещите от съответната структура.
VI. Функционални задължения за мирно и военно време:

Основни задължения: изписват се задълженията, произтичащи от функциите и задачите на организационното звено.
Допълнителни задължения: (изписват се задълженията на длъжността, посочена в нормативни
документи, определящи спецификата на дейността, вътрешноведомствени правила и други).

ИЗГОТВЕНА:

От работна група, назначена със заповед №

Дата:

Запознат(а) съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр от нея:

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата)
Забележки:
1. Срещу графата, чието изискване не е задължително, с думи се изписва „не се изисква“ или „не
се изисква определена .............“.
2. Длъжностните характеристики за длъжностите на военнослужещите, участващи в мисии и операции извън територията на страната, се попълват в съответствие с чл. 13 от ППЗОВСРБ, без точка
2, букви „г“, „и“, „к“, „л“, „м“ и „р“, както и изискванията за „хабилитация“ и „длъжностно ниво“.
3230
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за съдебните заседатели
(ДВ, бр. 6 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз
основа на действително отработените часове
за деня, които съответстват на времетраенето
на съдебното заседание до обявяването на
съдебния акт, включително и за започнат час.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния
месец.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Попова
3284

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 16066
от 28 декември 2009 г.

по административно дело № 9664 от 2009 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Светла Петкова, и членове: Александър Еленков и Тодор Тодоров, при участието
на секретар-протоколиста Росица Тодорова
разгледа адм. д. № 9664 по описа за 2009 г. на
Върховния административен съд – тричленен
състав, докладвано от председателя Светла
Петкова.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК). Образувано е по жалба от о.р. майор
Георги Филипов Илиев от София срещу ал. 2
на чл. 39 от раздел ХІV на Инструкцията за
допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, изплащани в поделенията
на бюджетна издръжка от системата на Министерството на отбраната (наричана по-долу
„Инструкцията“), утвърдена от министъра на
отбраната и допълнена с негова заповед № ОХ372 от 11.05.2009 г. Според цитираната заповед
текстът на оспорената разпоредба гласи така:
„Допълнителното възнаграждение по ал.1 не
се изплаща на кадровите военнослужещи, взети в разпореждане по специални щатове на
министъра на отбраната № А-101, № А-916 и
№ А-918.“ В самата заповед е посочено, че
влиза в сила от 1 януари 2009 г. Жалбоподателят оспорва законосъобразността на цитираната разпоредба и моли за отмяната є. Счита,
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че с допълнението на Инструкцията, направено със заповед № ОХ-372 от 11.05.2009 г. на
министъра на отбраната, неправилно се лишават от допълнителни възнаграждения за специфични условия на труд при напускане на
кадровите военнослужещи от редовете на Българската армия, взети в разпореждане по специалните щатове на министъра на отбраната
№ А-101, № А-916 и № А-918. Сочи, че ресорният министър незаконосъобразно е разделил
военнослужещите на две категории по време
на курсовете за усъвършенстване, повишаване
на квалификацията или специализация. Ответникът – министърът на отбраната на Република България, чрез упълномощения юрисконсулт
Николова оспорва жалбата и моли да бъде
отхвърлена. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представителят
на Върховната административна прокуратура
дава заключение за неоснователност на жалбата. Върховният административен съд, състав
на шесто отделение, счита жалбата за допустима като подадена от надлежна страна и
срещу подлежащ на съдебно оспорване административен акт. Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от него
или за които той поражда задължения. Жалбоподателят е кадрови военнослужещ, поради
което неговите права и законни интереси могат да бъдат засегнати при прилагането на
обжалвания подзаконов нормативен акт. Според предписанието на чл. 187, ал. 1 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат
оспорени без ограничение във времето. Следователно са налице изискуемите положителни
процесуални предпоставки за допустимост на
жалбата – наличие на подзаконов нормативен
акт, правен интерес и срочност. Разгледана по
същество, жалбата е основателна. Съображенията за този извод са следните: От данните
по делото се установява, че Инструкцията за
допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, изплащани в поделенията
на бюджетна издръжка от системата на Министерството на отбраната е утвърдена от
министъра на отбраната и е обявена с негова
заповед № ОХ-271 от 7.VІІІ.1995 г. Тази инструкция регламентира условията и реда за
изплащане на видовете допълнителни възнаграждения (ДВ), както следва: раздел ІІ – ДВ
за работа в отдалечени райони; раздел ІІІ – ДВ
за работа при височинни условия; раздел
ІV – ДВ за фактическо командване на личен
състав; раздел V – ДВ за служба в гарнизони
с утежнени условия за живот и трудова дейност;
раздел VІ – ДВ за дежурство и служба на позиция; раздел VІІ – ДВ за по-висока лична
квалификация; раздел VІІІ – ДВ за шифрована
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работа; раздел ІХ – ДВ за работа в полеви
условия; раздел Х – ДВ за работа във военната полиция; раздел ХІ – ДВ за откриването,
обезвреждането и унищожаването на боеприпаси; раздел ХІІ – ДВ за специфични условия
на труд на медицинските кадри, и раздел
ХІІІ – ДВ за стимулиране подготовката и поддържането на бойната техника за безаварийна
експлоатация. Със заповед № ОХ-181 от
9.ІІІ.2009 г. министърът на отбраната допълва
Инструкцията с нов раздел XIV, уреждащ ДВ
за специфични условия на труд, свързани със
статуса на военнослужещите и с изпълнението
на военната служба като държавна служба с
особено предназначение. В раздел ХІV се създава чл. 39 с една алинея, според която: „На
кадровите военнослужещи се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение за специфични условия на труд, свързани със статуса
на военнослужещите и с изпълнението на военната служба като държавна служба с особено предназначение, в размер на 15 (петнадесет)
на сто от индивидуалния размер на основното
им месечно възнаграждение.“ Административният орган е посочил, че заповедта влиза в
сила от 1 януари 2009 г. С последваща заповед
№ ОХ-212 от 16.ІІІ.2009 г. министърът на отбраната изменя Инструкцията, обявена с МЗ
№ ОХ-271/1995 г., като в чл. 3, ал. 1, т. 3 въвежда две подточки, съгласно които ДВ се
изплащат за времето на курсове за усъвършенстване, повишаване на квалификацията и
специализация в страната и в чужбина: а) с
продължителност, по-малка от 30 календарни
дни – по раздели II, III, V, VII, VIII, X и XII,
и б) независимо от продължителността на
срока на курса – по раздел XIV. С друга заповед № ОХ-372 от 11.V.2009 г., предмет на оспорване по настоящото дело, министърът на
отбраната допълва чл. 39 от раздел ХІV на
Инструкцията с нова ал. 2, съгласно която
допълнителното възнаграждение по ал. 1 (предишен чл. 39) не се изплаща на кадровите
военнослужещи, взети в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната
№ А-101, № А-916 и № А-918. Посочено е, че
и тази заповед влиза в сила от 1 януари 2009 г.
По смисъла на чл. 7, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава
указания до подчинени нему органи относно
прилагането на нормативен акт, който той е
издал или чието изпълнение трябва да осигури.
В съответствие с легалното определение на
нормативния административен акт, дадено с
чл. 75 АПК, инструкцията се отнася за неопределен и неограничен брой адресати и има
многократно правно действие. Съгласно чл. 5,
ал. 5 от Конституцията на Република България,
чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 78, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс нормативните административни
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актове, освен тези на общинските съвети, се
обнародват в „Държавен вестник“. По делото
е безспорно, че както първоначалната редакция
на Инструкцията, така и допълненията є с
посочените заповеди, в т.ч. и оспореният текст
на ал. 2 на чл. 39, допълнен със заповед № ОХ372 от 11.V.2009 г. на министъра на отбраната,
не са обнародвани в „Държавен вестник“ от
министъра на отбраната като орган, който ги
е издал (арг. чл. 39, ал. 1, т. 4 ЗНА и чл. 78,
ал. 1, т. 2 АПК). Чрез обнародването на нормативния акт съдържащите се в него волеизявления се довеждат до знанието на правните
субекти. То се явява елемент от предписаната
от Конституцията (чл. 5, ал. 5) и от ЗНА (чл. 37,
ал. 1) процедура по издаването на нормативноадминистративни актове на министри. Неизвършването му се явява съществено нарушение
на цитираните процедурни правила, защото е
пречка актът да произведе правно действие.
Ето защо, необнародването в „Държавен вестник“ на оспорения нормативен акт е порок по
смисъла на чл. 146, т. 3 АПК – съществено са
нарушени посочените по-горе административнопроизводствени правила по издаването му.
Необнародваният подзаконов нормативен акт
не произвежда целеното с неговото издаване
правно действие и затова, ако бъде приложен,
преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно
основание (при липсващо нормативно основание). Но приложеният необнародван подзаконов нормативен административен акт създава
нежелана от правния ред и опасна привидност,
че той има правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения. Затова
в този случай допуснатото нарушение на
административнопроизводствените правила за
издаването му – липсата на обнародване – вече
е особено съществено. Такъв подзаконов нормативен административен акт (необнародван,
но приложен) е нищожен. Съгласно чл. 168,
ал. 2 АПК съдът обявява нищожността на акта,
дори и да липсва искане за това. Вън от изложеното, в проверката за законосъобразност на
всички основания по чл. 146 АПК тричленният състав на ВАС, шесто отделение, установи
и друг порок на оспорения подзаконов нормативен акт, обуславящ неговата незаконосъобразност. С извършеното със заповед № ОХ-372
от 11.V.2009 г. на министъра на отбраната допълнение на чл. 39, ал. 2 на Инструкцията е
придадена обратна сила. По делото е безспорно, че Инструкцията, включително нейните
изменения и допълнения, се издава въз основа
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и посочените в чл. 1
на същата подзаконови нормативни актове.
Съгласно чл. 14, ал. 2 ЗНА обратна сила на
нормативен акт, издаден въз основа на друг
нормативен акт, може да се даде само ако
такава сила има актът, въз основа на който
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той е издаден. Законът за отбраната и въоръжените сили на РБ няма обратна сила, поради
което допълнението с новата ал. 2 на чл. 39
от Инструкцията, извършено със заповед № ОХ372 от 11.V.2009 г. на министъра на отбраната,
на която същият е придал обратна сила – считано от 1.І.2009 г., е основание за нейната
незаконосъобразност. От изложеното следва,
че установеният в първоинстанционното производство тежък порок на оспорения от Георги Филипов Илиев подзаконов нормативен
акт – ал. 2 на чл. 39 от Инструкцията, допълнена със заповед № ОХ-372 от 11.V.2009 г. на
министъра на отбраната, обуславя нищожността є, поглъщайки другото констатирано основание за незаконосъобразност. С постановеното от настоящия тричленен състав решение
тази нищожност следва да се обяви, поради
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което и на основание чл. 193, ал. 1, предл. 1
от АПК Върховният административен съд,
шесто отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожна ал. 2 на чл. 39 от раздел ХІV на Инструкцията за допълнителните
възнаграждения за специфични условия на
труд, изплащани в поделенията на бюджетна
издръжка от системата на Министерството на
отбраната, утвърдена от министъра на отбраната и допълнена с негова заповед № ОХ-372
от 11.V.2009 г.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 4650 от 9.ІV.2010 г., постановено по адм. д.
№ 2409/2010 г. по описа на ВАС, петчленен
състав.
3286

Председател: К. Пенчев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 144
от 31 март 2010 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 31 март 2010 г., обсъди въпроса
за обявяване на процедура по чл. 116е от Закона
за радиото и телевизията (ЗРТ). Създаването на
програми, предназначени за разпространение
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване, се осъществява въз
основа на лицензия, издадена от Съвета за електронни медии по реда на глава шеста, раздел ІІа
от Закона за радиото и телевизията. Лицензията
дава право програмите да се разпространяват
от предприятие, на което е издадено разрешение
от Комисията за регулиране на съобщенията за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване на териториалния
обхват, посочен в разрешението. Предвид издаденото от КРС разрешение за изграждане на
национална мрежа в изпълнение на първия етап
от Плана за въвеждане на наземно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България съветът
реши по своя инициатива да открие процедура за
издаване на лицензии за телевизионна дейност с
национален териториален обхват. Кандидатите
за лицензия могат да бъдат както лицензирани
и регистрирани оператори, вписани в публичния
регистър на СЕМ, така и лица, които не са вписани в регистъра и отговарят на изискванията
на Закона за радиото и телевизията. Съгласно
разпоредбите на чл. 116е, ал. 2 ЗРТ решението
подлежи на публикуване в страницата на съвета в интернет. Предвид горното и на основание
чл. 32, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 116е, ал. 1 и
2 от Закона за радиото и телевизията Съветът
за електронни медии реши да открие по своя
инициатива и обявява процедура за издаване на
лицензии за телевизионна дейност за създаване
на програми с национален обхват, предназначени
за разпространение чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
Кандидатите за издаване на лицензии следва да
подадат:
1. заявление (по образец);
2. доказателства за възможности за създаване
на качествена собствена продукция;
3. проект на бизнес план за осъществяване
на дейността;
4. документите по чл. 111 ЗРТ (за кандидатите,
които не са вписани в регистъра по чл. 125к ЗРТ);
5. такса за проверка на редовността на документите.
Срок за подаване на документите: до 16,30 ч.
на 13 май 2010 г. Място за подаване на документите: София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5,
деловодство. Документи, подадени по поща, не

се приемат. Заявлението за участие (по образец)
и методическите указания за попълване на документите за участие в процедурата за издаване на
лицензии за телевизионна дейност за национални
програми, които могат да бъдат разпространявани
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване, са публикувани на
електронната страница на съвета: www.cem.bg.
3185

И.д. председател на СЕМ: М. Вапцарова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 154
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 4 от заседание,
проведено на 3.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 АПК, Изпитвателен протокол № 16840
от 18.ХІІ.2009 г. и експертно заключение от
18.ХІІ.2009 г., удостоверяващи, че предлаганите
детски жилетки с къс ръкав, марка: „Silver Sun“,
с функционални връзки в областта на талията,
завършващи с текстилни топки: Ref. № Т92 649,
баркод 8693468926498, с етикети с информация:
GROUP:ZUMRUT, състав: 100 % акрил, произход:
Турция (които се предлагат и в комплект с бодириза, Ref. № Т91 649, баркод: 8693468916499), не
отговарят на изискванията за връзки в областта на
талията на детско облекло по т. 3.4.1 на БДС EN
14682 – свободните краища на връзката се подават
повече от 140 мм от всеки край (измерена дължина
от 510 мм), когато дрехата е в максималното си
разгънато положение и когато свободните краища
не са завързани и се подават повече от 280 мм
от всеки край (измерена е дължина от 600 мм),
когато дрехата е пристегната до предназначения
размер, и се считат за опасна за потребителите
(малки деца), и Изпитвателен протокол № 16839
от 18.ХІІ.2009 г. и експертно заключение от
18.ХІІ.2009 г., удостоверяващи, че детски блузи,
марка „Urchin“, тип поло, арт. № FH6617 (които
се предлагат и като модел блузи – полуполо, арт.
№ FH6662), с функционални връзки в областта
на талията, произход – Китай, не отговарят на
изискванията за връзки в областт а на талията на
детско облекло по т. 3.4.1 на БДС EN 14682 – свободните краища на връзката се подават повече от
140 мм от всеки край (измерена дължина от 320
мм), когато дрехата е в максималното си разгънато положение и когато свободните краища не
са завързани (може да се предвиди, че дрехата се
носи по този начин) и се подават повече от 280 мм
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от всеки край (измерена е дължина от 360 мм),
когато дрехата е пристегната до предназначения
размер, и се счита за опасна за потребителите
(малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детски жилетки с къс ръкав, марка: „Silver
Sun“, с функционални връзки в областта на
талията, завършващи с текстилни топки: Ref.
№ Т92 649, баркод 8693468926498, с етикети с
информация: GROUP:ZUMRUT, състав: 100 %
акрил, произход: Турция, и в комплект с бодириза, Ref. № Т91 649, баркод: 8693468916499;
– детски блузи, марка „Urchin“, тип поло,
арт. № FH6617, и полуполо, арт. № FH6662, с
функционални връзки в областта на талията,
произход – Китай.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3216

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 157
от 17 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 4 от заседание,
проведено на 3.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 12-3870 от
28.ХІІ.2009 г., удостоверяващ, че предлаганата
детска пелерина „Пончо“, арт. № 331547-04Y, с
функционални връзки в качулката, завършващи
с декоративни топки, както и наличие на връзки
с декоративни топки в долната част на дрехата,
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с етикет с надпис: Jumbo, баркод: 0240746000036,
произход – Китай, състав: 100 % акрил, не отговаря на изискванията на т. 3.2.1 от БДС EN
14682 поради наличие на функционални връзки
в областта на качулката; на т. 8.4 от БДС EN 711, тъй като при изпитването на опън се отделят
топки при сила на опън, по-малка от стандартизираната, и на т. 8.2 и 8.4, тъй като отделените
топки влизат в цилиндъра за малки части и могат да бъдат погълнати от детето и да причинят
задушаване, и протокол от изпитване № 12-3871
от 28.ХІІ.2009 г., удостоверяващ, че предлаганата
детска пелерина „Пончо“, арт. № 331553-23M, с
функционални връзки в качулката, завършващи
с декоративни топки, както и наличие на връзки
в долната част на дрехата, с етикет с надпис:
Jumbo, баркод: 0240879000033, произход – Китай,
състав: 100 % акрил, не отговаря на изискванията
на т. 3.2.1 от БДС EN 14682 поради наличие на
функционални връзки в областта на качулката,
което е забранено за малки деца; на т. 8.4 от
БДС EN 71-1, тъй като при изпитването на опън
се отделят топки при сила на опън, по-малка
от стандартизираната, и на т. 8.2 и 8.4, тъй като
отделените топки влизат в цилиндъра за малки
части и могат да бъдат погълнати от детето и да
причинят задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детска пелерина „Пончо“, арт. № 331547-04Y,
с функционални връзки в качулката, завършващи
с декоративни топки, както и наличие на връзки
с декоративни топки в долната част на дрехата,
с етикет с надпис: Jumbo, баркод: 0240746000036,
произход – Китай, вносител за България: Jumbo
EC.B, състав: 100 % акрил;
– детска пелерина „Пончо“, арт. № 331553-23M,
с функционални връзки в качулката, завършващи
с декоративни топки, както и наличие на връзки
в долната част на дрехата, с етикет с надпис:
Jumbo, баркод: 0240879000033, произход – Китай,
състав: 100 % акрил.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3217

