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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

РЕШЕНИЕ

относно замяната на част от българския
външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец
Като отчита подновените дебати в обществото за отражението на извършената през
2002 г. замяна на част от българския външен
дълг и като отбелязва отсъствието на официална оценка за евентуалните ползи или вреди
от тази замяна към днешна дата, на основание
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България Народното събрание
РЕШИ:
Препоръчва на министъра на финансите на
Република България да възложи на Агенцията
за икономически анализи и прогнози, като
привлече и външни за Министерството на
финансите експерти – утвърдени специалисти
в съответната област:
1. Да изяснят отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори
при подготовката и осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през
2002 г. и 2003 г.
2. Да установят дали Министерството на
финансите е извършило операциите по замяна
в интерес на българския данъкоплатец.
3. Да извършат оценка на ефектите върху
бюджетите на Република България от извършената замяна.
4. Да извършат оценка на ефектите върху
кредитния рейтинг, респективно цената на
финансовия ресурс за българските банки и
българския бизнес.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за експортния контрол на оръжия и изделия
и технологии с двойна употреба, приет с Постановление № 72 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; попр., бр. 39
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2008 г. и бр. 93
от 2009 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието на глава трета след
думата „трансфер“ се поставя запетая и се
добавя „транзит“.
2. В чл. 27:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Износ и трансфер от територията на
Република България за територията на държава
от Общността на изделия с двойна употреба,
включени в Приложение I и Приложение ІV
на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за
въвеждане режим на Общността за контрол
на износа, трансфера, брокерската дейност и
транзита на изделия и технологии с двойна
употреба, публикуван в „Официален вестник“
на Европейския съюз, бр. L 134, наричан понататък „Регламент (ЕО) 428/2009“, и определените с акт на Министерския съвет, могат
да извършват физически и юридически лица
след регистрация в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с изключение
на случаите на износ и трансфер, за които
е издадено разрешение от друга държава от
Общността.“;
б) в ал. 2 думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“;
в) в ал. 5 думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
3. В глава трета наименованието на раздел
ІІ се изменя така:
„Разрешение за износ, трансфер, транзит
на изделия с двойна употреба и брокерска
дейност с тях“.
4. В чл. 28:
а) в ал. 1 след думите „с двойна употреба“
се добавя „и брокерска дейност с тях“, а след
думите „чл. 27, ал. 1“ се добавя „и чл. 36, ал. 1“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Разрешение за транзит на изделия с
двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия, когато са налице условията по
чл. 53б и 53в от закона.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думата „ал. 1“ се добавя „и 2“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. В чл. 29:
а) в ал. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;
б) в ал. 2 след думата „или“ се добавя „национално“;
в) в ал. 3, т. 1 и ал. 4 думите „Регламент
1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 428/2009“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Национално генерално разрешение за
износ на изделия с двойна употреба от Приложение I, с изключение на изделията, посочени в част 2 от Приложение IV на Регламент
(ЕО) № 428/2009 за износителите по чл. 43 от
закона, се публикува на интернет страницата
на Министерството на икономиката, енерге-
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тиката и туризма. Издаденото разрешение е
със срок на валидност до две години и може
да бъде продължено еднократно за срок до
една година.“
6. В чл. 30:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) За износ на изделия с двойна употреба от
Приложение II, част 1 за държавите, посочени
в Приложение II, част 3 на Регламент (ЕО)
№ 428/2009, се прилага генерално разрешение
на Общността за износ съгласно чл. 9, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“;
б) в ал. 2 думите „5 работни дни преди
извършването на износ“ се заменят с „до 30
дни след датата, на която е извършен първоначалният износ“.
7. В чл. 32 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.
8. В чл. 34:
а) в ал. 1, 3 и 4 думите „Регламент 1334/2000“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;
б) в ал. 5:
аа) в изречение първо думите „Регламент
1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 428/2009“;
бб) изречение второ се изменя така:
„Генералното разрешение за трансфер се
публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.“;
в) в ал. 6 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.
9. В чл. 36:
а) в ал. 1 думите „от Междуведомствения
съвет“ се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“;
б) в ал. 2 думите „Междуведомствения съвет“
се заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“, а думите „приложение
№ 1, и документите по чл. 21, ал. 1 от закона“
се заменят с „приложение № 18, и документите
по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12
от закона“;
в) в ал. 3 думите „Междуведомственият съвет“ и „Междуведомствения съвет“ се заменят с
„Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“.
10. В глава трета се създава раздел ІІІа:
„Раздел ІІІа
Разрешение за брокерски услуги с изделия с
двойна употреба
Чл. 36а. За извършване на брокерски услуги с
изделия с двойна употреба се издава разрешение
за брокерски услуги от Междуведомствената
комисия, когато изделията са или могат да
бъдат предназначени за употребите по чл. 4,
параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
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Чл. 36б. (1) За получаване на разрешение за
брокерски услуги с изделия с двойна употреба
заявителят представя в Междуведомствената
комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец – приложение № 33;
2. попълнен образец – приложение № 34, в
4 екземпляра;
3. копие и заверен превод на български
език на документите, удостоверяващи правото
на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. копие и заверен превод на български
език на документ, удостоверяващ участието на
заявителя в сделката;
5. нотариално заверено копие и заверен
превод на български език на разрешението за
износ, ако това се изисква по националното
законодателство на държавата на износителя;
6. оригинал на сертификат за краен потребител и/или международен сертификат за
внос или техни копия, заверени съответно от
компетентния орган в страната на крайния
потребител или в страната на изпращача, със
заверен превод на български език;
7. копие и заверен превод на български език
на документите, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор, фактура, поръчка и
други) между участниците в сделката;
8. документ за платена държавна такса.
(2) В случай че съгласно националното
законодателство на държавата не се издава
документът по ал. 1, т. 3 и 5, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена
декларация от изпращача и получателя и заверен
превод на български език от нея.
(3) Издаденото разрешение е със срок на
валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(4) След получаване на разрешение за
брокерски услуги заявителят се задължава
да информира писмено Междуведомствената
комисия за участието на други български физически и юридически лица в осъществяването
на брокерски услуги.“
11. В глава трета се създава раздел ІІІб:
„Раздел ІІІб
Разрешение за транзит на изделия с двойна
употреба
Чл. 36в. Транзит на изделия с двойна употреба се извършва въз основа на разрешение
за транзит, издадено от Междуведомствената
комисия, когато изделията са или могат да
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бъдат предназначени за употребите по чл. 4,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
Чл. 36г. (1) За издаване на разрешението
за транзит изпращачът или упълномощено от
него лице представя в Междуведомствената
комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец – приложение № 33;
2. попълнен образец – приложение № 35, в
4 екземпляра;
3. легализирано копие и заверен превод на
български език на разрешение за износ, издадено от компетентен орган на държавата на
износителя, и/или копие и заверен превод на
документите, удостоверяващи правото му да
извършва съответната дейност;
4. копие на сертификата за краен потребител и/или международен сертификат за внос,
издаден от компетентен орган на държавата
на крайния потребител, и заверен превод на
български език;
5. копие и заверен превод на български език
на документ от производителя на изделията
с двойна употреба, удостоверяващ техните
технически характеристики, функционално
предназначение, качествен и количествен
състав;
6. документ за платена държавна такса.
(2) Издаденото разрешение е със срок на
валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(3) Разрешението за транзит е валидно при
условията и до изтичането на срока, посочени в
него, но не повече от 30 дни, считано от датата
на въвеждане на изделията на територията на
Република България.
(4) В разрешението за транзит на изделия
с двойна употреба се посочват маршрутът на
преминаване през територията на Република
България и планираният срок за преминаване.“
12. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Внос на изделия с двойна употреба,
определени с постановление на Министерския
съвет, на територията на Република България от
трети държави могат да извършват физически
и юридически лица след регистриране на вноса
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма или от оправомощени от него длъжностни лица.“
13. В чл. 38, ал. 1, т. 4 и ал. 2 думите
„Междуведомствената комисия“ се заменят с
„Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“.
14. Приложения № 1, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 и 31 се изменят така:
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„Приложение № 1
Изходящ № и дата на заявлението:
(попълва се от заявителя)
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Входящ № и дата на получаване на заявлението:
(попълва се от Междуведомствения съвет)