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 174
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 5 от заседание,
проведено на 9.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 АПК, протокол от изпитване № 17033 от
14.І.2010 г. и експертно заключение от 14.І.2010г.,
издадени от „Глобалтест“ – ООД, удостоверяващи,
че детска жилетка в различни цветове за деца от
2 до 5 години, с плетеници на лицевата част със
зашити в тях малки перлички, с прикачен етикет
с надписи: ХIN XIN FASHION, NEW FASHION,
артикулен № 2528, производство и внос от Китай, 65 % памук, 35 % еластан, не отговаря на
изискванията на БДС EN71-1:08, по т. 8.2 (тест
за малки частици), т. 8.3 (усукващ тест) и т. 8.4
(тест за устойчивост на опън) – изследваните
елементи са пришити перлички и те не отговарят
на изискванията на проведените изпитвания и се
считат за опасни за потребителите (малки деца),
и протокол от изпитване № 17032 от 14.І.2010 г. и
експертно заключение от 14.І.2010 г., издадени от
„Глобалтест“ – ООД, удостоверяващи, че детска
жилетка в различни цветове за деца от 2 до 6
години, с бродирани цветя с листенца, в които
са зашити малки перлички на лицевата част, с
прикачен и пришит етикет с надписи: XIN YI,
XIN YI FASHION, FASHION WEAR, и размер
съответно S,M,L, артикулен № 7719, 85 % cotton,
15 % polyester, производство и внос от Китай, 65 %
памук, 35 % еластан, не отговаря на изискванията
на БДС EN71-1:08, по т. 8.2 (тест за малки частици),
т. 8.3 (усукващ тест) и т. 8.4 (тест за устойчивост
на опън) – изследваните елементи са пришити
перлички и те не отговарят на изискванията на
проведените изпитвания и се считат за опасни за
потребителите (малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детска жилетка в различни цветове за деца
от 2 до 5 години, с плетеници на лицевата част със
зашити в тях малки перлички, с прикачен етикет
с надписи: ХIN XIN FASHION, NEW FASHION,
артикулен № 2528, производство и внос от Китай,
65 % памук, 35 % еластан;
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– детска жилетка в различни цветове за деца
от 2 до 6 години, с бродирани цветя с листенца,
в които са зашити малки перлички на лицевата
част, с прикачен и пришит етикет с надписи: XIN
YI, XIN YI FASHION, FASHION WEAR, и размер
съответно S,M,L, артикулен № 7719, 85 % cotton,
15 % polyester, производство и внос от Китай,
65 % памук, 35 % еластан.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 175
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 5 от заседание, проведено
на 9.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 1680 от 5.І.2010 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, София, удостоверяващ,
че изпитваният детски панталон (дънки), цвят
тъмносин, с връзки в областта на талията и пластмасови накрайници, търговска марка „Zhong fu“,
състав: 85 % памук и 15 % полиестер, с етикет с
посочен № AN-11/6 не отговаря на изискванията
на БДС EN 14682, тъй като връзките на панталона
не са прикрепени към облеклото в една точка на
равно разстояние от изходните точки и предвид,
че установените за предлагане за продажба на
пазара детски дънки, цвят тъмносин, с шнурове в
областта на талията, с етикет с надпис: „Zhong fu“
best fashion, с етикет с посочен № 0-087, внос от
Турция, състав: 85 % памук и 15 % полиестер, не
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отговарят на изискванията на т. 3.4.1 на БДС EN
14682 по отношение на дължината на връзките,
а именно: дължината на всяка връзка е 360 мм
и 320 мм всяка, когато облеклото е отворено в
своята най-широка част, при допустима граница
140 мм и 350 мм и 370 мм, когато е близко до
предназначения размер и връзките на панталона
не са прикрепени към облеклото в една точка
на равно разстояние от изходните точки, поради
което представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски панталони (дънки), цвят тъмносин, с връзки в областта
на талията, търговска марка „Zhong fu“, състав:
85 % памук и 15 % полиестер, с етикет с посочен
№ AN-11/6, както и с етикет с посочен № 0-087,
различни размери, представляващи сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 176
от 23 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 5 от заседание,
проведено на 9.II.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията на стандарт БДС EN 14682, т. 3.2.1
„Облеклата, предназначени за малки деца, не
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трябва да бъдат проектирани, изработени или
снабдени с връзки, функционални шнурове или
декоративни шнурове в качулката или областта
на врата“ и т. 3.5.1 „Връзките, декоративните
шнурове или функционалните шнурове, включително и всякакви стопери в долните краища
на облеклата, когато долният край е разположен
под чатала, не трябва да провисват под долния
край на облеклото“ и предвид, че предлаганите на
пазара детски суичери за деца до 7 години и от 7
до 14 години, с етикет с информация и надписи:
производител „Жени стил“ – ООД, състав: 100 %
полиестер, надпис: NIK and KID, в различни
цветове и размери не отговарят на изискванията
на т. 3.5.1 от БДС EN 14682 поради наличие на
шнурове, които провисват под долния край на
облеклото и представляват опасност за деца до
7 години и от 7 до 14 години, и не отговарят на
изискванията за безопасност съгласно т. 3.2.1
от БДС EN 14682 поради наличие на шнурове в
качулката и представляват опасност за деца до
7 години, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски суичери за деца до 7 години и от 7 до
14 години, с етикет с информация и надписи за
производител, състав: 100 % полиестер, надпис:
NIK and KID, в различни цветове и размери,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3158

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 201
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 6 от заседание, проведено на
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16.ІІ.2010 г., във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията на БДС EN 14682, т. 3.2.1 „Облеклата, предназначени за малки деца, не трябва да
бъдат проектирани, изработени или снабдени с
връзки, функционални шнурове или декоративни
шнурове в качулката или областта на врата“ (за
деца до 7 години) , т. 3.1.3 „Връзките трябва да
бъдат прикрепени към облеклото в поне една
точка на равно разстояние от изходните точки“
и т. 3.4.1 „Свободните краища на връзките в
областта на талията трябва да се показват наймного 140 мм от всеки край, когато облеклото
е отворено в своята най-широка част, поставено
в хоризонтално положение, и не повече от 280
мм, когато облеклото е близко до предназначения
размер“ и предвид, че предлаганите на пазара
детски комплекти от две части за деца до 7 години:
суичър с качулка, снабдена с функционални шнурове, и панталон, връзки в областта на талията, с
прикрепен етикет с посочена марка „Grace“, арт.
№ WT 9084, баркод 5999011590844, състав: 35 %
памук, 65 % полиестер, не съответстват на БДС
EN 14682, т. 3.2.1 поради наличие на функционални шнурове в качулката на суичера, т. 3.4.1, тъй
като свободните краища на връзките в областта
на талията се подават повече от 140 мм, когато
дрехата е в максималното си отворено състояние, и т. 3.1.3, тъй като връзките в областта на
талията не са прикрепени към облеклото в поне
една точка на равно разстояние от изходните
точки и съществува опасност от нараняване на
детето, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски комплекти от две части за деца до 7 години: суичър
с качулка, снабдена с функционални шнурове,
и панталон, връзки в областта на талията, с
прикрепен етикет с посочена марка „Grace“, арт.
№ W T9084, баркод 5999011590844, състав: 35 %
памук, 65 % полиестер, различни размери, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3159

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 276
от 10 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 7 от заседание,
проведено на 22.ІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК, изискванията на БДС EN 14682,
т. 3.1.3 „Когато се допускат връзки, те трябва да
бъдат прикрепени към облеклото в поне една
точка на равно разстояние от изходните точки“
и предвид, че предлаганата на пазара детска пола
с пришит клин за деца на 4 и 6 години, с връзки
в областта на талията, с бродирани камъчета и
различни щампи и надписи на полата, с етикет
на български език с информация: състав: 85 %
памук, 15 % полиестер, произход – Китай, и етикети с надписи: „YI JIE 2000“, style. № L024, 85 %
cotton, 15 % polyester, не отговаря на изискванията
на БДС EN 14682, тъй като връзките не са фиксирани поне в една точка на равно разстояние
от изходните точки и представляват опасност за
здравето и безопасността на децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска пола
с пришит клин за деца на 4 и 6 години, с връзки
в областта на талията, с бродирани камъчета и
различни щампи и надписи на полата, с етикет
на български език с информация: състав: 85 %
памук, 15 % полиестер, произход – Китай, и
етикети с надписи: „YI JIE 2000“, style. № L024,
85 % cotton, 15 % polyester, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3245

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 310
от 17 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита
на потребителите, протокол № 9 от заседание,
проведено на 9.ІІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, протокол от изпитване № 1728
от 29.І.2010 г., издаден от изпитвателна лаборатория „Булгарконтрола“ – АД, и сертификат за
инспекция № 05.1/0006 от 27.І.2010 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че
детски комплект от две части „Gilgin Gocuc“, с
връзки в областта на талията на панталона, с
щампована лека кола и надпис PURE SPEED и
BLAZINNG TRAILS върху горната част, с прикрепен картонен и текстилен етикет с данни за:
търговска марка „GILGIN GOCUK“, страна на
произход – Турция, не отговаря на изискванията за
безопасност съгласно БДС EN 14682 – „Връзки и
шнурове – общи изисквания“, тъй като свободните
краища на връзките имат възел и не са осигурени срещу разнищване и връзките в панталона
не са прикрепени към облеклото в една точка,
на равно разстояние от изходните точки, поради
което артикулът представлява потенциален риск
за децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект от две части „Gilgin Gocuc“, с връзки в
областта на талията на панталона, с щампована
лека кола и надпис PURE SPEED и BLAZINNG
TRAILS върху горната част, с прикрепен картонен
и текстилен етикет, с данни за: търговска марка
„GILGIN GOCUK“, страна на произход – Турция,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
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и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3246

Председател: Д. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 113
от 11 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97 от 27.Х.2009 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за парцеларен план за трасе
на присъединителен газопровод от ГРС „Кремиковци“ до ГКС в поземлен имот 28010, м. Лашор,
землище на с. Горни Богров, ЕКАТТЕ 16448, по
червените линии съгласно приложения проект.
2. Решението може да бъде обжалвано чрез
район „Кремиковци“ пред Административния
съд – София, в 14-дневен срок от уведомяването.
3232

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 114
от 11 март 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Отменя т. 6 от Решение № 29 по протокол
№ 30 от 15.Х.2001 г. на Столичния общински съвет.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг за следния обект: сгради с терен, ул.
Първа българска армия 18, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“, с АчОС
№ 836 от 29.III.2004 г., с право на собственост
върху прилежащия терен.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
4. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
Председател: А. Иванов
3192
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 985
от 20 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 385 от 11.VІ.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация,
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.V.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до
бл. 413, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответнто право
на строеж.
2. Начална цена – 8000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2920
РЕШЕНИЕ № 990
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 17 от 6.XII.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.V.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Сухата река,
ул. Момина клисура 15, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, заедно
със съответнто право на строеж.
2. Начална цена – 29 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2921

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 991
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 448 от 25.VI.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.V.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение, ж.к. Зона Б-5, бл. 3, на територията
на район „Възраждане“, обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, заедно със
съответнто право на строеж.
2. Начална цена – 32 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2922

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 994
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 78 от 16.VІ.2003 г.; изм. и доп.
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с Решение № 680 от 13.ХІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 27.V.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна
сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, заедно
с право на собственост върху УПИ.
2. Начална цена – 1 680 000 лв.; 0,90 % от
сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 168 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2923

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 995
от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 974 от 11.Х.2007 г.
на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.V.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до
бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, заедно със съответнто
право на строеж.
2. Начална цена – 36 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2924
РЕШЕНИЕ № 1006
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 678 от 13.ХІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на гараж,
бул. Княгиня Мария-Луиза 75, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 140 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.
Предназначението на обекта – гараж, не може
да бъде реализилано поради липсата на достъп
с автомобили до него.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3198
РЕШЕНИЕ № 1007
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 386 от 11.VІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 72 и IV учи-
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лище, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3199

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1008
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.V.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 4, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответнто
право на строеж.
2. Начална цена – 34 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2925

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1009
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 328 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, ж. к. Сердика, бл. 15а, вх. А, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 84 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3200
РЕШЕНИЕ № 1010
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 973 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, ул. Бадемова
гора, до бл. 41А, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Триадица“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
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4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3201

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1012
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 179 от 26.III.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 7.VI.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на „Лозана“ – ЕАД,
на територията на район „Връбница“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 170 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.VI.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3202

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1017
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 356 от 26.VІ.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2, ж. к. Люлин, бл. 805П, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 40 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3193
РЕШЕНИЕ № 1018
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 356 от 26.VІ.2008 г. на
Столичния общински съвет, изм. с Решение № 762
от 11.ХІІ.2008 г., Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, заедно със съответтното право на собственост върху терен.
2. Начална цена – 75 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3197
РЕШЕНИЕ № 1024
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе п убличен т ърг с явно
наддаване на 10.06.2010 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на техническо помещение № 3, ж.к. Зона Б-5-3,
бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“,
заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 34 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.VI.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3195

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1029
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.VІ.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 23 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3196

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1118
от 19 март 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 89 от 25.ІІ.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.VІ.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
магазин № 7, ж. к. Света Троица, бл. 367, вх.
Б, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Илинден“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 59 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.VІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Административния съд – Варна.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3194

РЕШЕНИЕ № 31.8
от 24 март 2010 г.

РЕШЕНИЕ № 1129
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 59 от 11.II.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.V.2010 г. в 12 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
III с част от сграда, ж.к. Света Троица, ул. Крум
Стоянов 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, заедно с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална цена – 355 000 лв. Сделката се
облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.V.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
2926

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 31.7
от 24 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 051022 по КВС на
землище с. Изворско, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на автосалон, автосервиз
и складови помещения така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.

Председател: Л. Манолов
3160

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 032028 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
3161
РЕШЕНИЕ № 31.9
от 24 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 022194 по КВС на
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси така, както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Административния съд – Варна.
Председател: Л. Манолов
3162

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 25-40-1
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 8 от 11.III.2009 г., Общинският
съвет – Бургас, одобрява изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
пътна връзка на обслужваща улица с път II-79
Бургас – Средец за обслужване на поземлени
имоти пл. № 723, 747, 776, 777 и 740 в Промишлена зона „Меден рудник“.
Заинтересованите могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: Сн. Маджарова
3133
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РЕШЕНИЕ № 25-40-2
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 5 от 11.II.2009 г., Общинският
съвет – Бургас, одобрява изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
трасе на пътна връзка за обслужване на новообразувани УПИ IV-49 и V-50 в масив 52 в м.
Султан тарла, землището на с.Рудник.
Заинтересованите могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
3134

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 25-40-3
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 6 от 18.II.2009 г., Общинският
съвет – Бургас, одобрява изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
пътна връзка и обслужващите улици за обслужване
на имоти пл. № 66, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 в масив
37 в м. Голямата нива, землището на Банево.
Заинтересованите могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
3135

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 25-40-4
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и решение на ЕСУТ,
взето с протокол № 18 от 27.V.2009 г., Общинският
съвет – Бургас, одобрява изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
пътна връзка за „Шато Маринка“ в УПИ I-30 и
II-31 в м. Тодорови колиби в землище с. Маринка.
Заинтересованите могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
3136

Председател: Сн. Маджарова

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 626
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Враца, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за улична регулация, на ул. Поп Сава
Катрафилов, ул. Радан войвода, ул. Мистър Сенко
и ул. Иван Фунев в централна градска част на
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гр. Враца с конфигурация на уличната мрежа,
означена на приложените чертежи, неразделна
част от решението.
Председател: М. Николова
3163

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ЗАПОВЕД № РД-08-68
от 9 март 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1 ЗМСМА и чл. 15,
ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета във връзка с Решение № 607
от 26.ІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, нареждам считано от 1.ІІІ.2010 г.
да се преобразува ПДГ „Иглика“, с. Байкал, с
една полудневна смесена група за деца от 3- до
7-годишна възраст в Целодневна детска градина
„Иглика“, с. Байкал, с една смесена целодневна
група за деца от 3- до 7-годишна възраст, минимална посещаемост 12 деца.
Определям заетостта в детската градина общо
3,5 щата, разпределени, както следва:
– педагогически персонал – 2 щата;
– помощно-обслужващ персонал – 1,5 щата.
Трудовите правоотношения с работещите в
детската градина да се уредят съгласно Кодекса
на труда.
За преобразуване на детската градина са
издадени:
– ра з р ешен ие № 0579 о т 2 .І І І.2 010 г. на
РИОКОЗ – Плевен;
– ра з р ешен ие № 2 3 4 о т 22 .І І.2 010 г. н а
РУПБС – Плевен.
Кмет: Ал. Печеняков
3164

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 913
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин с вх. № ОА-3505-1 от
8.ІІ.2010 г. по преписка с вх.№ УТ2-20-1102/2009 г.
от ,,Хойо“ – ООД, окомплектована съгласно
изискванията, и във връзка с Решение № 787 от
26.ХІ.2009 г. и по предложение на постоянните
комисии по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура и по промишленост, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за жилищно застрояване
на имот № 057017 в землището на с. Равно поле,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
Председател: Г. Костов
3165

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 914
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин с вх. № ОА-3503-1 от
8.ІІ.2010 г. по преписка с вх.№ УТ2-20-46/2004 г.
от Стоян Спасов Анев, окомплектована съгласно
изискванията, и във връзка с Решение № 787 от
26.ХІ.2009 г. и по предложение на постоянните
комисии по териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура и по промишленост, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за малкоетажно жилищно строителство на имот № 029647 в землището
на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска
област, за включването му в границите на ЗРП
(ПУП) на с. Нови хан.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
3166

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 915
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин с вх. № ОА-3502-1 от
8.ІІ.2010 г. по преписка с вх.№ УТ2-20-525/2007 г.
от Искра Веселинова Препува, окомплектована
съгласно изискванията, и във връзка с Решение
№ 787 от 26.ХІ.2009 г. и по предложение на постоянните комисии по териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура и
по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за малкоетажно жилищно
строителство на имот № 030026 в землището на
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област, за включването му в границите на ЗРП
(ПУП) на гр. Елин Пелин.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
3167

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 916
от 25 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин с вх. № ОА-3501-1 от
8.ІІ.2010 г. по преписка с вх.№ УТ2-20-1057/2007 г.
от „София Билдинг Къмпани“ – ООД, окомплектована съгласно изискванията, и във връзка с
Решение № 787 от 26.ХІ.2009 г. и по предложение
на постоянните комисии по териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура
и по промишленост, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ за нискоетажно жилищно строителство – магазин, кафе-сладкарница и
съоръжения на техническата инфраструктура, на
имот № 085054 в землището на гр. Елин Пелин,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
Председател: Г. Костов
3168

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 422
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Крумовград, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване,
част пътна връзка на КТО с път ІІІ-509, км 14+300
вляво, електро- и В и К схеми за поземлен имот
с № 001023 от КВС на землище с. Пашинци, община Крумовград, с площ 4966 кв. м. Линиите
на застрояване и разположението на мрежите са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Крумовград
пред Кърджалийския административен съд.
За председател: М. Христозова
3205

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 434
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Монтана, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) на подземно трасе за кабелно
електрозахранване НН по съществуващи улици,
полски път и поземлени имоти по опис до ПИ
№ 058061 в землище с. Благово, община Монтана,
отреден за обект „Приемо-предавателна станция
на „Глобул“ № 5624, както следва:
Кабелно електрозахранване НН с дължина
1032 л. м преминава през улица в с. Благово
и имоти: № 000029 – полски път, ПИ 057053
и ПИ 057029 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот
№ 000019 – полски път, ПИ 0058024 – полски път,
и ПИ № 058038 и № 058061 – частна собственост
на „Космо България Мобайл“ – ЕАД.
Сервитутът на трасето на кабелното ел. захранване НН засяга имоти – общинска собственост, за които има договор за учредено право
на прокарване.
Председател: Св. Николов
3169
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 879
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен
имот: Масивна едноетажна нежилищна сграда – фурна, заедно с дворно място от 205 кв.
м, съставляващо парцел ІІ-199, в стр. кв. 75 по
плана на с. Дисевица, при граници на парцела:
североизток – улица; югоизток – улица; северозапад – парцел І-200; югозапад – парцел ІІІ-198, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 8000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1000 лв.
Имотът е описан в акт за общинска собственост № 30950 от 8.Х.1997 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 128 от 30.XI.2004 г., том
ХХХІІІ, рег. № 16331.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 800 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка № IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе в 10 ч. на 63-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в община Плевен, отдел „ОПКП“.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 880
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
застроен урегулиран поземлен имот с площ 1060
кв.м, съставляващ УПИ ІІ-225, кв. 9 по плана на
с. Тодорово, заедно с построените в него сгради: скотовъден обор с площ 154 кв.м, построен
през 1928 г., който се ползва като ветеринарна
лечебница, масивна сграда с площ 21 кв.м и
навес с площ 18 кв.м, при граници на имота:
север – улица ОК57 – ОК56; югоизток – улица
ОК56 – ОК92 – ОК91; запад – УПИ І-226, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 15 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 2000 лв.
Актуван е с акт за частна общинска собственост № 34627 от 29.VІ.2006 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 118 от 28.VІІ.2006 г., том
ХХХ, рег. № 12592.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1500 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC: UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 часа на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
1.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;
1.5.3. търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4. и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 881
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот:
Застроен урегулиран поземлен имот с площ 2390
кв. м, съставляващ УПИ V, кв. 2 по плана на с.
Пелишат, заедно с реална част от комбинирана
едноетажна полумасивна сграда „Баня-фурна“,
построена през 1956 г., представляваща: две помещения в източната част на сградата със застроена
площ 100,00 кв. м и пристройка в югозападната
част на сградата с площ 9,00 кв. м, при граници
на имота: север – УПИ І-415, УПИ ІІ-416, УПИ
ІІІ-417, УПИ ІV-418; изток – улица ОК127-ОК128;
юг – улица ОК126-ОК127, запад – ОК126-ОК115,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 17 000 лв., без
ДДС, и стъпка на наддаване 1000 лв.
Актуван е с акт за частна общинска собственост № 35348 от 5.ІІІ.2009 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 39 от 9.ІІІ.2009 г., том V,
рег. № 2835.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер на 1700 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв., без
ДДС, или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4.Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 28-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
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1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
3139

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 882
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Обособена част от двуетажна масивна сграда – незавършен обект за обществено обслужване, със
застроена площ 834,80 кв.м и разгъната застроена
площ 1200,40 кв.м, състояща се от: двуетажно
тяло – фоайе; едноетажно тяло – зала с балкон;
едноетажно тяло със сутерен – сцена; двуетажно
тяло със сутерен – административна част, заедно
с отстъпеното право на строеж, в УПИ V, кв. 41
по плана на с. Коиловци, при граници на целия
имот: север – обособен обект „Приемен дом на
ЕТ „Импорт – експорт 2000 – Величко Великов“,
от всички страни – УПИ V, кв. 41; на УПИ V:
север – УПИ ІV; изток – УПИ ІІІ; юг – улица по
ОК 104-ОК 66; запад – улица и УПИ ІІ, по реда
на Наредбата за търговете и конкурсите при
начална тръжна цена 100 000 лв., без ДДС, и
стъпка на наддаване 10 000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35118 от 19.ІІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 180 от
28.ІІ.2008 г., том VІ, рег. № 2706.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 10 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2.Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
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BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в
„УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4.Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви повторен търг за продажба на имота при
същите условия на това решение, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
1.8. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при община Плевен.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
3140

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 883
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
в т.ІІ.3 със следния недвижим имот:
„Дворно място от 1000 кв. м и построените
в него навес и тоалетна и 2/3 идеална част от
сграда – фурна в с. Коиловци, община Плевен“.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общински недвижим нежилищен имот, представляващ: „Дворно място от
1000 кв.м, отреден за хлебопекарница, в УПИ ІV,
кв. 51 по плана на с. Коиловци и построените в
него полумасивна сграда – навес с площ 54 кв. м,
и външна тоалетна с площ 5 кв. м и 2/3 идеална
част от масивна едноетажна сграда за обществено обслужване – фурна, цялата със застроена
площ 231 кв. м.“
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35828 от 18.ІІ.2010 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 128 от 19.ІІ.2010 г.,
том ІV, рег. № 1756.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние
и приватизационна оценка на имота, както и да
сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.

ствена дейност и трафопост“, кв. 604 по регулационния план на Плевен). Съседи: 56722.651.497;
56722.651.499; 56722.651.49; 56722.651.25.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35935 от 12.III.2010 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 56722.651.499
с площ 6864 кв. м, отреден за „За друг вид производствен, складов обект“, с адрес Плевен, Западна
индустриална зона (стар идентификатор УПИ LVІ651.499, отреден „За производствена дейност и трафопост“, кв. 604 по регулационния план на Плевен).
Съседи: 56722.651.126; 56722.651.125; 56722.651.49;
56722.651.498; 56722.651.497; 56722.651.148.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35936 от 12.III.2010 г.
4. Възлага на кмета на община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия
за провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализи на правното състояние
и приватизационни оценки на обектите, както и
да сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 778
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по
реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за
стопански цели, самостоятeлен обект в сграда с
идентификатор 68850.509.252.7.3 в Стара Загора,
бул. Митрополит Методи Кусев 5, ет. 1, попадащ
в сграда № 7, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68850.509.252, с предназначение
на самостоятелния обект – за търговска дейност,
на едно ниво, със застроена площ 87,44 кв.м, заедно с 2,44 % ид.ч. от общите части на сградата,
както и заедно със съответните идеални части
от правото на строеж върху дворното място, в
което е построена сградата.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 118 000 лв.
5. Определя стъпка за наддаване в размер
3000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 12 000 лв.,
преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в срок
до 13.V.2010 г. (8.VІ.2010 г.).

3141

РЕШЕНИЕ № 896
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет – Плевен, в
т. ІІ.3 със следните недвижими нежилищни имоти:
„1.1. По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
56722.651.498 с площ 6913 кв. м, отреден за „За
друг вид производствен, складов обект“, с адрес: Плевен, Западна индустриална зона (стар
идентификатор УПИ І-651.498, отреден „За производствена дейност и трафопост“, кв. 604 по
регулационния план на Плевен).
1 . 2 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
56722.651.499 с площ 6864 кв. м, отреден за „За
друг вид производствен, складов обект“, с адрес: Плевен, Западна индустриална зона (стар
идентификатор УПИ LVІ-651.499, отреден „За
производствена дейност и трафопост“, кв. 604 по
регулационния план на Плевен).“
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на следните общинските недвижими нежилищни имоти:
2 .1 . П о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
56722.651.498 с площ 6913 кв. м, отреден за „За
друг вид производствен, складов обект“, с адрес
Плевен, Западна индустриална зона (стар идентификатор УПИ І-651.498, отреден „За производ-
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7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център във фоайето на общината в срок до 12.V.2010 г. (7.VІ.2010 г.).
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
12.V.2010 г. (7.VІ.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 14 ч. на 14.V.2010 г. (9.VІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 14.V.2010 г. (9.VІ.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 14.V.2010 г., той
ще се проведе на 9.VІ.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и Методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
3203

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 780
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
в зала „Фоайе“ на общината за продажба на
общински нежилищен имот за стопански цели,
съставляващ УПИ І училище в кв. 20, с. Михайлово, община Стара Загора, с площ 12 600 кв.м,
с построени в него: масивна триетажна сграда,
със застроена площ 503 кв.м, масивна едноетажна
сграда – столова със застроена площ от 208 кв.м,
и масивни тоалетни с площ 51 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 55 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
5000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара
Загора, или на касата в Информационния център
на общината в срок до 19.V.2010 г. (02.06.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.

ВЕСТНИК
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6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
18.V.2010 г. (01.06.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
18.V.2010 г. (01.06.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 10 ч. на 20.V.2010 г.
(03.06.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 20.V.2010 г. (03.06.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 20.V.2010 г.,
ще се проведе на 3.VІ.2010 г. от 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството и Правилника за
дейността на общинската агенция за приватизация
и методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.
3204

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 41
от 24 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 2 ЗУЖВГМЖСВ и във връзка с чл. 16, ал. 3
и 4 ППЗУЖВГМЖСВ Общинският съвет – гр.
Трън, променя състава на местната комисия,
както следва:
1. На мястото на Борис Григоров Нонев определя за нов председател Станислава Асенова
Алексиева – секретар на община Трън.
2. На мястото на Гинка Рангелова Христова
определя за нов член Радослава Петкова Георгиева – ст. спец. „Общинска собственост“ в
община Трън.
3170

Председател: В. Шишкова

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 256
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово,
одобрява проекти за подробен устройствен план за:
1. подробен устройствен план – план за застрояване за имот 018019 в землището на с. Джулюница,
община Ценово, за изграждане на фотофолтаичен
парк за производство на електроенергия;
2. подробен устройствен план – план за застрояване за имот 027004 в землището на с.
Джулюница, община Ценово, за изграждане на
фотофолтаичен парк за производство на електроенергия;
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3. подробен устройствен план – план за застрояване за имот 009004 в землището на с.
Джулюница, община Ценово, за изграждане на
фотофолтаичен парк за производство на електроенергия;
4. подробен устройствен план – парцеларен
план за въздушен електропровод 110 kV от подстанция в ПИ 033001 до стълб № 78 на ВЛ „Вардим“, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ 20849,
община Ценово, област Русе;
5. подробен устройствен план – парцеларен
план за подземни електропроводи от поземлени
имоти 027004, 018019 и 009004 до подстанция в
ПИ 033001, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ
20849, община Ценово, област Русе.
3206

Председател: П. Ангелов

Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 860/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Николета Георгиева Илиева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
3149
Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от
Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д.д. № 906/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Симеон Петров
Омански – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
3150
Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 939/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Димитър Иванов Гамански – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
3151

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Евроодит Би
Екс“ – ООД, София, с която се оспорва чл. 12,
ал. 1 от Наредба № 7 от 9.VІІ.2003 г. за условията
и реда за издаване и отнемане на разрешение
за извършване на дейност като оператор на
ваучери за храна и осъществяване на дейност
като оператор, издадена от Министерството на
труда и социалната политика и Министерството
на финансите, в сила от 25.VІІ.2003 г., по която
е образувано адм.д. № 9814/2009 по описа на
Върховния административен съд.
3242
Административният съд – Благоевград, призовава Вера Цветкова Мицова с последен адрес
София, ж.к. Надежда, бл. 122, вх. Е, ет. 3, ап.
122, сега в САЩ с неизвестен адрес, и Мария
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Алекса Кокошарова с последен известен адрес
София, ж.к. Надежда, бл. 122, вх. Е, ет. 3, ап.
122, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на
8.VІ.2010 г. в 10 ч. като заинтересовани страни по
адм.д. № 945/2009 по описа на съда, образувано по
жалба на „Орама“ – ЕООД, с управител Хрисула
Ефстатиу Ройду против Заповед № ДК-02-БД-99
от 19.Х.2009 г. на началника на РДНСК – Благоевград.
3218
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Татяна Димитрова
Янева, Керачка Михалева Митева-Стоянова,
Хубавина Лазарова Япаджиева, Елена Иванова
Тонозлиева и Станислава Петрова Милева, всички
от Поморие, на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера
на местните данъци на територията на Община
Поморие в частта є за изменение на чл. 35, ал. 2,
в който според изменението думите „2 на сто“ се
заменят с „2,5 на сто“, прието с протокол № 29
от 29.І.2010 г. на 29 (извънредно) заседание на
Общинския съвет – гр. Поморие. По оспорването
е образувано административно дело № 512/2010
по описа на Административен съд – Бургас, което
е насрочено за 20.V.2010 г. от 10,30 ч.
3125
Административният съд – Плевен, VІ състав,
призовава Росен Христов Димитров с постоянен
адрес Плевен, ж.к. Дружба, бл. 215, вх. В, ет. 3,
ап. 7, 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, землището на с. Ясен, област Плевен. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
3261
Софийският градски съд, административно отделение, III-В състав, призовава Пламен Кирилов
Йорданов с последен адрес София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 10, ет. 4, ап. 9, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 2.VI.2010 г. в 13,30 ч.
като заинтересована страна по а.х.д. № 607/2007,
заведено от „Плам – 92 – Ковачев, Йорданов и
сие“ – ООД, срещу ДНСК. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще бъде гледано при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
3120
Софийският градски съд, І гр. отделение, 8
състав, призовава Александър Недков Василев с
последен известен адрес София, бул. Ситняково
63, ет. 7, ап. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 10.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр.д. № 1406/2008, заведено от Васил Бойков
Перянски. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3259
Асеновградският районен съд, III гр. състав,
призовава Емил Стефанов Стоянов с последен
адрес София, ул. Константин Щъркелов 5, сега с
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неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.V.2010 г.
в 9,30 ч. като заинтересована страна по гр.д.
№ 1436/2009, заведено от Районна прокуратура – Асеновград, на основание чл. 149, ал. 5
във връзка с чл. 147, ал. 2 АПК, по чл. 13, ал. 6
ЗВСГЗГФ. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
3183
Районният съд – Дулово, гр. колегия, призовава
Хасан Мехмед Юсеин с последен адрес област
Варна, община Дългопол, с. Цонево, ул. Тридесет
и седма 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 21.V.2010 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 820/2009, заведено от Емине Х. Юсеин, по
чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3260
Кюстендилският районен съд призовава Драгана Ристовска с последен адрес Кюстендил, ул.
Руен 9А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
и да получи съдебни книжа по чл. 131 ГПК като
ответница по гр. д. № 137/2010, заведено от Тодор
Иванов Илиев на основание чл. 232 и 233 ЗЗД.
В случай че ответницата не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще назначи особен
представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3119
Районният съд – гр. Червен бряг, гр. колегия, призовава Валентина Флорповна Шпрунг с
последен адрес област Плевен, община Червен
бряг, с. Телиш, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 13.VІІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответница
по гр.д. № 781/2009, заведено от Нанко Г. Лаков.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3126
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1113 от 4.V.2007 г. по ф. д.
№ 395/2007 акционерно дружество „Семерджиево“ – АД, със седалище и адрес на управление с.
Семерджиево, община Русе, с предмет на дейност:
производство и търговия със селскостопанска
продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност с други стоки, търговско представителство
и агентство, консултантски и други услуги. Дружеството е с капитал 200 000 лв., разпределен в
200 обикновени и поименни акции с номинална
стойност 1000 лв., с неограничен срок, управлява
се от съвет на директорите в състав: Юмют Раимов
Османов, Юмит Мюмюнов Таракчиев – изпълнителен директор, и Иван Христов Благоев – председател, и се представлява от изпълнителния
директор Юмит Мюмюнов Таракчиев.
50905
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1411 от 16.V.2007 г. по ф. д.
№ 551/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „СБМ пропърти груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник
62, вх. Б, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, придобиване,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