ЗАЯВЛЕНИЕ за:
(отнася се за дейности с оръжия)

ЛИЦЕНЗ ЗА:

ИЗНОС, ВНОС И ТРАНСФЕР НА ОРЪЖИЯ
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА:

БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЯ

Данните се попълват само с главни печатни букви.

Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната
дейност, за която е заявлението.

Маркирайте съответната клетка със символа Х.





І.

Не използвайте абревиатури и съкращения освен общоприетите
международни съкращения при попълването на полетата.
Ако разполагате с допълнителна информация за съответната
дейност, моля да попълните поле VІІ.

Заявител:
Име:

Съдебна
регистрация:

Съд

Седалище:
ж.к., ул., №
Пощенски код:

Фирмено дело

Адрес на
управление:
ж.к., ул., №
Пощенски код:

Факс №

e-mail:

Факс №

e-mail:

Факс №

e-mail:

Име:
Длъжност:

Телефон №:
ІІІ. Вид на лиценза по отношение на категориите от
Списъка на оръжията*:
ІV.

Обхват на лиценза:
По отношение на категориите от
Списъка на оръжията*:

Пълен
Ограничен

Без ограничения по отношение на категориите от Списъка на оръжията
Следните категории:

По отношение на държавите на
крайните потребители или на
износителите:

*

Стр.

Населено място:

Телефон №:
Упълномощено
лице:

Том

Населено място:

Телефон №:

ІІ.