цел отдаването им под наем и с цел продажба,
посредничество и агентство на чуждестранни лица
и фирми в страната и чужбина, извършване на
комисионни сделки, рекламна дейност, строително-ремонтна дейност, предприемаческа дейност,
счетоводни услуги, извършване на спедиционни
сделки, покупка на стоки и вещи в страната и
в чужбина с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, на сделки с интелектуална собственост, на лицензионни сделки,
извършване на различни видове услуги, търговско представителство, извършване на лизингови
сделки, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Борис
Петров Николов.
50906
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1176 от 7.V.2007 г. по ф. д.
№ 552/2007 дружество с ограничена отговорност
„Девиен“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник 54, с предмет на дейност:
търговска, строителна и комисионна дейност,
внос, износ, производство на промишлени и селскостопански произведения, хранителни стоки,
стоки за бита, битови услуги, селскостопански
услуги, сервизна дейност, рекламна дейност и
маркетинг, инженерингова дейност и всякаква
друга търговска дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Николай Илиев
Илиев и Елеонора Димитрова Минчева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50907
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3147 от 9.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1429/2007 дружество с ограничена отговорност
„Карела“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия
и покупка на стоки с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Сюзън Вера Едуърдс и Артър Уилиъм Едуърдс
и се управлява и представлява от управителя
Сюзън Вера Едуърдс.
50908
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3040 от 26.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1388/2007 дружество с ограничена отговорност
„Оми студио“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление Русе, ул. Петрохан 73, вх. 2, ет. 4,
с предмет на дейност: рекламна, издателска и
фотографска дейност, поддръжка на софтуер и
хардуер, консултантска дейност, търговска дейност
и бартерни сделки, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Силвия Величкова Чепарова
и Димитър Стоянов Митев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
50909
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3101 от 6.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1420/2007 дружество с ограничена отговорност
„Илие и Илие“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Епископ Босилков 5,
бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и
износ – импорт, експорт и реекспорт, комисионни
и бартерни сделки, маркетингови проучвания и
консултации, търговско посредничество и представителство, пласмент на стоки, лизинг, кожи
под наем, покупка на стоки и селскостопанска
продукция с цел препродаване в първоначален и
преработен вид, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всяка
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Кристиян Илие и Джорджиян
Габриел Илие, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
50910
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3105 от 7.ХI.2007 г.
по ф. д. № 1425/2007 дружество с ограничена
отговорност „Смиляна“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Йордан Йовков
34, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, комисионна дейност, внос, износ, производство на промишлени и селскостопански
произведения, хранителни стоки, стоки за бита,
произведения на художествените занаяти, битови
услуги, туристически услуги, селскостопански
услуги, сервизна дейност, рекламна дейност и
маркетинг, инженерингова дейност и всякаква
друга търговска дейност и услуги, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален,
законоустановен режим, изискващ предварително
разрешение (след получаването му). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Галина Петкова Бъчварова и Павел
Великов Бъчваров и се управлява и представлява
от управителя Галина Петкова Бъчварова.
50911
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3067 от 1.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1372/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джей Ейч сървисиз“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит
Бозвели 22, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопански и
промишлени продукти, сервиз и пътна помощ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни,
реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел
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препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, лизингови сделки,
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Джоузеф Хинчклиф.
50912
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2859 от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 1293/2007 еднолично акционерно дружество „Ай Пи Ай стийл“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Тутракан 100, и с
предмет на дейност: дистрибуция и преработване
на стомана, внос и износ на стомана и продукти
от стомана, всякаква друга търговска дейност,
незабранена от законите на Република България,
производство и дистрибуция на студеновалцовани (CR) и алуминиеви тръби, тръбопроводи
и профили (кухи) с правоъгълно сечение няма
да е предмет на дейност на дружеството. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в
50 000 обикновени поименни налични акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., с
неограничен срок, със собственик „Ай Пи Ай
стийл холдингс“ – БВ, Холандия, управлява се
от съвет на директорите в състав: Бони Лотън,
Меир Симсън, Майкъл Хилтън Хофман, Стоян
Генов Стоянов, Гено Стоянов Генов и Валентин
Костадинов Ботев, и се представлява от всеки
един от представителите от група А: Бени Лотън,
Меир Симсън, Майкъл Хилтън Хофман и Ицхак
Барух, заедно с всеки един от представителите
от група Б: Стоян Генов Стоянов, Гено Стоянов
Генов, представляват дружеството за всякакви
намерения и цели; за сделки в хода на обичайната търговска дейност (вкл., но неизчерпателно
покупка на суровини, откриване на акредитиви за
суровини, сделки по всякакви сметки в банки или
финансови институции) и доколкото стойността
на всяка такава сделка не надхвърля 100 000 евро
или равностойността на тази сума в каквато и
да е друга валута – дружеството се представлява от изпълнителния директор и финансовия
директор; за сделки със заинтересовани лица
(според дефиницията в устава) поне единият от
представляващите дружеството следва да е член
на съвета на директорите, избран по номинация
от незаинтересована страна.
50913
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3313 от 21.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 473/2007 промени за „Мийнатуфиту“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
с. Екзарх Йосиф, ул. Вела Пискова 11.
50914
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3314 от 21.ХI.2007 г.
по ф. д. № 1041/2007 промени за „ТСР инже-
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неринг“ – ООД: вписва като съдружник Росен
Манолов Цонев; вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 5000 на 7500 лв.
50915
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3287 от 19.ХI.2007 г. по
ф. д. № 110/2003 промени за „Клиника Дукови“ – ЕООД: променя наименованието на „Амбулатория за първична извънболнична дентална
помощ – ин диви д уа лна п рак т ика – к линика
Дукови“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на
дейност: стоматологичните дейности и услуги да
бъдат заменени с дентални.
50916
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3338 от 21.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 2907/91 промени за „Химснаб – 7004“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите:
Атанас Гълев Коларов, Надка Димитрова Георгиева и Цоко Благоев Кунов; вписва като членове
на съвета на директорите Атанас Гълев Коларов,
Надка Димитрова Георгиева и Пламен Стоянов
Петров; вписва като изпълнителен директор
Надка Димитрова Георгиева, която управлява и
представлява дружеството.
50917
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1050 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1535/92
промяна за „Бойкос“ – ООД, Силистра: името
„Тодорка Димитрова Цонева“ да се чете „Тодора
Димитрова Цонева“.
51249
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1077 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 225/2006
промени за „Интерактив БГ“ – ЕООД, Силистра:
прехвърляне на дружествени дялове; вписва като
съдружник и управител Георги Стаматов Георгиев;
допълва предмета на дейност с „проектиране и
изграждане на климатични, отоплителни, ВиК
и парни инсталации, транспортна дейност“;
„Интерактив БГ“ – ЕООД, се променя на „Интерактив БГ“ – ООД; дружеството се управлява и
представлява от управителите Христина Петрова
Георгиева и Георги Стаматов Георгиев заедно и
поотделно.
51250
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1084 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 7/2005
п ромен и за „Ви к т ори“ – ЕООД , С и л ис т ра:
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като собственик и управител Лена Лефтерова
Върбанова; вписва като собственик и управител
Виктория Иванова Върбанова, която ще управлява
и представлява дружеството.
51251
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1061 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 443/2005
промени за „Стойнов“ – ЕООД, Силистра: вписва
промяна предмета на дейност: организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството, в
т.ч. и всякакъв друг вид счетоводни услуги, кон-
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султантска и посредническа дейност, търговска
дейност в страната и в чужбина, производство,
изкупуване и т ърговия със селскостопанска
продукция в първоначален или преработен вид,
както и всякаква друга дейност, за която няма
изрична законова забрана.
51252
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 229 от 28.XI.2007 г. допуска прилагането на
годишния счетоводен отчет за 2006 г. на „Камъшит – 98“ – АД, по ф.д. № 201/98.
51253
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 235, ал. 5 и чл. 231 ТЗ
регистрира с решение № 1052 от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 432/2005 промени за „Петромакс Рифайнъри България“ – АД, Силистра: заличава като
прокурист Владимир Петров Ненчев; промени
в представителството: за актове и сделки, чиято
индивидуална стойност надхвърля 500 000 лв.,
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Волфганг Мьолзер и прокуриста Щефан
Вебер; за актове и сделки, чиято индивидуална
стойност надхвърля 15 000 лв., дружеството се
представлява заедно от изпълнителния директор
Волфганг Мьолзер и прокуриста Щефан Вебер; за
актове и сделки, чиято индивидуална стойност е
под 15 000 лв., дружеството се представлява от
изпълнителния директор Волфганг Мьолзер или
прокуриста Щефан Вебер поотделно.
51254
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение
№ 1051 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 431/2005 промени за „Петромакс пропъртис България“ – АД,
Силистра: заличава като прокурист Владимир
Петров Ненчев; промени в представителството:
за актове и сделки, чиято индивидуална стойност
надхвърля 500 000 лв., дружеството се представлява заедно от изпълнителния директор Волфганг
Мьолзер и прокуриста Щефан Вебер; за актове и
сделки, чиято индивидуална стойност надхвърля
15 000 лв., дружеството се представлява заедно
от изпълнителния директор Волфганг Мьолзер
и прокуриста Щефан Вебер; за актове и сделки,
чиято индивидуална стойност е под 15 000 лв.,
дружеството се представлява заедно от изпълнителния директор Волфганг Мьолзер и прокуриста
Щефан Вебер поотделно.
51255
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1404
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1767/93 вписа промени за „Феримар“ – ООД, Доспат: прекратяване
участието като съдружник на Салих Мехмедов
Ферев; прекратяване участието като съдружник
на Неби Ахмедов Ферев; прекратяване участието като съдружник на Рахим Мехмедов Ферев;
приемане като нови съдружници на Гюндогду
Акън, Айхан Юлкю и Угур Акън; дружеството се
управлява и представлява от управителя Мехмед
Ахмедов Ферев.
51256
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1410 от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 712/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
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отговорност „О С Б – 07“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. Чан 1, вх. В,
ап. 33, с предмет на дейност: ресторантьорство,
хотелиерство, търговия на едро и дребно, изкупуване, както и други дейности, незабранени от
закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Орлин Дичев Делев, Стефан Митков
Генчев и Бисер Минчев и се управлява и представлява от управителите съдружници само заедно.
51257
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1402
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 107/98 вписа промяна
за „Дружество за заетост и структурно развитие – Златоград – Кирково“ – ООД, Златоград:
освобождаване като управител на дружеството
Мирослав Митков Янчев и освобождаване от отговорност на същия; избиране на Китка Юриева
Чавдарова за управител на дружеството; дружеството се управлява и представлява от управителя
Китка Юриева Чавдарова.
51258
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1409
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 158/2001 вписва в регистъра за търговските дружества следните промени относно „В и К“ – ООД, Девин: прекратява
участието като съдружник и управител на Милка
Стефанова Данаилова; приемане на Веселин
Емилов Данаилов за съдружник и управител;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителите Катя Росенова Войнова и Веселин
Емилов Данаилов заедно и поотделно.
51259
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1400/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Глобул транс логистика“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ихтиман,
ж.к. Стипон, бл. 16, вх. Б, ет. 4, ап. 35, с предмет
на дейност: транспортна дейност, международни
превози, спедиционна дейност, изпълнение на
международни поръчки и свързаните с тях други
дейности, лек и товарен таксиметров превоз на
стоки в страната и в чужбина, внос и продажба на
нови, стари и ремонтирани автомобили, отдаване
на автомобили под наем, автосервизна дейност,
пътна помощ и репатриране на МПС, посредническа дейност, представителство, агентство на
частни лица, български и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, изкупуване, търговия на
едро и дребно с всякакви стоки – хранителни и
нехранителни, сладкарски изделия, алкохолни и
безалхоколни напитки, вътрешна и външнотърговска дейност, разкриване на верига от магазини, външноикономическа дейност в рамките
на законодателството, производство, изкупуване
и преработка на селскостопанска и промишлена
продукция в суров и преработен вид със и без
сътрудничество с фирми в страната и в чужбина,
търговска дейност със стоки за широко потребление, хранителни и нехранителни стоки, внос на
стоки за нуждите на фирмата, информационни,
програмни и други услуги и дейности, внос, износ,
лизинг, експорт и реекспорт, участие в бартерни
сделки, рекламна дейност и оказионна търговия,
хотелиерство, ресторантьорство – разкриване
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на заведения за обществено хранене – дневни и
нощни, спортни и развлекателни мероприятия,
комплексни туристически услуги и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Асен Веселинов Благоев и Иванка Йорданова Благоева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
51434
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1406/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хастал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с.Трудовец, община Ботевград, Софийска област, ул. Шипка 14,
с предмет на дейност: търговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Пламен Петков Иванов.
51435
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1344/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Елинс – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Спартак 4а, Софийска област, с предмет на
дейност: търговска дейност и сервиз на електроматериали и машини, транспортна дейност,
свързана с търговската дейност и сервиза, обща
транспортна дейност и дейностите, свързани с
посочения предмет на дейност и незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Адрианов Петков и Васил Вълков Атанасов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
51436
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1377/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Торис клима“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Златица, ул. Васил Друмев 18, Софийска област, с предмет на дейност:
ремонт на битова техника – хладилници, хладилни витрини, климатични инсталации, продажба
на стоки на едро и дребно, ресторантьорство и
хотелиерство, транспортни услуги, сторителство,
комисионни сделки, търговско представителство и
посредничество, лизинг, складова дейност, както
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Цветелина Стоянова Костадинова и Илка Димитрова
Костадинова и се управлява и представлява от
управителя Цветелина Стоянова Костадинова.
51437
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1397/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уилям Бърнс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Цар Самуил 16, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина с всякакви стоки, за които няма забрана от закон, производство на стоки и услуги за
промишлеността, търговско представителство и
посредническа дейност, хотелиерство, комплексен
стопански туризъм, хранително-вкусова, транспортна, комплексно-сервизна битова дейност,
външноикономическа и селскостопанска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., и се
управлява и представлява от едноличния собственик Уилям Джеймс Бърнс.
51438
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1401/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Иливен“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Голяновци,
община Костинброд, Софийска област, с предмет
на дейност: провеждане на курсове за водачи на
МПС, категория „В“ и преквалификация, възстановяване на отнети точки, таксиметрови услуги
на пътници и стоки в страната и в чужбина със
собствен и нает транспорт, всякаква строителна
дейност, търговска дейност със стоки за широко
потребление, хранителни, нехранителни, стопански и промишлени стоки, външноикономическа
дейност, внос и износ на селскостопанска и промишлена продукция в суров и преработен вид,
внос на стоки за нуждите на фирмата и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Валери Манолов Манолов.
51439
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1378/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Фараон – 56“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Челопеч,
ул. Пейо Яворов 1, Софийска област, с предмет
на дейност: строителство, строително-ремонтни
и възстановителни работи, вътрешен и международен автомобилен превоз на пътници и товари,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки, обществено
хранене и хотелиерство, дърводобив, дървопреработване, производство, покупка, преработка и
продажба на селскостопанска, горска и промишлена продукция, внос и износ на стоки и продукция, търговия с вторични суровини, оранизиране
на екскурзии в страната и в чужбина, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Илко Иванов Илиев и
Димитър Гетов Въжаров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
51440
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1402/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „АС – Вавилон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Драговищица, община Костинброд, ул. Първа 20, Софийска област, с предмет на дейност: провеждане на
курсове за водачи на МПС, категория „В“ и преквалификация, възстановяване на отнети точки,
таксиметрови услуги на пътници и стоки в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт,
всякаква строителна дейност, търговска дейност
със стоки за широко потребление, хранителни,
нехранителни, стопански и промишлени стоки,
външноикономическа дейност, внос и износ на
селскостопанска и промишлена продукция в суров
и преработен вид, внос на стоки за нуждите на
фирмата и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветан
Стоянов Виденов.
51441
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1405/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Рафаело“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Правец, ж.к.
Север, бл. 204, вх. Б, ет. 2, ап. 21, с предмет на
дейност: търговска дейност, внос, износ, бартерни,
лизингови и спедиторски дейности и операции,
търговско посредничество и представителство,
разкриване на верига от магазини, бутици и
кафетерии, международен и вътрешен туризъм,
организиране и провеждане на забавни и развлекателни игри, томболи и лотарии, верига от
заведения за обществено хранене, крайпътни
заведения и мотели, увеселителни заведения и
локали, изкупуване, производство и реализация
на всякак ва селскостопанска и ж ивотинска
продукция, диворастящи плодове, билки и гъби,
таксиметрова, транспортна и превозна дейност,
организиране на школи по аеробика и бойни
изкуства, разкриване на агенция за охрана на
физически лица, стоково-материални ценности
и имоти, детективско бюро, както и всякаква
друга стопанска и търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Недялко
Йорданов Стефанов.
51442
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 1418/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ники Ангелов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков, ул.
България 102, с предмет на дейност: търговия,
туризъм, туристическа дейност, туристически
услуги, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност с хранителни
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стоки, алкохол и безалхоколни напитки, облекло
и други стоки за бита, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, покупка и продажба на недвижими имоти
и всякакви други дейности, които не са забранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Георгиев Ангелов.
51443
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 432/2004 вписа промени
за „АПС Манюфекчъринг“ – ЕООД, Ботевград:
прекратяването на участието като едноличен
собственик на „Десаи“ ЛЛС – САЩ, в дружеството; вписва като едноличен собственик „Фенита
Холдингс Лимитид“ със седалище и адрес на
управление Кипър; приемане на нов учредителен
акт, който е представен в търговския регистър.
51260
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1391/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „ОК интернешънъл“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Етрополе,
Софийска област, ул. Малък Искър 3, с предмет
на дейност: търговски сделки в страната и в чужбина, покупко-продажби, комисионни, лизингови
сделки, търговско представителство, търговско
посредничество при сделки с недвижими имоти
и услуги, агентство, туристическа дейност – туроператорска и агентска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, рекламна дейност, всякакви
дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Феликс Лвович
Вигдорович и Виталий Феликсович Вигдорович
и се управлява и представлява от управителя
Феликс Лвович Вигдорович.
51261
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1386/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ариман“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Трудовец, община Ботевград, Софийска област, ул. Дунав 2, с
предмет на дейност: търговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел да ги продаде в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
без срок, с капитал 5000 лв., и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Ахмед Рухиев Сароолу.
51262
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1390/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Силор
акаунтинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ихтиман, Софийска област, ул. Цар
Освободител 142, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на
дейност: счетоводни услуги, мениджмънт, маркетинг, реклама, вътрешна и външна търговия,
посредническа дейност при покупко-продажба
на недвижими имоти, всякакви други дейности,
незабранени със закон, както и всякаква дейност,
незабранена от закона. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Силвия
Иванова Недкова.
51263
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 1045/96 вписа промени
за „Ривал“ – ООД, Самоков: прекратяването на
участието като съдружник на Иво Андров Василев в дружеството; приемането за съдружник в
дружеството на Светослав Тотев Радев; приемане
на нов дружествен договор, който е представен
в търговския регистър.
51264
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3907 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1861/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Вега
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Рашо Костов 3, вх. В, ап. 22, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, агрохимически услуги,
ресторантьорство, хотелиерство, комисионни,
спедиционни (без поща), складови, превозни
сделки – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, лизингова, таксиметрова дейност,
търговско представителство, посредничество и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен или лицензионен режим,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Евгения Динкова
Бойчева и Петьо Димитров Бойчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
51265
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3927 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1869/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Перла
04“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Звезда 2, с
предмет на дейност: производство и покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, строителство
и строително-монтажна дейност, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа дейност – внос,
износ, реекспорт, бартер, сделки с недвижими
имоти и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Станимир Киров Станчев и
Виктория Красимирова Спасова и се управлява
и представлява от Станимир Киров Станчев.
51266
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3924
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1866/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Дея – ДД“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 50, ап. 7, с предмет на
дейност: производство на мебели, строителство,
външна и вътрешна търговия с всякакви стоки и
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, туристическа, комисионна, рекламна и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитринка Костова Джапанова и Йордан Георгиев
Тодоров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
51267
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3923 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1865/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хансен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 45, вх. В,
ет. 1, ап. 16, с предмет на дейност: търговска
дейност и представителство, търговия на едро и
дребно с петролни продукти и всякакви други
търговски дейности и услуги, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Теодора Ангелова Гръблева.
51268
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3922 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1864/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Багира – К – Й“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 33, вх. Д,
ет. 7, ап. 105, с предмет на дейност: покупкопродажба на игрални автомати, организиране и
провеждане на хазартни игри (след получаване на
съответното разрешение), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща), складови сделки и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон, а
когато се изисква лиценз – след издаването му.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Йоан Савов Вълканов
и Десислава Йоанова Вълканова-Гочева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
51269
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3908 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1862/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Перла – Станчев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Димчо
Стаев 1, вх. А, ап. 30, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
консултантска, транспортна (превоз на товари
и лица в страната и в чужбина), външноикономическа дейност (внос, износ, реекспорт, бартер
и др.), комисионни, спедиционни (без поща),
превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, сделки
с интелектуална собственост и всякакви други
стопански дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Киров Станчев.
51270
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3928
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1870/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Тен Гри“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казалък,
ул. Гладстон 31, вх. Д, ет. 1, ап. 76, с предмет на
дейност: изкупуване, производство, търговия на
едро и дребно с хранителни, промишлени стоки
и изделия, комисионна търговия, разкриване на
търговски обекти, търговско посредничество и
представителство на български и чуждестранни
юридически лица, търговско предприемачество,
внос и износ, транспортни и всякакви други
дейности, незабранени със закон, а когато има
разрешителен режим или се изисква лиценз – след
полу чаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Тотев
Гайдаров и Тотьо Петков Гайдаров и се управлява
и представлява от Иван Тотев Гайдаров.
51271
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3767 от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 616/2004 вписа
промени за „Чардаклиев“ – ЕООД: прехвърляне на
дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Наталия Стоянова Господинова; вписва
прилагането на заверено копие от изменения
учредителен акт.
51272
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2692 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 404/2006 вписа
промени за „Верея – мюзик“ – ООД: промяна в
наименованието на „Т – Инвест“ – ООД; освобождаване на управителя Аврам Тотев Аврамов;
избиране за управител на Румен Стоянов Русев;
вписва прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.
51273
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3961 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 323/2007 вписа промени за „Зидопроф“ – ЕООД: допълване
предмета на дейност с „посредническа дейност
в страната и в чужбина по наемане на работна
сила“; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания учредителен акт.
51274
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3942 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1283/2007 вписа
промени за „Универс Инвест“ – ООД: приемане за съдружник на „Викрат“ – ООД, Сливен,
представлявано от Галина Николаева Йовчева;
прехвърляне на дружествени дялове; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
51275
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3943 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 90/2005 вписа
промени за „Лес трейд“ – ЕООД: прехвърляне
на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стоян Вълчев Рудев; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания
учредителен акт.
51276
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3955 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 407/99 вписа
промени за „Европа“ – ООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника
„Монолит“ – АД, Хасково; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
51277
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с определение № 3938 от 22.XI.2007 г. по
ф.д. № 1880/2007 открива нова партида на „Букем“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ж.к. Изток, бл. 13, ет. 2, ап. 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни (без
поща), складови, лицензионни, лизингови и външнотърговски сделки, търговско посредничество
и представителство, сделки за превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, международен
транспорт, стоков контрол, мотел, хотелиерска,
туристическа и рекламна дейност (под формата
на предприятие), откриване и експлоатация на
магазини, кафе-аперитиви, ресторанти, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Джем Яман
Ресен и Герсон Бенезра, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
51444
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3991 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1900/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивел – комфорт“ – ЕООД, със седалище и адрес

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

на управление Стара Загора, ул. Юрий Венелин
5, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производство
и продажба на стоки от собствено производство
и внос, външнотърговска, сервизна, рекламна,
посредническа и превозна дейност, представителство, услуги с всякаква техника, реекспорт,
производство, заготовки и монтаж на реклами и
билбордове и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след получаване на необходимото
разрешение от надлежния орган. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Велчев Нечев.
51445
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4002 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1906/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Или – М“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 65,
ет. 5, ап. 17, с предмет на дейност: строителство,
ремонтни и довършителни работи, производство
и монтаж на строителни изолации, производство
и търговия със строителни материали, търговия
на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки, производство на хранителни и промишлени
стоки, търговия с недвижими имоти, инженерингова, маркетингова, информационна, превозна,
туристическа, рекламна и импресарска дейност,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим
или се изисква лиценз, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Таня Минкова Йончева и Дончо
Илиев Йончев и се управлява и представлява от
Таня Мникова Йончева.
51446
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4003 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1907/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мебел Фантастико“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Казанлък, ул. Старозагорска
8, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство, търговия, внос и
износ на мебели, производство и реализация на
промишлени стоки, обществено хранене и ресторантьорство, туризъм, фризьорство, транспортна
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
а когато има разрешителен режим, след получаване на съответното разрешение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стефан Пейчев Стайков.
51447
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4004 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1908/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ГД – Даскалов и сие“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, ул. Подп.
Калитин 33, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обрабо-
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тен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни,
складови сделки, търговско представителство и
посредничество и всякакви други незабранени
със закон дейности, изискващи воденето им по
търговски начин, в страната и в чужбина, а при
дейности с разрешителен режим, след издаване
на съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Господинов Даскалов.
51448
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4007 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1911/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура – север,
бл. 71, вх. В, ет. 2, ап. 60, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, предприемаческа дейност, придобиване на терени и земи, строителство и ремонт,
търговско представителство и посредничество,
складови, комисионни, спедиционни (без поща)
превозни сделки – превози на товари и пътници
в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, сделки с
интелектуална собственост, външноикономическа дейност – внос, износ, реекспорт, бартер и
всякакви други стопански дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим, след
получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Мария Луиза Иконому.
51449
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4027 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1914/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ханджиев – КЖ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Отец Паисий Хилендарски 21, с предмет на дейност: ресторантьорство,
търговия на едро и дребно с хранителни стоки,
безалкохолни напитки, кафе, алкохол и цигари
(след лиценз), с промишлени стоки и стоки за
бита, търговия с всякакви услуги на граждани
и фирми, външнотърговска дейност, експортимпорт, хотелиерски, туристически, рекламни
услуги и всякаква друга, незабранена със закон
дейност, която по предмет и обем изисква воденето є да става по търговски начин, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Борис
Желязков Тонев.
51450
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4029 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1916/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Сиоран
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 84, вх. 0, ет.3,
ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, консултантска,
оказионна, лизингова, посредническа, външнотърговска и външноикономическа дейност, комисионни и спедиционни (без поща) сделки, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и всякаква друга, незабранена със
закон стопанска дейност, а когато има разрешителен режим, след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Силвия Иванова
Иванова и Еленка Костова Георгиева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
51451
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4031 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1918/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ясистрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Крън, ул. Иван Димитров 14, с
предмет на дейност: транспортни услуги, търговия
на дребно с хранителни стоки, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки с цел печалба и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато има разрешителен режим или
се изисква лиценз, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Кезим Али Караемин.
51452
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4033 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1920/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аспект 66“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ул. Никола Петков 53
(къща), с предмет на дейност: производство,
изкупуване, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки и изделия, със
селскостопанска продукция, търговска дейност,
комисионна търговия, разкриване на търговски
обекти, внос и износ, търговско посредничество
и представителство на български и чуждестранни
юридически лица, строителни дейности и услуги,
транспортни дейности със собствен и нает транспорт и всякакви други дейности, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Димитров Петров.
51453
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4035
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1922/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Астери“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 42, с предмет на
дейност: строително-ремонтни работи, цялостно
и частично строителство на сгради за жилищни
и търговски цели, покупка и продажба на други
стоки и вещи в страната и в чужбина, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни (без поща), складови и лизингови
сделки и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, а когато с отделен закон се предвижда извършването им с разрешение на държавен
орган, след представяне на съответния лиценз
или разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Галя
Пенкова Иванова, Владимир Иванов Иванов и
Максим Владимиров Иванов, който го управлява
и представлява.
51454
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4036 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1923/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ауто
Стаза“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Железник, ул. Ген.
Иван Пашинов 37, вх. А, ет. 5, ап. 24, с предмет
на дейност: внос и търговия с автомобили и авточасти – нови и втора употреба, автосервизна
дейност, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, складови, лицензионни сделки,
рекламни, информационни, програмни услуги,
търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
а когато има разрешителен или лицензионен режим, след снабдяване със съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петко Илиев
Илиев и Александър Иванов Неделчев, които го
управляват и представляват заедно и потоделно.
51455
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1071 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 543/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Адел Бул“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търовище, ул.
Здравец 1, вх. А, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
търговия със стоки и услуги, външнотърговска,
хотелиерска и туристическа дейност, търговия с
движими и недвижими имоти, складови сделки,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство на стоки и услуги
с цел продажба, инвестиционно-проучвателна,
проек тантска, ин женерингова, иновационна
дейност, електромонтаж, строителство и ремонт
на електрически уреди, въздушни и кабелни
линии, строителство, монтаж и поддръжка на
ветрогенераторни паркове, смяна на статут на
помещения и земи, търговско представителство
и посредничество, агентство, комисионерство,
маркетинг, лизинг, ноу-хау, реклама, информационно осигуряване, битови услуги, консултантска
дейност, оценки за съответствие на инвестиционни
проекти, изготвяне на експертни оценки на машини и съоръжения, упражняване на строителен
надзор, всякакви разрешени със закон дейности
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
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е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ангел Миланов Георгиев.
50470
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1098
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 559/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лора Инженеринг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Цар Симеон 4, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност:
строителство на цели сгради и отделни техни
инсталации, строителни съоръжения и строителни услуги в страната и в чужбина, вътрешна
и външна търговия с всякакви стоки, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, складова, лицензионна,
лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна
дейност, комисионни и посреднически услуги,
дистрибуторска дейност, транспортна дейност в
страната и в чужбина, всякакви дейности, разрешени със закон, които изискват да се водят
по търговски начин (след снабдяване с лиценз
за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Хамди
Мехмедов Илиязов.
50471
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 387 от
13.II.2007 г. по ф.д. № 230/2000 вписа промени за
„Макро“ – ООД: освобождава и заличава Ахмет
Йешилйайла като управител на дружеството;
вписва като управител Давут Шанвер, който ще
представлява и управлява дружеството.
50960
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2341
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 81/2004 вписа промени
за „Арка“ – ООД: вписа като съдружник Стефан
Аврамов Аврамов; освобождава и заличава Георги Тенчев Панев като съдружник и управител;
вписва като управител Дияна Георгиева Аврамова,
която ще представлява и управлява дружеството.
50961
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1928 от
29.VIII.2007 г. по ф.д. № 234/2003 вписа промени
за „Байрям текстил“ – ООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от
Свиленград, ул. Александър Стамболийски 23,
в с. Капитан Андреево, област Хасково, бивш
селскостопански двор.
50962
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2422 от
29.Х.2007 г. по ф.д № 896/2006 вписа промени за
„Аргира – СА“ – ЕООД: вписа като съдружник в
дружеството Цанко Николов Сталев; променя вида
и фирмата на дружеството на „Сталтрейд“ – ООД;
вписва като управител Цанко Николов Сталев;
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дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Даниела Панайотова Сталева
и Цанко Николов Сталев заедно и поотделно.
50963
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2454
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1579/97 вписа поемане
на ЕТ „Паню Панев“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения ведно с
фирмата на наследодателя Паню Бонев Панев
от неговия наследник Боню Панев Панев и го
вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ
„Паню Панев – Боню Панев“.
50964
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1999
от 10.IX.2007 г. по ф.д. № 372/2006 вписа промени
за „Фоур френдс“ – ООД: вписа като съдружник
„НД консулт“ – ЕООД, представлявано от Георги Филчев Георгиев; заличава Николай Ганчев
Далаков като съдружник.
50965
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2542
от 13.XI.2007 г. по ф.д № 166/96 вписа промени
за „Билд инвест“ – ООД: премества адреса на
управление на дружеството от Хасково, ул. Русе
22, в Хасково, ул. Васил Друмев 13.
50966
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2265
от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 334/2004 вписа промени
за „Ина – 2004“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Ирина Атанасова
Боянова; вписва като едноличен собственик и
управител Светлин Радков Боянов; дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик и управител Светлин Радков Боянов.
50967
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2213
от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 226/2001 вписа промени
за „Еврофлора“ – ООД: вписа като съдружници
Марин Колев Беев и Коста Ангелов Беев; освобождава и заличава Кольо Костов Беев като
съдружник и управител; заличава Ангел Костов
Беев като съдружник; дружеството ще се представлява и управлява от управителите Марин Колев
Беев и Коста Ангелов Беев заедно и поотделно.
50968
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2187
от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 398/2005 вписа промени
за „Флирт – такси“ – ООД: вписа като съдружници Найден Николов Петров, Наско Колев
Вълчев, ЕТ „Делчо Делчев“, представлявано от
Делчо Колев Делчев, ЕТ „ТО – ВА – Васил Денев“, представлявано от Васил Димитров Денев,
ЕТ „Иван Димитров“, представлявано от Иван
Петров Димитров, ЕТ „Белла – Пенка Вълчева“,
представлявано от Пенка Ламбова Вълчева, ЕТ
„Милко Чакалов“, представлявано от Милко
Иванов Чакалов, ЕТ „Стефан – Стефан Чакалов“,
представлявано от Стефан Иванов Чакалов, ЕТ
„Стоян Момчилов“, представлявано от Стоян
Тодоров Момчилов; заличава като съдружници
Васил Тодоров Момчилов, Душо Христов Христов,
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Николай Александров Димитров, Тодор Йорданов Манолов; дружеството ще се представлява и
управлява от Васил Димитров Денев.
50969
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2369
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 807/2005 вписа промени
за „Визава“ – ЕООД: вписва Павлина Златкова
Петкова като нов едноличен собственик на
капитала и управител на „Визава“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик на капитала
на „Визава“ – ЕООД, Захари Георгиев Запрянов;
дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик и управител Павлина
Златкова Петкова.
51467
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2270
от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 940/2007 вписа промени
за „Бетонови изделия“ – ООД: заличаване на
Северин Банков Хаджиев като съдружник; дружеството се представлява и управлява от Руси
Господинов Тенев.
51468
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2031
от 13.IX.2007 г. по ф.д. № 219/2006 вписа промени
за „Христозов“ – ЕООД: промяна на наименованието на дружеството от „Христозов“ – ЕООД,
на „Инвест – БГ“ – ЕООД (изписва се и на латиница); вписва промяна в адреса на управление
от Хасково, бул. Съединение 22, на Хасково, бул.
Съединение 24.
51469
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1847 от
15.VIII.2007 г. по ф.д. № 106/2007 вписа промени
за „Пластер“ – ООД: заличаване на Красимир
Христов Тодоров като съдружник и управител;
едноличен собственик на капитала на дружеството е Веселин Здравков Барбов; промяна
вида на дружеството от „Пластер“ – ООД, на
„Пластер“ – ЕООД; дружеството се управлява
и представлява от управителя Веселин Здравков
Барбов.
51470
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2680 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 1104/2007 вписа промени
за „Марса“ – ООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от Хасково,
ул. Янко Кожухаров 4 – 8, ет. 4, ап. 14, в Пазарджик, ул. Хан Кубрат 6, ет. 7, ап. 28.
51471
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2455 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1164/2007 вписа промени
за „Принцес Свиленград“ – ЕАД, въз основа на
постановеното решение от Пловдивския окръжен
съд за промяна на седалището и адреса на управлене на дружеството от Пловдив, ул. Капитан
Райчо 2, на Свиленград, ул. Гео Милев 1.
51472
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2588 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1248/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Надежда
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
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ние с. Добрич, ул. Христо Ботев 53, с предмет на
дейност: покупка на стоки или вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен и обработен
вид, продажба на автомобили, производство на
стоки с цел продажба, таксиметрова дейност с
товарни и леки автомобили в цялата страна и в
чужбина, организиране на екскурзии в страната
и в чужбина, разкриване на ресторанти, снекбарове, аперитиви, нощни увеселителни заведения,
игротеки, хотелиерство (без тази по чл. 2, т. 3 ТЗ),
комисионна, спедиторска, складова и лизингова
дейност, външнотърговски, импортно-експортни
и бартерни сделки. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Недялко Желязков Делчев.
51473
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2555 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1260/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Инс Инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
бул. Илинден 38, вх. В, ет. 6, ап. 47, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки, сервизна, рекламна, туристическа, хотелиерска и информационна
дейност, маркетинг, експорт и реекспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговия с благородни метали,
финансови и валутни сделки и консултантскоброкерска дейност при съответния лицензионен
режим. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Янаки Димитров Янакиев и Радка Иванова Янакиева и се
представлява и управлява от Янаки Димитров
Янакиев и Радка Иванова Янакиева заедно и
поотделно.
51474
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2230
от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 294/2007 вписа промени
за „Алуминио пласт“ – ООД: освобождаване
и заличаване на Стефан Данков Николов като
съдружник и управител; промяна на вида на
дружеството от „Алуминио пласт“ – ООД, на
„Алуминио пласт“ – ЕООД (изписва се и на латиница); вписва като едноличен собственик на
капитала на дружеството Митко Николов Димитров; дружеството се управлява и представлява
от управителя Митко Николов Димитров.
51475
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2463
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 1046/2006 вписа промени за „Ангелов – Кнойпер“ – ООД: допълване
на предмета на дейност с „всякакви дейности и
услуги, позволени от закона (след снабдяване с
надлежно разрешение, ако се изисква такова по
закон); предметът на дейност след допълнението
е следният: „покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупко-продажба на автомобили и
авточасти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
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складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, туристическа, хотелиерска, рекламна, информационна,
програмна и импресарска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос износ, извършване на
всякакви дейности и услуги, позволени от закона
(след снабдяване с надлежно разрешение, ако се
изисква такова по закон).
51476
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2321 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 834/2006 вписа
промени за „Визион текс“ – ЕООД: приемане на
Йълдърай Севеш като съдружник; избиране на
Йълдърай Севеш за управител; промяна на вида
на дружеството от „Визион текс“ – ЕООД, на
„Визион текс“ – ООД; дружеството се управлява
и представлява от управителите Тарък Севеш и
Йълдърай Севеш заедно и поотделно.
51477
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2296
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 34/2001 вписа промени
за „И и Т“ – ООД: освобождаване и заличаване на Тончо Кръстев Делчев като съдружник
и управител; промяна на дружеството от „И и
Т“ – ООД, на „И и Т“ – ЕООД; промяна на адреса
на управление на дружеството от Харманли, ул.
Освободител 7, на Харманли, ул. Бенковски 4,
вх. Б, ет. 2, ап. 9; дружеството се представлява
и управлява от Христо Димитров Щърбанов.
51478
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2532
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 68/96 вписа промени
за „Премиер“ – ООД: заличаване на ЕТ „Ивико – Илиан Петров“, представлявано от Илиан
Иванов Петров, като съдружник; освобождаване
и заличаване на Илиан Иванов Петров като управител; приемане за нов съдружник и управител
на Даниела Димитрова Петрова; дружеството се
представлява и управлява от управителите Димитър Желязков Симеонов и Даниела Димитрова
Петрова заедно и поотделно.
51479
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1993
от 5.IX.2007 г. по ф.д. № 69/99 вписа промени за
„Еко – арт“ – ЕООД: приемане за съдружник в
дружеството на Невяна Ангелова СойтариеваИванова; промяна на вида на дружеството от
„Еко – арт“ – ЕООД, на „Еко – арт“ – ООД;
избиране за управител на Невяна Ангелова Сойтариева-Иванова; дружеството се управлява и
представлява заедно и поотделно от управителите
Валентин Георгиев Иванов и Невяна Ангелова
Сойтариева-Иванова.
51480
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2216 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 141/2001 вписа промени за
„Радио такси „Златни ръце“ – ООД: заличаване
на Мария Генкова Цветкова като съдружник;
промяна на вида на дружеството от „Радио такси
„Златни ръце“ – ООД, на „Радио такси „Златни
ръце“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
на дружеството е Генко Андонов Христов; промяна
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на адреса на управление Хасково, ул. Единство
11; дружеството се управлява и представлява от
управителя Генко Андонов Христов.
51481
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2599
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1290/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елтон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Любен Каравелов 3, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки в собствени
и наети търговски обекти, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, транспортна и
спедиторска дейност, лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерска (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска
дейност, ресторантьорство, туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Андонов Мангушев.
51482
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1863 от
17.VIII.2007 г. по ф.д. № 18/2007 вписа промени за
„От игла до конец“ – ООД: заличаване на Захари
Любенов Чонев като съдружник и управител;
промяна вида на дружеството от „От игла до
конец“ – ООД, в „От игла до конец“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала на дружеството
и управител е Савина Банкова Маринова, която
го управлява и представлява.
51483
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2502 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1237/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петя Мушева“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Свиленград, ул. Граничар 166,
вх. Б, ет. 3, ап. 45, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Петя Маринова
Мушева.
51484
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2524
от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 284/2003 вписа промени
за „Нео – Титан“ – ООД: освобождаване на управителя Стефан Димитров Димитров; избиране на
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Ангел Тенев Колев за управител на дружеството;
дружеството се управлява и представлява от Величко Христов Минев и Ангел Тенев Колев заедно.
51485
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2466 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 1207/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хаджиев – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ж.к. Бадема 14, вх. А, ет. 3,
ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и авторемонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингови сделки. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Кирилов Хаджиев.
51486
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1830 от
13.VIII.2007 г. по ф.д. № 1079/2005 вписа промени
за „Лотос Прима“ – ЕООД: допълване на предмета
на дейност с: „производство и продажба на елекроенергия (след издаване на лиценз)“; предметът
на дейност е: „проектиране, гражданско и промишлено сторителство и консултантски услуги,
производство и продажба на електроенергия (след
издаване на лиценз)“.
51487
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1818
от 10.VIII.2007 г. по ф.д. № 75/2001 вписа промени
за „Сюрприз“ – ООД: допуска прилагането по
ф.д. № 75/2001 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г.; заличаване на Таня
Атанасова Байчева като съдружник и управител;
едноличен собственик на капитала на дружеството
е Мирослав Димитров Димитров; промяна на
вида на дружеството от „Сюрприз“ – ООД, на
„Сюрприз“ – ЕООД; дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мирослав Димитров Димитров.
51488
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2644
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1318/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марти – Ан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Свиленград, ул. Асен Златаров 21, с
предмет на дейност: транспортна, спедиционна
и складова дейност, търговия на едро и дребно,
производство на селскостопанска продукция, митническо агентство, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, внос
и износ, всякаква друга дейност и всички видове
услуги на населението, незабранени от Търговския
закон, а за тези, за които се изисква разрешителен
режим – след съответно разрешение, външнотърговска дейност, свързана с предмета на дейност
на дружеството. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв. и се педставлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Мара Страхилова Метларова.
51489
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2297
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 262/2002 вписа промени за „Сънрайс“ – ЕООД: вписва промяна във
фамилното име на едноличния собственик на
капитала и управител на дружеството Антония
Гочева Иванова – от Иванова на Витанова; вписва
упълномощаването на Димитър Васков Витанов
за прокурист на „Сънрайс“ – ЕООД; дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител на дружеството Антония Гочева Витанова и от прокуриста
Димитър Васков Витанов заедно и поотделно.
51490
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2491
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 394/2006 вписа промени
за „Фреш – Ем“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Божидар Христов
Атанасов; вписва за нов едноличен собственик и
управител на „Фреш – Ем“ – ЕООД, Динко Колев
Димитров; вписва нов адрес на управление – Хасково, ул. Мидия 9; дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик и управител Динко Колев Димитров.
51491
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2651
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1312/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивет – 05“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Харманли, пл. Съединение 1, с предмет на дейност: производство и изупуване на
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид и търговия с тях,
комисионна, консигнационна, складова, екскурзионно-туристическа, рекламна, импресарска,
ресторантьорска и хотелиерска дейност (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
превозна дейност – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, добив, преработка и
продажба на строителни и инертни материали,
външнотърговска дейност – внос и износ, сделки
с интелектуална собственост. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Стайков Чолаков.
51492
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2483 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1221/2007 вписа промени за
„Екосити“ – ЕООД: въз основа на постановеното
решение от Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството от Пловдив, ул. Борба 11, в Хасково,
ул. Патриарх Евтимий 1.
51493
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2546
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 1254/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „ХСН“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
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ул. Св. св. Кирил и Методий 112, ет. 8, ап. 32, с
предмет на дейност: строителство, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, търговия с недвижими
имоти, консултантска дейност, всякаква дейност
и услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Димо Колев Димов и Румен
Боянов Райчев и се представлява и управлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51494
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1934 от
29.VIII.2007 г. по ф.д. № 175/2001 вписа промени
за „Специализирана болница за активно лечение
„Хипократ“ – ЕООД: освобождаване на Иванка
Делчева Дончева-Попова като управител на
дружеството; вписва Пенка Михайлова Гачева за
управител на дружеството за срок до провеждане
на конкурс на лечебното заведение; дружеството
се управлява и представлява от управителя Пенка
Михайлова Гачева.
51495
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2456 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1198/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Строй тим“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Гледка, област Хасково, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристичеки, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, строителство и ремонтна
дейност в строителството, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Халил
Хасан Якуб.
51496
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2617
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1294/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джордани 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Страшимир 1 – 3,
вх. Б, ет. 3, ап. 32, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелект уална собственост, т у ристическа,
хотелиерска (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорска, информационна, програмна и
импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Йорданка Димитрова Тодорова.
51497
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Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 18.IX.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 242/2004 на представения годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Бългериън
ритрийт“ – ЕООД.
51498
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 18.IX.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 242/2004 на представения годишен счетоводен отчет за 2005 г. на „Бългериън
ритрийт“ – ЕООД.
51499
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2300
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 576/2005 вписа промени
за „Ардаком“ – ООД: освобождаване на Дончо
Ненов Топалов като съдружник и като управител
в дружеството; приемане за нов съдружник на
Георги Манолов Джелепов; избиране за управител на Георги Манолов Джелепов, който го
представлява и управлява.
51500
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 30.Х.2007 г. допуска прилагането
по ф.д. № 46/94 на представения годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Хасково – Табак“ – АД.
51501
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2357
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 904/2007 вписа промени
за „Капитоне“ – ООД: приемане на Адем Варол
за съдружник в дружеството; дружеството се
представлява и управлява от управителите Телят
Сали Хасан и Милчо Русинов Милев заедно и
поотделно.
51502
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1968
от 4.IX.2007 г. по ф.д. № 422/97 вписа промени
за „Паоло – комерс“ – ООД: приемане за нов
съдружник на Диана Димитрова Демирева; освобождаване и заличаване на Валентин Желязков
Вълчев като съдружник и управител; дружеството
се представлява и управлява от управителя Иван
Вълчанов Демирев.
51503
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2367
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 40/2003 вписа промени
за „Павлови“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Севдалин Кирилов
Павлов; вписва за нов едноличен собственик на
капитала и управител на „Павлови“ – ЕООД,
Цветан Димов Инджов; освобождаване като
управители на Севдалин К ирилов Павлов и
Кирил Тенев Павлов; вписва промяна на адреса
на управление на дружеството от Харманли,
ул. Георги Жечев 2, на Харманли, ул. Люлебургаз
12; дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Цветан Димов Инджов.
51504
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2312
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 147/2007 вписа проме-
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ни за „Метал – 2007“ – ООД: освобождаване и
заличаване на Васил Димитров Йорданов като
съдружник и като управител; приемане за нов
съдружник на Георги Иванов Георгиев; избиране
за нов управител на Георги Иванов Георгиев;
дружеството се представлява и управлява от
управителите Добрин Димитров Русев и Георги
Иванов Георгиев заедно и поотделно.
51505
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2368
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1194/2005 вписа промени
за „Тодал“ – ООД: приемане на Деница Георгиева Хубенова като съдружник; дружеството се
представлява и управлява от управителите Ангел
Марчев Тодев и Диана Георгиева Тодева заедно
и пооделно.
51506
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2033
от 13.IX.2007 г. по ф.д. № 146/2003 вписа промени
за „АПК – Мир“ – ООД: приемане за нови съдружници на Елоиза Измирли и Морат Измирли; вписва поправка на името на съдружника и
управителя Измирли Суат от „Измирли Суат“ на
„Суат Измирли“; држеството се представлява и
управлява от Красимир Мартинов Арабаджиев
и Суат Измирли заедно и поотделно.
51507
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 2016 от 11.IX.2007 г. по ф.д. № 188/96 вписа
промени за „Стам – Гео“ – ЕООД: увеличаване
капитала на дружеството от 50 000 лв. на 5 000 000
неденоминирани лв.; деноминира размера на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.
51508
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2208 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 85/2003 вписа промени за „На
Ви“ – ООД: заличаване на Виолета Христозова
Митева като съдружник; дружеството се представлява и управлява от Надя Желязкова Сталева.
51509
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1959 от 31.VIII.2007 г. по ф.д. № 154/93 вписа
промени за „Стефимекс“ – ЕООД: приемане за
нов съдружник на Венцислав Георгиев Райчев;
промяна на наименованието и на вида на дружеството от „Стефимекс“ – ЕООД, на „Трейдимекс
инвест“ – ООД; вписва новоизбрания управител
Венцислав Георгиев Райчев; дружеството се представлява и управлява от Стефан Жечев Стойчев
и Венцислав Георгиев Райчев заедно и поотделно.
51510
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1893 от
23.VIII.2007 г. по ф.д. № 227/2007 вписа промени
за „Евростарт – 2007“ – ООД: приемане за нов
съдружуник и управител на Данаил Бранимиров
Стефанов; освобождаване и заличаване на Цветанка Грозева Грозева-Стефанова като съдружник
и като управител; вписва като управител Данаил
Бранимиров Стефанов; дружеството се предста-
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влява и управлява от Слави Христозов Славов,
Драгомир Енев Колев и Данаил Бранимиров
Стефанов заедно и поотделно.
51511
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2512
от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 1238/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Герене“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Брягово,
област Хасково, с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви видове стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, транспортна, лизингова, туристическа, рекламна, информационна,
програмна и импресарска дейност, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол, оказионна,
антикварна и консигнационна търговия, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерство (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, обществено
хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар,
дискотека, производство и търговия с видео- и
звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, строителна и проектантска дейност, лизинг,
бартерни, обменни, експортни и реекспортни
операции, външнотърговска дейност по целия
предмет на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Айриин Даян Хърст и Джерард Антъни Хърст и
се представлява и управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51512
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2544
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 1250/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Панда трейд
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Свиленград, ул. Тодор Каблешков 18, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство, търговско посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
дърводобив, износ на дървен материал, дървообработване, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ), туристически, рекламни, информационни и
програмни услуги, покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти в страната и
в чужбина с цел продажба, лизингова дейност,
външнотърговски сделки, разрешени от закона,
всички като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с
капиал 5000 лв., със съдружници Ангел Петров
Ангелов, Дамянка Николова Ангелова и Николай
Ангелов Ангелов и се представлява и управлява
от Ангел Петров Ангелов и Дамянка Николова
Ангелова заедно и поотделно.
51513
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2566
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1270/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„МЕММ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 8, вх. Г, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност:
промишлено и жилищно строителство, строително-монтажна и ремонтна дейност, монтаж на
отоплителни, водопроводни и слънчеви инсталации, монтаж на тръбопроводи, производство на
екобрикети и пелети, направа на хидроизолации
(под формата на предприятие), дизайн, технологична и конструкторска дейност, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина със стоки
и вещи в първоначален, преработен и обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски
(извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, информационни, програмни или други
дейности (под формата на предприятие), лизинг
(под формата на предприятие), външнотърговски
сделки (след надлежно разрешение). Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Евгений Добчев Гочев.
51514
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2616
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1293/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Колос копи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Родопи 7А, с предмет на дейност: изработване на печат, плаки и
клишета (като предприятие), копирни, машинописни и счетоводни услуги (като предприятие),
търговия с вторични суровини (след надлежно
разрешение), покупко-продажба на автомобили
и авточасти – нова и втора употреба, в страната
и в чужбина, отдаване на автомобили и вещи
под наем, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, всички видове строително-монтажни и ремонтни работи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт,
експорт, хотелиерство (извън случаите на чл. 2,
т. 3 ТЗ), ресторантьорство, разкриване на заведения за обществено хранене, информационни,
рекламни, маркетингови и консултантски услуги
(като предприятие). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Запрянов Марчев.
51515
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2563 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1278/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Интерактив“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровгард, ул. Беласица 3, вх. Б, офис 501, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вкл. производство с
цел продажба на хранителни изделия, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки на пътници и
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товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, внос и
износ на стоки, строително-монтажна дейност,
рекламна и издателска дейност (като предприятие
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), счетоводство и
консултантска дейност, всякакви други сделки и
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Румяна Господинова Боянова-Тянева.
51516
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2583 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1274/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Валентино – ВГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Крали Марко 22, ет. 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, вътрешен
и международен транспорт, хотелиерски (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги (под формата на предприятие), сделки с
интелектуална собственост, заложна къща (след
надлежно разрешение), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
фризьорски и козметични услуги, маникюрист и
други дейности, незабранени със закон, указ или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Петров Талев и Гергана Петрова Атанасова
и се представлява и управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51517
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2294
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 1104/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Марса“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Янко Кожухаров 4 – 8, ет. 4, ап. 14, с предмет на
дейност: проектиране, строителство и монтажна
дейност, сделки с недвижими имоти, развойна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба, внос, износ и реекспорт на стоки,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, лизингови, спедиционни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, консултантска дейност, интериор
и екстериор, вътрешен и международен транспорт, агентство, външнотърговска дейност, внос
и износ, всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Георгиев Паскалев и Темелко Стойчев Пампов и се
представлява и управлява от съдружниците заедно.
51518
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2558 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1242/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ПМ – Рай“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Георги Кирков 31, вх. В, ет. 4, ап. 37, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни и лизингови сделки, сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни, издателски,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки
с благородни метали в страната и в чужбина,
вкл. и преработка, след разрешение от надлежен
орган, производство и реализация на земеделска
продукция. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Пенка Тонева
Дерменджиева и Марияна Михайлова Стоилова
и се представлява и управлява от Пенка Тонева
Дерменджиева.
51519
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2497 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1231/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елкан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Трети март 14, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, лицензионни и складови сделки,
стоков контрол, хотелиерски (извън случаите
на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
всички под формата на предприятие, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорство, внос и износ,
строителна и монтажно-ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, автосервизна дейност,
производство и търговия на електрическа енергия
(при спазване изискванията на Закона за енергетиката). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Георгиев Димитров.
51520
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2591
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 1295/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Лес транс капитал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ж.к. Орфей, бл. 4, вх. Г, ет. 5 ап. 49, с
предмет на дейност: производство, търговия и
услуги, комисионна и консигнационна търговия,
бартерни операции, откриване на магазини,
складове и кантори във връзка с дейността на
дружеството, спедиторска и транспортна дейност
в страната и в чужбина, внос-износ, реекспорт,
посредничество и търговско представителство,
сделки в областта на авторското право и с обекти
на интелектуалната и индустриалната собственост, рекламна, консултантска, маркетингова и
издателска дейност, предприемачество, покупка,
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строеж и обзавеждане на съвместни производства, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм,
както и друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Альоша Николаев Драганов, Карина Николова Стоева и Нурай
Бейтин Рамадан и се представлява и управлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51521
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2554
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 1259/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транс – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Горски извор, ул. Девети септември
126, с предмет на дейност: автотенекеджийски
и бояджийски услуги, ремонт, диагностика на
леки, лекотоварни и товарни автомобили, превозни сделки на пътници и товари в страната и
в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вкл. производство с цел
продажба на хранителни изделия, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и спедиционни сделки, дистрибуторство, складови
сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън
случаите на чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, търговско
представителство и посредничество, консултации,
маркетинг и реклама, производство на стоки и
услуги с изключение на забранените от закона,
комисионна, спедиторска, складова и лизингова
дейност, външноикономическа дейност и реекспорт, производство и търговия с офисна техника
и оборудване, всякаква друга търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Милко Вангелов Милинов.
51522
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2576 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 1268/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Арматекс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ж.к. Орфей, бл. 16, вх. В, ет. 4, ап. 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел продажба и
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ на стоки, покупка
на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, покупка, строеж или обзазеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Росен Тенев Спилков и Марияна
Дечева Спилкова и се представлява и управлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51523
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2523 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 10/89 вписа промени за „Благоустройство и комунално стопанство“ – ЕООД:
освобождаване на Стефан Димитров Димитров
като управител на дружеството; избиране за нов
управител на Ангел Тенев Колев; дружеството се
управлява и представлява от управителите Величко Христов Минев и Ангел Тенев Колев заедно.
51675
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2545
от 13.ХI.2007 г. по ф. д. № 1251/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лейк ланд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Свиленград, бул. България 60, ет. 3,
офис 33, с предмет на дейност: външнотърговска
дейност, вкл. внос и износ, покупко-продажба,
строителство, ремонт, проектиране и управление
на недвижими имоти, мениджмънт, транспортна
дейност, комисионна, спедиторска, складова и
лизингова дейност, рекламна, информационна и
консултантска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
юридически и физически лица. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Майкъл Джон Райт.
51676
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2515 от
8.ХI.2007 г. по ф. д. № 1243/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Винарска
изба Мезек“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Мезек, област Хасково, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в
страната и чужбина, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и чужбина, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, винопроизводство след
надлежна регистрация, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Сашо Георгиев Карапеев.
51677
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2500
от 7.ХI.2007 г. по ф. д. № 1235/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Цвета Дулева“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Светлина 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка,
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Цвета
Тенчева Дулева.
51678
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2081
от 19.IХ.2007 г. по ф. д. № 1024/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Табела“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж. к. Бадема 4, вх. В, ет. 7,
ап. 57, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с всички видове стоки – промишлени и
непромишлени (незабранени от закона), транспортна дейност в страната и чужбина на хора и
товари; производство на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
въшнотърговска дейност, внос и износ, бартерни сделки, оказионна, комисионна и разносна
търговия, фризьорски и шивашки услуги (като
предприятие), кафе-аперитив, бира-скара, стъкларски услуги (като предприятие). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Рехан Мурад Али.
51679
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2529
от 12.ХI.2007 г. по ф. д. № 1220/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лепре“ – ЕООД, със седа лище и а д рес на
управление с. Маточина, къща 77, Под кулата,
п.к. 6535, с предмет на дейност: хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, консултантски,
програмни, информационни и рекламни услуги;
предоставяне на козметични услуги, всякаква
разрешена от закона търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Елена Господинова Зайкова.
51680
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2496
от 7.ХI.2007 г. по ф. д. № 1229/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Олимас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Крали Марко 22, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
туристическа, хотелиерска (извън случаите на
чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорска, информационна, програмна и импресарска дейност; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, внос и износ. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Енвер Гюрел.
51681
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2439
от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 1189/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Скайтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ж. к. Орфей 31, вх. Б, ет. 3,
ап. 30, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите на чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Калин Толев Калинов.
51682
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2120 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1042/2007 вписа промени
за „Е – мултинет“ – ЕООД: преместване на седалището и адреса на управление на дружеството
от София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов
50а, ап. 14, на Димитровград, бул. Г. С. Раковски
34, вх. Б, ет. 6, ап. 12.
51683
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2531 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 176/2000 вписа промени
за „Ивико“ – ООД: освобождаване и заличаване
на Илиан Иванов Петров като съдружник и управител; приемане за нов съдружник и управител
на Даниела Димитрова Петрова; дружеството се
представлява и управлява от управителите Димитър Желязков Симеонов и Даниела Димитрова
Петрова заедно и поотделно.
51684
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2604 от
20.ХI.2007 г. по ф. д. № 1287/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Емосион“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Христо Смирненски 4, вх. Б,
ап. 19, с предмет на дейност: транспортна дейност, внос и продажба на автомобили; продажба
на стоки от собствено производство, изкупуване
и преработка на всички видове селскостопанска
продукция; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и чужбина, търговско
представителство и посредничество, издателска
и рекламна дейност; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лизингови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност; покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Емил Желязков Велев.
51685
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2298
от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 1168/2005 вписа промени за „Есприт“ – ЕООД: приемане на Павлина
Кирилова Пейчева за съдружник в дружеството;
промяна на дружеството от „Есприт“ – ЕООД,
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на „Есприт“ – ООД: вписва като управител на
дружеството Павлина Кирилова Пейчева; дружеството се представлява и управлява от управителите Митко Дончев Митев и Павлина Кирилова
Пейчева заедно и поотделно.
51686
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2457
от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 1199/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сесса“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Единство 31, вх. А, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки, внос и продажба на автомобили – нови или употребявани, и
части за тях, складови, лизингови, рекламни и
информационни сделки; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Снежана
Делчева Русева.
51687
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2458 от
1.ХI.2007 г. по ф. д. № 1203/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мебели
от Краси“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Зайчар 79, с предмет
на дейност: покупка на всякакви видове стоки
или други вещи, незабранени от закона, с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски услуги, складови сделки, туристически,
рекламни и информационни сделки, търговско
представителство и посредничество; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, сделки с интелектуална
собственост; производство, продажба и монтаж
на мебели. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Цветков Джамбазов.
51688
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2192 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 372/2002 вписа
промени за „Агро Ном“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик и управител на „Агро
Ном“ – ЕООД, Георги Костадинов Христозов;
вписва нов едноличен собственик и управител
на „Агро Ном“ – ЕООД, Коста Вълчев Костов;
вписва промяна в адреса на управление на дружеството – Хасково, ул. Генерал Карцов 19 – 21,
ет. 1, ап. 3; допълване на предмета на дейност
със: „проучване и разработване на кариери, производство и продажба на всички видове инертни
материали, както и всякакви други дейности,
незабранени от закона; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик и
управител Коста Вълчев Костов.
51689
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2595
от 16.ХI.2007 г. по ф. д. № 1282/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марица прес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Харманли, ул. Цар Освободител
22А, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, складови и транспортни сделки в
страната и чужбина, хотелиерски и туристически
дейности; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, транспортна
дейност в страната и чужбина, информационни,
програмни, импресарски, издателски, консултантски, рекламни и маркетингови дейности, печат
и разпространение на печатни произведения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Димитров
Атанасов.
51690
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1871 от
20.VIII.2007 г. по ф. д. № 609/2006 вписа промени
за „Самара – В. Войчева“ – ЕООД: заличаване на
досегашния предмет на дейност на дружеството;
вписване на нов предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти.
51691
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1809
от 9.VIII.2007 г. по ф. д. № 10/2001 вписа промени за „Васи и Ко“ – ООД: заличаване на Васил
Стайков Делиев като съдружник; вписва като
управител Генчо Костадинов Дюлгеров, който
ще представлява и управлява дружеството с досегашния управител Анна Василева Дюлгерова
заедно и поотделно.
51692
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2469
от 2.ХI.2007 г. по ф. д. № 1208/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауто бест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Свиленград, бул. България 151А, с
предмет на дейност: внос, износ и търговия с нови
и стари автомобили, транспортна, спедиционна
и складова дейност, търговия на едро и дребно;
производство на селскостопанска продукция, митническо агентство, търговско представителство и
посредничество в страната и чужбина; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
туристически услуги, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност и всякакви видове услуги на
населението, които не са забранени от ТЗ, а за
тези, за които се изисква разрешителен режим,
след съответно разрешение, външнотърговска
дейност, свързана с предмета на дейност на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димос
Георгиес Циокос.
51693
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1976
от 4.IХ.2007 г. по ф. д. № 834/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Еско – монолит“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Околовръстно шосе, с предмет на
дейност: енергоефективни услуги, свързани с
проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг, които ще се извършват
на основата на писмени договори, сключени с
енергиен потребител, съгласно разпоредбата на
чл. 20 ЗЕЕ; сключване на договори, при които
инвестициите се възстановяват от реализираните
спестявания на енергия, договорите съдържат:
базисното енергопотребление, гарантираните
икономии и реда за установяването им, начина
на финансиране, начина на изплащане на възнаг
раждението съгласно разпоредбата на чл. 21 ЗЕЕ
(т.нар. ESCO фирми). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Василев Хиновски, Илия Кръстев Илиев,
Антон Любомиров Иванов и „Монолит“ – АД,
и се представлява и управлява от Илия Кръстев
Илиев и Иван Михайлов Гавриков – представител
на „Монолит“ – АД, заедно и поотделно.
51742
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2495
от 6.ХI.2007 г. по ф. д. № 1157/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Михайлов – 70“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Въгларово, област Хасково, с
предмет на дейност: строителство и извършване
на отделни строителни и монтажни работи (при
спазване на изискванията на Закона за камарата
на строителите и след съответно вписване и издаване на удостоверение, когато такова се изисква
за съответната категория строеж, или строителни дейности след създаване на Централния
регистър на строителите); покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на
допълнителни туристически услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, маркетингова, лизингова и консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Севдалин
Атанасов Михайлов.
51743
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2593 от
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 1267/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Д и Л“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград, ул.
Ромен Ролан 2, вх. Б, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество;
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комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и чужбина, лицензионни и складови
сделки, стоков контрол, хотелиерски (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги
(всички под формата на предприятие); покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна
търговия, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорство; производство и търговия на
конфекция, трикотаж, бельо, кожени изделия,
шивашко производство, внос и износ, автосервизна и мотосервизна дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димо Димитров Бакалов и Лъчезар
Лилков Терзийски и се представлява и управлява
от Димо Димитров Бакалов.
51744
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2619
от 21.ХI.2007 г. по ф. д. № 1266/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Видев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Милин камък 8, с предмет на дейност:
ресторантьорство, хотелиерство, туристическа
дейност, рекламни, информационни, програмни,
издателски, импресарски и други услуги; покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и/или отдаване под наем, лизинг;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и чужбина, продажба на стоки от
собствено производство; изкупуване и преработка
на всякакви видове селскостопанска продукция,
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Видю
Димов Видев.
51745
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2520
от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 1265/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шенко 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Каменна 44, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в
страната и чужбина, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и чужбина, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски сделки; покупка, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупко-продажба и производство на
козметични и парфюмерийни стоки от страната
и чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Виктор
Нинов Маринов.
51746
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2598 от
19.ХI.2007 г. по ф. д. № 1296/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Евро стил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Вакарел 3, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, изграждане, монтаж
и ремонт на енергетично оборудване; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, строителна
и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки на пътници и товари в страната и
чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рек
ламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство
(извън слуачите на чл. 2, т. 3 ТЗ); вътрешно- и
външнотърговска дейност, импорт и експорт,
търговия с хранителни стоки, безалкохолни и
алкохолни напитки, посредничество, превозни,
транспортни услуги, хотелиерска, туристическа,
т у роператорска, рек ламна, информационна,
програмна и импресарска дейност и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
чужбина, ресторантьорство, обществено хранене,
кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека,
внос на всякакви МПС и резервни части за тях и
търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и
ремонт на пътни превозни средства. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Василев Иванов и Златимир
Димов Марчев и се представлява и управлява
от Петър Василев Иванов и Златимир Димов
Марчев заедно и поотделно.
51747
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2568
от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 1277/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дида и Иво“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Димитровград, кв. Черноконево, ул.
Червеноармейска 58, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
вкл. производство с цел продажба на хранителни
изделия, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на
чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска
дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Диляна
Бончева Иванова.
51748
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2637 от
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 1262/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Бул билд“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул.
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Алеко Константинов 21, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, превозни
(в страната и чужбина), спедиционни и складови
сделки, хотелиерски (извън случаите на чл. 2, т. 3
ТЗ), туристически и рекламни услуги (всички
услуги като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ); откриване и експлоатация на ресторанти, магазини, кафе-аперитиви, външнотърговска
дейност – внос и износ по предмета на дейност
с български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство на
фирми и лица в страната и чужбина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Георгиев Топалов и Марин
Вълев Иванов и се представлява и управлява от
Георги Георгиев Топалов и Марин Вълев Иванов
заедно или поотделно.
51749
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2441
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 391/2007 вписа промени
за „Биг чери“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Тинко Василев Гарев;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Алианс Интернешънъл“ – ООД; променя наименованието на дружеството на „Фреско“ – ЕООД;
премества адреса на управление на дружеството
от Хасково, ул. Липа 18В, в Хасково, ул. Добруджа
10, вх. Б, ет. 1, офис 5; дружеството ще се управлява и представлява от Тинко Василев Гарев.
50970
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2034
от 13.IX.2007 г.по ф.д. № 204/97 вписа промени
за „Тап строй“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Тошко Вълев Ташев;
вписва Веселин Монев Димов като едноличен
собственик и управител; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик
и управител Веселин Монев Димов.
50971
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2177 от 2.Х.2007 г.по ф.д. № 31/98 вписа
промени за „Еверест“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.;
заличава досегашния предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: добив, производство,
обработка, преработка, търговия, спедиция и
логистика на стоки от сферата на всички индустриални отрасли, а така също и счетоводна,
финансова, брокерска, лизингова, комисионна,
консултантска, проектантска, строителна, дизайнерска, рекламна, издателска, печатарска,
транспортна, туристическа, хотелиерска дейност,
както и всякакви други незабранени със закон
дейности, които ще се извършват на територията на страната и извън нея; вписа промяна в
управлението на дружеството с избиране на един
управител Вартан Гарабед Маликян, който ще
го представлява и управлява.
50972
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2083 от
20.IX.2007 г. по ф.д. № 1003/2007 вписа промени
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за „Капитал концепт“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството
от София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов
50А, ап. 12, в Димитровград, бул. Георги Сава
Раковски 34, вх. Б, ет. 6, ап. 12.
50973
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2248 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 113/2002 вписа промени за
„Евро – 2002“ – ООД: заличава Илчо Димитров
Господинов, Стойчо Михайлов Михайлов и Георги
Демирев Минков като съдружници; освобождава
и заличава Илчо Димитров Господинов като
управител; вписва като съдржници и управители
Делчо Георгиев Илиев, Стефка Георгиева Радева;
премества адреса на управление от Харманли,
ул. Цар Калоян 4, в Харманли, ж.к. Тракия 5А,
вх. А, ет. 2, ап. 7; дружеството ще се представлява
и управлява от Делчо Георгиев Илиев и Стефка
Георгиева Радева заедно и поотделно.
50974
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2212
от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 100/95 вписа промени за
„Бизнесконсулт“ – ООД: вписа като съдружник
Петър Христов Влахов; вписа като управител
Пет ър Христов Вла хов; д ру жест вото ще се
представлява и управлява от Христина Стефанова Влахова и Петър Христов Влахов заедно и
поотделно.
50975
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2569
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1279/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Макс медия“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Единство 27, вх. Б,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: изкупуване и
търговия на едро и дребно с всякакви промишлени, непромишлени, хранителни и нехранителни
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция и животни (извън
случаите по чл. 2, т. 1 ТЗ), хранително-вкусово
производство – тестени и сладкарски изделия
(като предприятие), производство на шивашки
изделия (като предприятие) и на безалкохолни
напитки (като предприятие), покупко-продажба
на недвижими имоти, строително-предприемаческа дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност (под формата на предприятие),
хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, внос, износ и
реекспортни стоки, бартерни сделки, търговия с
петролни продукти, откриване и експлоатация на
бензиностанции (след разрешения), транспортни
превози – такси, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, международни превози,
електроуслуги, бояджийски, дърводелски и стругарски услуги (всички под формата на предприятие), както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петко
Георгиев Бозуков.
50976
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2394 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 2608/92 вписа поемане на
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ЕТ „Георги Стоянов – Ива“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения ведно
с фирмата на наследодателя Георги Петров Стоянов от неговата наследница Магдалена Георгиева
Стоянова и я вписва като едноличен търговец с
фирма ЕТ „Георги Стоянов – Ива – Магдалена
Стоянова“.
50977
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 380/2007 вписа промени за
„Молтай“ – ООД, Шумен: заличава Мюнир Даглъ
като съдружник в дружеството; вписва промяна в
правната форма на дружеството от ООД в ЕООД,
което ще се изписва „Молтай“ – ЕООД, и ще се
представлява от управителя Чъбук Наджи.
51539
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 969/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Амбулатория за първична дентална помощ – индивидуална практика – Жечев
дент“ – ЕООД, съкратено „АПДП – ИП – Жечев
Дент“ (изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Дедеагач 6, вх. 3,
ет. 3, ап. 33, с предмет на дейност: извършване на
първична извънболнична дентална помощ, консултации и профилактика, медицински дейности
и манипулации, дейности по здравна промоция
и профилактика, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лечение на болен
в дома му, когато състоянието на болния налага
това, хоспитализация на пациенти в болница,
когато лечебната цел не може да се постигне в
амбулаторни условия. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
Жечко Добрев Жечев.
51540
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 966/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Елитис“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Съединение 119А, ет. 2, офис 6, с предмет на
дейност: покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проектиране
на културно-битово и жилищно строителство,
сделки с недвижими имоти, материали и техника,
инвеститорски, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, импорт, експорт, рекламна,
оказионна, комисионна, спедиционна, транспортно-спедиторска, лизингова, туристическа, складова, ресторантьорска, хотелиерска, импресарска
дейност, посредничество и представителство на
български и чуждестранни фирми, разкриване на
магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки
и услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни сделки, производство и продажба на
селскостопанска продукция, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Владимир Белчев Кръстев
и Емил Жечков Павлов, които го управляват и
представляват заедно.
51541
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 968/2007 вписа в търгов-
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Питон“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Владайско въстание 126, с предмет на дейност: производство на
автотапицерии и автоаксесоари, търговска дейност с промишлени стоки за бита, спедиционна,
превозна и складова дейност, информационно
обслужване, търговско представителство, посредничество, туристическа и рекламна дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство
на биогорива. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ Диян
Димитров Дочев.
51542
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 965/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аксес“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Средна гора 8, вх. 2, ет. 3, ап. 24, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и
международен туризъм, хотелиерство, рекламна
дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ Галин
Грозев Найдев.
51543
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара
Терм“ – ООД, Шумен, е представило в търговския
регистър по ф.д. № 845/2005 проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г.
51544