№ от Регистъра на
търговските дружества

Без ограничения по отношение на държавите
Следните държави:

Попълва се за лиценз за износ, внос и тренсфер на оръжия.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН8 ВЕСТНИК
Приложение № 1
V. Приложени документи:
(прилагат се само документите, изисквани по Закона за експортен контрол на оръжия
и изделия и технологии с двойна употреба за съответната дейност)
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за
първоначална съдебна регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на
съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди получаване на
заявлението и отразяващо всички промени към получаване на заявлението
2. Документ, издаден от компетентния съд, че заявителят не е обявен в несъстоятелност
или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, както и че не е вписано
прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация в случаите, когато заявителят не е
пререгистриран по Закона за търговския регистър
3. Документ, издаден от Министерството на вътрешните работи, за съгласуване на
физическите лица, които пряко участват в тази дейност
4. Списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, придружен от
автобиография и кадрова справка на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално
заверен образец от подписа, и разрешение за достъп до класифицирана информация, ако
лицето притежава такова
5. Копие от документ, издаден от компетентните органи, че заявителят е създал условия за
опазване на класифицираната информация, в случаите, когато това е необходимо
съгласно Закона за защита на класифицираната информация
6.
Свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния
директор, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в
случай че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния
управителен орган, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер
7.
8.
9.

БРОЙ 31
№

дата

Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция по
приходите за липса на ликвидни и изискуеми публични вземания
Нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя,
изпълнителния директор
БУЛСТАТ/ЕИК ;

10. Декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и
контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми
задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред
органа по принудително изпълнение или когато е установено с влязло в сила съдебно
решение, с нотариално заверен документ или с ценна книга на заповед
11. Декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и
контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации,
нарушили законите, регламентиращи дейности с оръжия, изделия и технологии с двойна
употреба в държавите членки и трети държави
12. Съответно удостоверение или свидетелство, издадено от компетентен орган на
Министерството на транспорта, за правото да извършва транспортиране на оръжия
13. Документ за платена държавна такса
VІ. (Попълва се от заявителя)
Долуподписаният с настоящото заявление декларирам, че:
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно и вярно
отразяват декларираните обстоятелства;
б) ще уведомя незабавно Междуведомствения съвет за всяка промяна в горните обстоятелства.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Име:

VІІ. Допълнителна информация::

Длъжност:

Подпис:

Печат:

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 8

Раздел А
1

Входящ № и дата на получаване на декларацията :

(попълва се от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма)

Изходящ № и дата на декларацията:
(попълва се от заявителя)

ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 6, чл. 12, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
I. От крайния потребител:
ЕИК/БУЛСТАТ :

Име на крайния потребител:
Адрес: ж.к., ул., №
Населено място:

Пощенски код:

Телефон №:

Факс №:

Изходящ номер и дата на
заявлението за внос или трансфер2:
Номер и дата на издадено
разрешение за внос или трансфер3:

e-мейл:
Крайна употреба:
Крайна употреба:

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. внесените оръжия няма да бъдат реекспортирани или прехвърляни на трети физически и/или юридически лица без
разрешението на българските компетентни органи и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско
законодателство;
2. се задължавам да информирам в срок от 5 работни дни Междуведомствената комисия за експортен контрол и
неразпространение на оръжията за масово унищожение преди всяка последваща промяна на крайния потребител на
територията на Република България на изделията с двойна употреба.
II.

Попълнете таблицата, ако промяната на крайния потребител се извършва след издаването на разрешението за внос или трансфер

Позиция от СО4

Описание на изделията5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Краен потребител:
Име:
Длъжност:
III.

1

Мярка

Подпис:

Количество

Печат:

Не се попълва, когато декларацията е приложение към заявление за издаване на разрешение.
Попълва се при подаване на заявление за внос или трансфер.
Попълва се в случаите, когато промяната на крайния потребител се извършва след издаване на разрешение за внос или трансфер.
4
Списък на оръжията.
5
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер.
2
3

С Т Р.
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Д Ъ Р Ж А В Е Н 10
ВЕСТНИК

БРОЙ 31
РазделА1

II.

Позиция от СО6

Описание на изделията7

Мярка

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

6
7

Списък на оръжията.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер.

Количество

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9
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Приложение № 12

Раздел А

Входящ № и дата на получаване на заявлението:

Изходящ № и дата на заявлението:

(попълва се от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма)

(попълва се от заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ за
(отнася се за дейности с оръжия)

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА: УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ





Данните се попълват само с печатни букви на български 
език.
Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната 
дейност, за която е заявлението.
Маркирайте съответната клетка със символа Х.

1.

Не използвайте абревиатури и съкращения, освен
общоприетите международни.
Ако разполагате с допълнителна информация за
съответната дейност, моля да попълните поле 16.

Заявител:
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност:

Име:

Адрес: ж.к.,
ул., №.:
Населено място:

Пощенски код

Телефон №.:

Факс №:

2.