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Български национален клуб „Лабрадор ретривер“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно общо събрание на членовете на 24.V.2010 г.
в 11 ч. в София, кв. Хиподрума, ул. Булаир 1,
пицария „Мон ами“, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. отчет за дейността
на управителния съвет през 2009 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3235
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 26.V.2010 г. в 18 ч. в сградата на 9
ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ на адрес София,
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бул. Патриарх Евтимий 35, при следния дневен
ред: 1. приемане на информация за дейността
на у чилищното настоятелство през периода
2005 – 2009 г.; 2. приемане на нови членове; 3.
изменения и допълнения в устава на училищното
настоятелство; 4. освобождаване и избиране на
членове на съвета на настоятелите. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в събранието. 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, колкото и членове да се явят.
3153
3. – Изпълнителният съвет на Българската
национално-патриотична партия, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове и
симпатизанти на ІІ редовен национален конгрес
на БНПП на 29.V.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Г.С.
Раковски 108, ет. 2, зала 3, при следния дневен ред:
1. отчет за периода от 18.ІХ.2005 г. до 29.V.2010 г.;
2. обсъждане и приемане на промени и допълнения в програмата на БНПП; 3. обсъждане и
приемане на промени и допълнения в устава на
БНПП; 4. избор на ръководство.
3234
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сговор 92“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на сдружението на 2.VІ.2010 г. в 19 ч.
в помещенията на ул. Гюешево 12а, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. отчет за финансовото
състояние на сдружението; 3. избор на ново ръководство на сдружението. Двата отчетни доклада ще
бъдат предоставени на членовете на сдружението
до 5.V.2010 г. Предложения за ново ръководство се
приемат в секретариата до 19.V.2010 г. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на годишното отчетно-изборно събрание.
2946
2. – Управителният съвет на фондация „Атанас Буров“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 3.VI.2010 г. в 18 ч. в сградата на „Корпоративна търговска банка“ – АД, София, ул.
Граф Игнатиев 10, общо събрание на фондацията
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на фондация „Атанас
Буров“ и изпълнението на бюджета за 2009 г.;
2. приемане програма за дейността и бюджет на
фондация „Атанас Буров“ за 2010 г.; 3. избор на
управителен съвет на фондацията и председател
на настоятелството; 4. приемане на нови настоятели на фондацията; 5. разни.
2853
2. – Управителният съвет на Българския
съюз по заваряване, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на съюза
на 3.VІ.2010 г. в 13 ч. в зала № 2140 (блок 2) на
Техническия университет, София, при следния
дневен ред: 1. отчет за изтеклия период; 2. приемане на промени в устава на БСЗ; 3. избор на
управителен съвет и контролен съвет; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2812
53. – Управителният съвет на Българската
морска камара – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно отчетно-
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изборно събрание на 3.VI.2010 г. в 15 ч. във Варна,
хотел „Аква“, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността през 2009 г.; 2. отчет на изпълнението на финансовия план за 2009 г.; 3. промени
в устава на БМК; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. промяна на размера на членския внос;
6. приемане на план за работа през 2010 г.; 7.
приемане на финансов план за 2010 г.; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2879
200. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.VІ.2010 г. в 17 ч. в сградата на ПГ
по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица,
ул. Антон Страшимиров 44, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет на сдружението за 2009 – 2010 г.; 2. отчет на
контролния съвет на сдружението; 3. програма
за развитие на сдружението за 2010 – 2011 г. 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. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание.
2839
10. – Управителният съвет на Съюза на военноинвалидните кооперации в България, Перник,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
свиква редовно общо събрание на членовете
на съюза на 30.V.2010 г. в 10 ч. в залата на СРС
„Подкрепа“, Перник, пл. Свети Иван Рилски,
Синдикален дом, ет. 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на СВИКБ; 2. приемане
на доклад за дейността на СВИКБ за 2009 г.; 3.
доклад на контролния съвет за дейността през
2009 г.; 4. утвърждаване на програма за дейността
на СВИКБ през 2010 г.; 5. приемане на баланса
и отчета за приходите и разходите на СВИКБ
за 2009 г.; 6. утвърждаване на проект за бюджет
на СВИКБ за 2010 г.; 7. промени в устава на
СВИКБ. Поканват се всички членове да участват
в редовното общо събрание на СВИКБ лично
или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията започва в 9 ч. в деня на събранието. 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.
3180
15. – Управителният съвет на СОПДР „Пловдив – ЕСТИ“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.V.2010 г. в 11
ч. в Пловдив, бул. 6 септември 87, ет. 3, ап. 5, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на сдружението за 2009 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членове на УС и председател за
дейността им през 2009 г.; 3. одобряване на ГФО
за 2009 г.; 4. избор на нов член на управителния съвет и освобождаване на Огнян Йорданов
Тодоров като член на УС; 5. приемане бюджета
на сдружението за 2010 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред.
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Членовете на сдружението мога да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 13 до 17 ч. всеки работен ден.
3366
16. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб по спортен риболов – ЕСТИ“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.V.2010 г. в 11 ч. в Пловдив,
бул. 6 септември 87, ет. 3, ап. 5, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на УС за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност
на членове на управителния съвет и председател; 3. вземане на решение за прекратяване на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 13 до 17 ч. всеки работен ден.
3367
3. – Съветът на директорите на „Тритон И &
И“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 31.V.2010 г. в 9 ч. в административната сграда
на дружеството, Пловдив, бул. Рогошко шосе 3А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2009 г. съгласно приложението; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка съгласно приложението; 3. разпределяне
на печалбата за 2009 г.; проект за решение – ОС
разпределя печалбата и дивидентите съгласно
предложението на СД – по приложение; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.;
проект за решение – ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2010 г.; 5. освобождаване от отговорност на СД
за периода 1.І.2009 г. – 31.ХІІ.2009 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност СД за
периода 1.І.2009 г. – 31.ХІІ.2009 г.; 6. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение – ОС
избира предложения от СД нов съвет на директорите; 7. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение – ОС приема
измененията и допълненията на устава съгласно
направените предложения; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на дружеството всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия
ден от 8 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VІ.2010 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3065
1. – Съветът на директорите на „Хирон“ – АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на
31.V.2010 г. в 13 ч. в административната сграда
на дружеството, Пловдив, бул. Рогошко шосе 3А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
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2009 г. съгласно приложението; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка съгласно приложението; 3. разпределяне
на печалбата за 2009 г.; проект за решение – ОС
разпределя печалбата и дивидентите съгласно
предложението на СД – по приложение; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.;
проект за решение – ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2010 г.; 5. освобождаване от отговорност на СД
за периода 1.І.2009 г. – 31.ХІІ.2009 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност СД за
периода 1.І.2009 г. – 31.ХІІ.2009 г.; 6. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение – ОС
избира предложения от СД нов съвет на директорите; 7. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение – ОС приема
измененията и допълненията на устава съгласно
направените предложения; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на дружеството всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия
ден от 12 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 17.VІ.2010 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3066
13. – Съветът на директорите на „Бимекс
инженеринг“ – АД, Пловдив, на основание чл.
223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 31.V.2010 г. в 13 ч. в административната сграда на дружеството, Пловдив,
бул. Рогошко шосе 3А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г. съгласно приложението; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2009 г. и доклада на експертсчетоводителя за извършената проверка; проект
за решение – ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2009 г. и доклада на експертсчетоводителя за извършената проверка съгласно
приложението; 3. разпределяне на печалбата за
2009 г.; проект за решение – ОС разпределя печалбата и дивидентите съгласно предложението
на СД – по приложение; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2010 г.; 5. освобождаване
от отговорност на СД за периода 1.I.2009 г. – 31.
XII.2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност СД за периода 1.I.2009 г. – 31.
XII.2009 г.; 6. изменения и допълнения на устава
на дружеството; проект за решение – ОС приема
измененията и допълненията на устава съгласно
направените предложения; 7. избор на членове
на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение – ОС приема предложения състав
на съвета на директорите; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на
разположение в седалището на дружеството всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва същия
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ден от 12 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VI.2010 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3068
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Свети Никола – Поморие“, Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 22.V.2010 г. в 16 ч. в
Поморие в залата на рехабилитационен център
„Свети Георги – Поморие“ при следния дневен
ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. вземане
на решение за промяна на наименованието на
сдружението от „Свети Никола – Поморие“ на
„Рибарско сдружение Свети Никола – Поморие“;
3. обсъждане и приемане на промени в устава.
3035
40. – Съветът на директорите на „АК Електрик“ – А Д, Радомир, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
1.VІ.2010 г. в 10 ч. в сградата на дружеството на
ул. Райко Даскалов 68 в Радомир при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството за 2009 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2009 г.; 4. разпределение на печалбата на
дружеството за 2009 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2010 г.; 6. разни. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите всеки присъствен ден от 8 до 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ се насрочва друго заседание на 15.VІ.2010 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3009
30. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на развъдчиците на Черношарената
порода в България“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.V.2010 г. в
10 ч. в Русе, ул. Придунавски булевард 56, при
дневен ред: доклад за дейността на сдружението.
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.
3010
14. – Управителният съвет на сдружение „Европакултур“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.V.2010 г. в 14 ч. в седалището му в
Русе, ул. Алеи Възраждане 36, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
дейността на сдружението; 2. избор на ликвидатор и определяне срока на ликвидацията. 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.
2850
73. – Управителният съвет на Дружеството за
подпомагане на деца и лица с умствени, физически и сензорни увреждания (ДПДЛУФСУ) „Св.
Стилиян Детепазител“, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението да присъстват на общо отчетно събрание
на 27.V.2010 г. в 17 ч. в Сливен, ж.к. Дружба,
до бл. 10, в Дневен дом за деца, младежи и
възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилиян Детепазител“, при следния дневен ред:

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
обсъждане и вземане на решение по отчета на
управителния съвет; 3. отчет за дейността на
контролно-ревизионната комисия; 4. обсъждане
и вземане на решение по отчета на контролноревизионната комисия; 5. разни.
3207
20. – Управителният съвет на Югоизточна
Тракийска регионална лозаро-винарска камара – Сливен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 13, ал. 1 от устава свиква общо събрание
на камарата на 3.VІ.2010 г. в 11 ч. в Сливен, ул.
Старозагорско шосе, административна сграда на
Пазара за плодове, зеленчуци и цветя, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Югоизточна
Тракийска РЛВК през 2009 г.; 2. приемане на
проектобюджет за 2010 г.; 3. разни – по проектопредложенията на управителния съвет и на
членовете. Материалите за общото събрание са
на разположение на членовете в офиса на сдружението. 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.
2940
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Занаятчийски еснафъ“, Сопот,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно събрание на 3.VI.2010 г. в 19 ч.,
в сградата на сдружението в Сопот, ул. Йордан
Войвода 6, ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението за 2008 и 2009 г.;
2. финасов доклад за приходите и разходите на
сдружението за 2008 и 2009 г.; 3. организационни
въпроси.
2894
10. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани – Стара Загора“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 30.V.2010 г. в 12 ч. на адрес: Стара
Загора 6000, ул. Стара планина 9, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. приемане на финансовия отчет за 2008 г. на
сдружението и оперативен бюджет за 2010 г.; 3.
откриване на клонове в други населени места;
4. други.
3032
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство – училище „Христо Ботев“ – Тутракан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.V.2010 г. в 17,30 ч. в Тутракан, ул. Гео Милев
2, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. избор на нов управителен съвет.
При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
при същия дневен ред. Членовете на сдружението
могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред на посочения адрес от 8 до 16 ч.
всеки работен ден.
2836
2. – Управителният съвет на сдружение „Душевно равновесие“ – Търговище, кани своите
членове на общо отчетно-изборно събрание на
26.V.2010 г. в 18 ч., в сградата на офиса на сдружението на ул. Бенковски 10А, стая 10, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. избор на ново
ръководство; 3. промяна на устава.
2835
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3. – Управителният съвет на сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“ – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите
членове на общо отчетно-изборно събрание на
26.V.2010 г. в 16 ч., в сградата на офиса на сдружението на ул. Бенковски 10А, стая 8, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. избор на ново
ръководство; 3. промяна на устава.
2811
10. – Управителният съвет на Търговско-промишлена палата, Търговище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
3.VІ.2010 г. в 10 ч. в залата на ресторант „Нова Мизия“, Търговище, пл. Свобода, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на ТПП – Търговище, за периода 2005 – 2009 г.;
2. отчет за дейността на контролния съвет; 3.
програма за дейността на ТПП – Търговище, за
периода 2010 – 2015 г.; 4. приемане на промени
в устава на ТПП – Търговище; 5. приемане на
бюджет на ТПП – Търговище; 6. избор на ръководни органи. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне в 11 ч. на посочените дата и място и
ще се проведе при същия дневен ред независимо
от броя на членовете, които ще се явят.
3033
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково, община Ракитово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от
устава свиква общо събрание на 26.V.2010 г. в
16 ч. в сградата на читалище „Св. св. Кирил и
Методий“ в Дорково при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; 2. приемане
на бюджет за 2010 г. на сдружението; 3. приемане и утвърждаване на правила за разходване на
средствата на сдружението; 4. избор на касиер
на сдружението; 5. други предложения. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2837
3. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Казанка“, с. Казанка, област Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 1.VІ.2010 г. в 18 ч. в
с. Казанка, сградата на кметството, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. приемане на отчета
по изпълнение на бюджета за 2009 г.; 3. приемане
на проектобюджета на сдружението за 2010 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им през 2009 г.;
5. промяна в устава на сдружението; 6. промяна в
управителния съвет на сдружението; 7. промяна
на вътрешния правилник за дейността на сдружението; 8. разни.
2957
1. – Управителят на сдружение „К луб за
възстановяване на българските породи коне и
развитие на конния спорт „Авитохол“, с. Мировяне, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.V.2010 г. в 10 ч. в
офиса на сдружението при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. разглеждане
на молби на членове на сдружението за напус-

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

кане на сдружението; 3. разглеждане на молби
за приемане на нови членове на сдружението; 4.
приемане на промени в учредителния акт.
2949
40. – Учредителният комитет (надзорният
орган) на СН „Николаевка“, с. Николаевка,
област Варна, на основание чл. 22 във връзка
с чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД 09-236 от
19.ІІІ.2009 г. на заместник-министъра на земеделието и храните относно откриване на процедура за учредяване на сдружение за напояване
„Николаевка“, с. Николаевка, община Суворово,
област Варна, с предмет на дейност: експлоатация;
поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждането на нови
напоителни канали и съоръжения; доставяне и
разпределяне на водата за напояване; отвеждане
на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически
мероприятия за подобряване състоянието на
земеделските земи; рибовъдство и развъждане на
водоплаващи птици, отправя покана към всички
собственици и ползватели на земеделски земи в
землището на с. Николаевка, община Суворово,
област Варна (попадащи в територията на СН),
да присъстват на учредително събрание на сдружението на 24.VІІ.2010 г. в 10 ч. в читалището
на с. Николаевка при следния дневен ред: 1. установяване спазени ли са разпоредбите по чл. 6,
ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на решение
по отчета на надзорния орган за освобождаването му от отговорност; 3. вземане на решение
за учредяване на сдружението и приемане на
устава му; 4. избиране органи на управление
на сдружението. Материалите по дневния ред
на учредителното събрание са на разположение
на учредителите в РДХ – Варна, с адрес: Варна,
бул. Хр. Ботев 10, ет. 5. При липса на кворум на
основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се
проведе на 21.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в читалището
на с. Николаевка, община Суворово.
3113
1. – „Хюлет – Пакард“ („Hewlett – Packard“),
дружество, регистрирано в щата Делауеър, САЩ,
с адрес на управление: ул. Хановер 3000, Пало
Алто, 94304-1112 Калифорния, САЩ („HP“ или
„дружеството“) на основание чл. 92г във връзка
с чл. 92а ЗППЦК, уведомява работниците и служителите на HP и на дъщерните му дружества в
България, отговарящи на условията за участие,
относно започването на първично публично
предлагане на обикновени акции на HP с номинална стойност 0,01 USD („акциите“) съгласно
условията на План 2000 за закупуване на акции
от служители на дружество Hewlett – Packard
(известен също така като Планa за собственост
върху акции) („ПСА“) или изменения План 2004
за стимулиране чрез акции на дружество HewlettPackard („ПСтА“), както следва: 1. Съгласно ПСА
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ще се предлагат максимум 175 000 000 акции.
ПСА предвижда два шестмесечни периода на
предлагане годишно, които започват от първия
ден, на който националните фондови борси на
САЩ започват търговия на или след 1 май и 1
ноември, и изтичат шест месеца по-късно – на 31
октомври или съответно на 30 април. Периодът на
записване за участие в ПСА е три седмици преди
започване на периода на предлагане. Закупуването
се извършва на последния борсов ден на всеки
период на предлагане – датата на закупуване.
Покупната цена е равна на справедливата пазарна
цена на акциите (както е дефинирано в ПСА) на
датата на закупуване.Служителите нямат право
да закупят повече от 5000 акции за всеки период
на предлагане или акции на стойност повече
от $ 25 000 (по справедливата пазарна цена на
акции на началната дата на периода на предлагане) за всяка календарна година. 2. Съгласно
ПСтА на служителите и техните директори от
HP или на дъщерните му дружества или филиали
могат да бъдат предоставени различни видове
бонуси, включително, но без ограничение, опции
за закупуване на акции, ограничени акции и
ограничени акционни единици. Както опциите
за закупуване на акции, така и ограничените
акции и ограничените акционни единици, дават
право за придобиване на акции. Общият брой на
акциите във връзка с предлагането по ПСтА е
245 000 000. Сроковете за предлагане и записване
ще бъдат уточнени във всяко от уведомленията,
които служителите ще получат във връзка с
предлагането. Публичното предлагане на акциите
се извършва въз основа на проспект, одобрен
в Люксембург на 1.04.2010 г. и паспортизиран
в България на основание на чл. 92г ЗППЦК.
Служителите, които отговарят на изискванията
за участие, могат да се запознаят с проспекта
и резюмето му на български език на следните
интернет страници: www.bourse.lu. В допълнение,
проспектът и резюмето му на български език
могат да бъдат намерени и в разделите за ПСА и
ПСтА във вътрешната мрежа на HP, а безплатни
копия могат да бъдат получени след заявка до
помощник-секретаря на дружеството на адрес:
ул. Хановер 3000, m/s 1050, Пало Алто, 94304
Калифорния, САЩ и/или на телефонен номер:
001 650 857 1501.
3114
Огнян Георгиев Липовски – ликвидатор на
сдружение „БГР консултанти – в ликвидация“,
рег. по ф.д. № 18696/2007 на Софийския градски съд, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
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