Код на
митническата
процедура:
5. Списък на изложенията

1

3.

Условия на
доставка:
(INCOTERMS)
6. Държава

При смяна на транспорта се попълва и втората позиция.

ЕИК/Булстат:
e-mail:

4.

Вид на
транспорта1:

7. Период на провеждане

С Т Р.

Д Ъ Р Ж А В Е Н 12
ВЕСТНИК
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БРОЙ 31
Раздел Б

Описание2 на изделията3

8.

Код на Категория
стоката
от СО4

Мярка

Количество

Единична
стойност

1
2
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
31
31
32
33
34
35
5

Валута по сделката:

2

Обща стойност на сделката:

Обща стойност в евро6:

При повече изделия попълнете раздел Б1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на оръжията.
5
Попълва се на последната страница на раздел Б или Б1.
6
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
3
4

Обща
стойност

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

В13Е С Т Н И К

С Т Р. 1 1
Раздел В

13.

ДА НЕ
Изброените изделия и технологии в т. 8 на заявлението като цяло или част от тях са разработени
или приспособени за използване в ядрената област.
Изброените изделия и технологии в т. 8 на заявлението като цяло или част от тях могат да бъдат
използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, ДА НЕ
съхранение и разпространение на химическо, биологическо или ядрено оръжие или за ракети носители на такива оръжия.
Съществуват основателни причини да се счита, че тези изделия или технологии може да бъдат ДА НЕ
използвани за целите, описани в полета 9 и 10.
На основание на предишни бизнес отношения съществуват основателни причини да се счита, че
ДА НЕ
включените в заявлението изделия или технологии ще бъдат реекспортирани от получателя или
заявения краен потребител или заявената им крайна употреба ще бъде променена.
Долуподписаният с настоящото заявление декларирам, че:
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно
и вярно отразяват условията и страните по сделката, описана в раздели А, Б, В и Г;
б) ще предприема всички необходими действия за доставянето на посочените в това заявление изделия,
технологии или услуги на декларирания в заявлението краен потребител;
в) ще уведомя писмено чуждестранния получател, че за промяната на декларираната крайна употреба или
крайния потребител е необходимо предварителното разрешение на Междуведомствената комисия;
г) ще уведомя незабавно Междуведомствената комисия за всяка промяна в условията на сделката;
д) ще допусна при поискване от представители на Междуведомствената комисия и на компетентните органи
на държавата на износителя проверка преди разрешаването на сделката и след доставката на стоката по това
разрешение, свързана с използването на изделията в съответствие с условията на износа им;
е) запознат съм разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.

14.

Номер на предхождащо разрешение:

15.
16.

Номер и дата на издавани сертификати:
Допълнителна информация:

9.
10.
11.
12.

17.

Списък на приложените документи

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
18.

Заявител

Име, длъжност

Подпис

Печат

Дата

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

В14Е С Т Н И К

БРОЙ 31
Раздел Б1

Описание на изделията7

8.

Код на Категория
стоката
от СО8

Мярка

Количество

Единична
стойност

1
2
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
31
31
32
33
34
35
9

Валута по сделката:

7

Обща стойност на сделката:

Обща стойност в евро10:

В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на оръжията.
9
Попълва се на последната страница на раздел Б или Б1.
10
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
8

Обща
стойност

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

15

Приложение № 18

ВЕСТНИК

Входящ № и дата на получаване на заявлението:

С Т Р. 1 3

Изходящ № и дата на заявлението:

(попълва се от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма)

(попълва се от заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА:
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА:

I.

Заявител:

ИЗНОС И ТРАНСФЕР НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА
УПОТРЕБА
БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА
УПОТРЕБА
ЕИК/БУЛСТАТ
(за юридически лица):
Л. к. №, дата на изд.
(за физически лица):

Име:
Адрес
ж.к., ул., №
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен телефон:

Телефон №:

Факс №:

e-мейл:

II.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Прилагам документите по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 от Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба:
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или копие на решението за
първоначална съдебна регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на
съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди получаване на
заявлението и отразяващо всички промени към получаване на заявлението
Списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, придружен от
автобиография и кадрова справка на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално
заверен образец от подписа, и разрешение за достъп до класифицирана информация, ако
лицето притежава такова
Свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния
директор, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в
случай че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния
управителен орган, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер
ЕИК/БУЛСТАТ/копие на лична карта
Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите за липса на ликвидни и изискуеми публични вземания
Декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и
контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми
задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред
органа по принудително изпълнение
Декларация на едноличния търговец, управителя, на членовете на управителния и
контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации,
нарушили законите, регламентиращи дейности с оръжия, изделия и технологии с двойна
употреба в държавите членки и трети държави
Документ за платена държавна такса

№

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
III.

IV.

1

Планирам да извършвам износ и/или трансфер на изделия от следните позиции от СИТДУ1:
Попълва се от заявителя:
Име:

Длъжност:

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.

Подпис:

Печат:

дата

С Т Р.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на икономиката,енергетиката и туризма

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№
ЗА ИЗНОС И ТРАНСФЕР НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
С ДВОЙНА УПОТРЕБА

.......................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ №/Л. К. № ...................................................
Издадено на:

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:

ДАТА НА ВАЛИДНОСТ:

Това удостоверение е издадено на основание чл. 43 и 54 от Закона за експортния контрол на
оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и не е разрешение за износ и трансфер на изделия и
технологии с двойна употреба.
Министерският съвет може да въвежда ограничения и да налага забрани за извършването на
износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.
Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят и преотстъпват.
При промяна на обстоятелствата, при които е издадено настоящото удостоверение,
регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма в 14-дневен срок от настъпване на промяната съгласно чл. 43, ал. 6 и чл. 54, ал. 6 от Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.

Подпис:

Печат:

БРОЙ 31
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EXPORT OF DUAL USE ITEMS (Reg. (EC) No 428/09)
ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Рег. (ЕС) № 428/09)
No 2. Идентификационен номер

3. Дата на валидност

1
4. Информация за контакт с издаващия орган

6. Издаващ орган

РАЗРЕШЕНИЕ

5. Получател

Tel № + 359 2 940 77 71
Tel № + 359 2 940 76 81
Fax + 359 2 988 07 27
1052 София, ул. „Славянска” № 8

Междуведомствена комисия за експортен контрол и
неразпространение на оръжия за масово унищожение
7. Упълномощено лице/Представител (Ако е различен от
износителя)

10. Краен потребител, ако е различен от получателя

1

8. Държава на произход

Код1

9. Държава на получаване

Код

11. Държава членка, в която изделията се намират или ще бъдат
разположени

Код

12. Държава членка, в която ще бъдат оформени митническите
процедури

Код

13. Държава на крайно получаване

Код

14. Описание на изделията2

15. Код по хармонизираната система или 16. Категория от СИТДУ 3
комбинираната номенклатура

1

17. Валута и стойност

19. Крайна употреба

20. Договор, дата

18. Количество

21. Митнически режим

22. Забележка от издаващия орган

1.Настоящото разрешение е издадено съгласно чл. 44 от Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и може да бъде използвано единствено от
лицето, на което е издадено.
2. Настоящото разрешение се представя при поискване от
контролните органи по чл. 71, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.
3. При промяна на обстоятелствата, записани в настоящото
разрешение, лицето, на което е издадено разрешението, е
длъжно незабавно да информира издаващия орган.
4. Лицето, на което е издадено разрешението, е длъжно
незабавно да информира издаващия орган, в случай, че му
стане известно, че изделията се предназначени или могат да
бъдат използвани за създаване, производство, обработване,
разработване, управление, поддържане, съхранение и
разпространение на оръжия за масово унищожение.

За попълване от издаващия орган
Подпис:

Печат:

Издаващ орган:

Междуведомствена комисия за експортен
контрол и неразпространение на оръжия за
масово унищожение
Дата:

1

“Код на държава“ е двубуквеният ISO код в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
При необходимост описанието може да се даде в едно или повече приложения към тази форма (bis 1). Отбележете номера на приложените
раздели. В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
2

3

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба

С Т Р.
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EUROPEAN COMMUNITY
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

EXPORT OF DUAL USE ITEMS (Reg. (EC) No 428/09)
ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Рег. (ЕС) № 428/09)

Бележка4: в част 1 на колона 24 се записва оставащото количество, а в част 2 на колона 24 се записва количеството на осъществения износ в този
случай
23. Нетно количество/стойност (нетна маса / или друга мерна
единица, като се укаже каква е тя)
24. С числа

25. С думи изнесено
количество/стойност

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

За всяко от изделията от т. 14 се попълва отделна таблица.

26. Митнически документ, вид
и номер и дата на
осъществяване на износа

27. Държава членка на осъществяване на износа,
име, подпис, печат

БРОЙ 31
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EUROPEAN COMMUNITY
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ
1.

Износител

EXPORT OF DUAL USE ITEMS (Reg. (EC) No 428/09)
ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Рег. (ЕС) № 428/09)
2. Идентификационен номер

1
bis

РАЗРЕШЕНИЕ

14. Описание на изделията

2
14. Описание на изделията
3
14. Описание на изделията

4
14. Описание на изделията
6
14. Описание на изделията

7
14. Описание на изделията
8
14. Описание на изделията
9
14. Описание на изделията

10
14. Описание на изделията

11
14. Описание на изделията

12

15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност

16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество

С Т Р.

18
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Приложение № 21

Раздел А

Входящ № и дата на получаване на декларацията:

Изходящ № и дата на декларацията:
(попълва се от заявителя)

(попълва се от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ИЗНОС ПО ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА
I. От износител:
ЕИК/БУЛСТАТ
(за юридически лица):
Л.к. №, дата на изд.
(за физически лица):

Име на
износителя:
Адрес
ж.к., ул., №
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен тел. №:

Телефон №:

Факс №:

e-мейл:

Номер на Генерално
разрешение на Общността за
износ

Крайна
употреба

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, че извърших износ на:

Получател:

II. Позиция от СИТДУ1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
Име:

Описание на изделията2

Адрес:
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

Пощенски код:
Код на държавата3:

Телефон №:

Факс №:

Краен потребител:

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес:
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

Пощенски код:
Код на държавата:

Телефон №:

Факс №:

Краен потребител
на изделие №
Митническо учреждение

e-mail:

Дата на извършване
на износа

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
V. Попълва се от износителя:
Име:

1
2
3

Количество

№ на документа за съответната дейност:

Получател на
изделие №

IV.

Мярка

Длъжност:

Подпис:

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
“Код на държава“ е двубуквеният ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.

Печат:

БРОЙ 31
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Приложение № 22

Раздел А

Входящ № и дата на получаване на заявлението:

Изходящ № и дата на заявлението:

(попълва се от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма)

(попълва се от заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА:
(отнася се за дейности с изделия и технологии с двойна употреба)

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА:

ИЗНОС

ТРАНСФЕР

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
 Данните се попълват само с печатни букви на български език.  Не използвайте абревиатури и съкращения при попълването на
 Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната полетата освен общоприетите международни съкращения.
дейност, за която е заявлението.
 Ако разполагате с допълнителна информация за сделката, моля
да попълните поле 27 и съответните раздели.
 Маркирайте съответната клетка със символа Х.

1.

Заявител:
№ на удостоверението за съответната дейност:

Име:
Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)

Населено място:

Пощенски
код:

Телефон №:

Факс №:

2.

Код на
3. Условия на
митническата
доставка:
процедура:
(INCOTERMS)
Маршрут на движение на изделията 1:

5.

Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)
e-mail:
4.

Вид на транспорта

Заявена крайна употреба:

6.
7.

Държава на крайната
употреба:

Код на държавата2:

8.

Държава на получателя/
вносителя:

Код на държавата:

9.

Държава на настоящо или
бъдещо местонахождение на
изделията3:
Държава членка, в която
изделията ще се поставят под
митническа процедура:
Държава, от която се
придобиват изделията:

Код на държавата:

10.
11.

12.

1
2
3

Митническо учреждение при
напускане на територията на
Р България:

Код на държавата:
Позиции:

Държава:

Код на държавата:

Планирана дата на
доставката:

Посочват се включително и пунктовете на претоварване.
“Код на държава“ е двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
Посочва се държавата, от която ще бъдат извършени износът, трансферът или предоставянето на техническата помощ.

С Т Р.
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Раздел Б

13.

№ на удостоверението за съответната
дейност:

Изпращач:

Име:
Адрес
ж.к, ул., №

Пощенски
код:

Населено място:
Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Получател:

14.

Факс №:

1.

Краен потребител:
Производител6:

16.

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес:
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК/БУЛСТАТ4:
Пощенски код:
Код на държавата:

Телефон №:
15.

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Факс №:

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК/БУЛСТАТ5:
Пощенски код:
Код на държавата:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Пощенски код:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

7

Производител на изделие № :

1.

Други8

17.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №:
18.

4

Извършвана дейност по сделката:
Име:
Упълномощено
Длъжност:
лице:
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Факс №:

За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
При повече от един производител попълнете раздел Б1.
7
Попълва се номерът на позицията на изделията от раздел В, която се отнася за този производител.
8
При повече други участници в сделката, различни от описаните в 13-16, продължете в раздел Б2.
5
6

e-mail:

БРОЙ 31
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С Т Р. 2 1
Раздел В

9

19. Описание на изделията

10

1

Мярка

19. Описание на изделията
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Валута по сделката:

Количество

Код на изделията
Мярка

12

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

9

Код на изделията

Количество

Обща стойност на сделката:

При повече изделия попълнете раздел В1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
12
Попълва се на последната страница на раздел В или В1.
13
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
10
11

Категория от СИТДУ11
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Обща стойност в евро13:

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31
Раздел Г

НЕ
20. Изброените изделия и технологии в т. 19 на заявлението като цяло или част от тях са разработени или
приспособени за използване в ядрената област.
ДА
НЕ
Изброените изделия и технологии в т. 19 на заявлението като цяло или част от тях са разработени или
21.
приспособени за военна крайна употреба или за производството на военни изделия.
Изброените изделия и технологии в т. 19 на заявлението като цяло или част от тях могат да бъдат
ДА
НЕ
използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане,
22.
съхранение и разпространение на химическо, биологическо или ядрено оръжие или за ракети носители на такива оръжия.
ДА
НЕ
Съществуват основателни причини да се счита, че тези изделия или технологии може да бъдат
23.
използвани за целите, описани в полета 20-22.
На основание на предишни бизнес отношения съществуват основателни причини да се счита, че
ДА
НЕ
24. включените в заявлението изделия или технологии ще бъдат реекспортирани от получателя или
заявения краен потребител или заявената им крайна употреба ще бъде променена.
ДА
НЕ
Има ли право чуждестранният партньор по сделката да извършва дейностите по заявлението, в случай
25.
че това се изисква съгласно националното му законодателство.
26. Долуподписаният с настоящото заявление декларирам, че:
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно и вярно
отразяват условията и страните по сделката, описана в раздели A, Б, В и Г;
б) ще предприема всички необходими действия за доставянето на посочените в това заявление изделия, технологии
или услуги на декларирания в заявлението краен потребител;
в) съм уведомил писмено чуждестранния получател, че за промяната на декларираната крайна употреба или крайния
потребител е необходимо предварителното разрешение на Междуведомствената комисия;
г) ще уведомя незабавно Междуведомствената комисия за всяка промяна в условията на сделката.
д) запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
27. Допълнителна информация:
ДА

28. Списък на приложените документи:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
29. Заявител:
Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:

дата

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3
Раздел Б1

2.

Производител:

16.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

3.

Производител:

16.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

4.

Производител:

16.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

5.

Производител:

16.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

6.

Производител:

16.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №:
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

7.

Производител:

16.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:
Производител на изделие №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31
Раздел Б2

17.

Други

2.

№ на документа за съответната дейност:

Име
Адрес
ж.к, ул., №:
Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.
(за физически лица)
Код на държавата:

Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:
17.

Други

3.

№ на документа за съответната дейност:

Име
Адрес
ж.к, ул., №:
Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)
Код на държавата:

Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:
17.

Други

4.

№ на документа за съответната дейност:

Име
Адрес
ж.к, ул., №:
Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)
Код на държавата:

Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:

5.

Други

17.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:

6.

Други

17.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:
Извършвана дейност по сделката:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5
Раздел В1

19. Описание на изделията
14

Мярка

19. Описание на изделията
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Валута по сделката:

15

Попълва се на последната страница на раздел В или В1.
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.

Количество

Код на изделията
Мярка

14

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

19. Описание на изделията

14

Код на изделията

Количество

Обща стойност на сделката:

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Обща стойност в евро15:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

Приложение № 23

Раздел А

Входящ № и дата на получаване на заявлението:

Изходящ № и дата на заявлението:

(попълва се от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма)

(попълва се от заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА:
(отнася се за дейности с изделия и технологии с двойна употреба)

ГЛОБАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА:

ИЗНОС

ТРАНСФЕР

 Данните се попълват само с печатни букви на български  Не използвайте абревиатури и съкращения при попълването на
език.
полетата освен общоприетите международни съкращения.
 Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната  Ако разполагате с допълнителна информация за сделката, моля
дейност, за която е заявлението.
да попълните поле 16 и съответните раздели.
 Маркирайте съответната клетка със символа Х.

1.

Заявител:

№ на удостоверението за съответната дейност:

Име:
Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)

Населено място:

Пощенски
код:

Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

2.

Изпращач:

Адрес
ж.к, ул., №:
Населено място:

1

Получател1:
Краен потребител4:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)
Код на държавата:

Факс №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес:
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК/БУЛСТАТ2:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата3:
Факс №:

Получател на
изделие №

4.

1.

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №:

3.

1

№ на удостоверението за съответната
дейност:

Име:

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №:
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ5:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Краен потребител
на изделие №

При повече от един получател попълнете раздел Б1.
За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
“Код на държава“ е двубуквеният ISO код в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
4
При повече от един краен потребител попълнете раздел Б2.
5
За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
2
3

БРОЙ 31

1.

Производител6:

5.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие № 7:

1.

Други8

6.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №:
7.

6

Извършвана дейност по сделката:
Име:
Упълномощено
Длъжност:
лице:
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Факс №:

При повече от един производител попълнете раздел Б3.
Попълва се номерът на позицията на изделията от раздел В, която се отнася за този производител.
8
При повече други участници в сделката, различни от описаните в 2-5, продължете в раздел Б4.
7

e-mail:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31
Раздел В

8.

Описание 9 на изделията

10

1
8.

Мярка
Описание на изделията

2
8.

Описание на изделията

4
8.
5
8.
6
8.
7
8.
8
8.
9
8.
10
8.
11
8.
12
8.
13
Валута по сделката:

9

Количество

Код на изделията
Мярка

12

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

3
8.

Код на изделията

Количество

Обща стойност на сделката:

При повече изделия попълнете раздел В1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
12
Попълва се на последната страница на раздел В или В1.
13
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
10
11

Категория от СИТДУ11
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Обща стойност в евро13:

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9
Раздел Г

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

ДА
НЕ
Изброените изделия и технологии в т. 8 на заявлението като цяло или част от тях са разработени или
приспособени за използване в ядрената област.
ДА
НЕ
Изброените изделия и технологии в т. 8 на заявлението като цяло или част от тях са разработени или
приспособени за военна крайна употреба или за производството на военни изделия.
Изброените изделия и технологии в т. 8 на заявлението като цяло или част от тях могат да бъдат
ДА
НЕ
използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане,
съхранение и разпространение на химическо, биологическо или ядрено оръжие или за ракети носители на такива оръжия.
ДА
НЕ
Съществуват основателни причини да се счита, че тези изделия или технологии може да бъдат
използвани за целите, описани в полета 9-11.
На основание на предишни бизнес отношения съществуват основателни причини да се счита, че
ДА
НЕ
включените в заявлението изделия или технологии ще бъдат реекспортирани от получателя или
заявения краен потребител или заявената им крайна употреба ще бъде променена.
ДА
НЕ
Има ли право чуждестранният партньор по сделката да извършва дейностите по заявлението, в случай
че това се изисква съгласно националното му законодателство.
Долуподписаният с настоящото заявление декларирам, че:
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно и вярно
отразяват условията и страните по сделката описана в раздели A, Б, В и Г;
б) ще предприема всички необходими действия за доставянето на посочените в това заявление изделия, технологии
или услуги на декларирания в заявлението краен потребител;
в) съм уведомил писмено чуждестранния получател, че за промяната на декларираната крайна употреба или крайния
потребител е необходимо предварителното разрешение на Междуведомствената комисия;
г) ще уведомя незабавно Междуведомствената комисия за всяка промяна в условията на сделката.
д) запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Допълнителна информация:

17. Списък на приложените документи:

№

дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18. Заявител:
Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:
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2

Получател:

3.

Факс №

Получател:
Получател:
Получател:
Получател:
Получател:

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

Получател на
изделие №

3.

7

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:

Получател на
изделие №

3.

6

ЕИК / БУЛСТАТ:

Получател на
изделие №

3.

5

Адрес:
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

Получател на
изделие №

3.

4

№ на документа за съответната дейност:

Получател на
изделие №

3.

3

Име:

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес:
ж.к, ул., №
Населено място:
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №
Получател на
изделие №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

e-mail:
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2.

Краен потребител:

4.

3.

Краен потребител:

4.

4.

Краен потребител:

4.

5.

Краен потребител:

4.

6.

Краен потребител:

4.

7.

Краен потребител:

4.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

Краен потребител
на изделие №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

Краен потребител
на изделие №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

Краен потребител
на изделие №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

Краен потребител
на изделие №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

Краен потребител
на изделие №

e-mail:

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място
Държава:

ЕИК / БУЛСТАТ:

Телефон №
Краен потребител
на изделие №

Пощенски код:
Код на държавата:
Факс №

e-mail:
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2.

Производител:

5.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК / БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №

Пощенски код:
Факс №

e-mail:

Производител на изделие №:

3.

Производител:

5.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК / БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №

Пощенски код:
Факс №

e-mail:

Производител на изделие №:

4.

Производител:

5.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК / БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №

Пощенски код:
Факс №

e-mail:

Производител на изделие №:

5.

Производител:

5.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК / БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №

Пощенски код:
Факс №

e-mail:

Производител на изделие №:

6.

Производител:

5.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №
Населено място

ЕИК / БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №
Производител на изделие №:

Пощенски код:
Факс №

e-mail:
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Раздел Б4

2.

Други

6.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. № / дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №

Код на държавата:
Факс №

e-mail:

Описание на извършваната
дейност:

3.

Други

6.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. № / дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №

Код на държавата:
Факс №

e-mail:

Описание на извършваната
дейност:

4.

Други

6.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к, ул., №

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. № / дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №

Код на държавата:
Факс №

e-mail:

Описание на извършваната
дейност:
6.

Адрес
ж.к, ул., №
Други

5.

№ на документа за съответната дейност:

Име

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. № / дата на изд.:
(за физически лица)
Код на държавата:

Факс №

e-mail:

Описание на извършваната
дейност:
6.

Адрес
ж.к, ул., №
Други

6.

№ на документа за съответната дейност:

Име

Населено място

Пощенски
код:

Държава:
Телефон №
Описание на извършваната
дейност:

ЕИК / БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. № / дата на изд.:
(за физически лица)
Код на държавата:

Факс №

e-mail:
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8.

Описание 14 на изделията

15

14
8.

Мярка
Описание на изделията

15
8.

Описание на изделията

17
8.
18
8.
19
8.
20
8.
21
8.
22
8.
23
8.
24
8.
25
8.
26
Валута по сделката:

14

Количество

Код на изделията
Мярка

17

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

Описание на изделията

Количество

Код на изделията
Мярка

16
8.

Код на изделията

Количество

Обща стойност на сделката:

При повече изделия попълнете раздел В1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
17
Попълва се на последната страница на раздел В или В1.
18
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
15
16

Категория от СИТДУ16
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Категория от СИТДУ
Единична стойност

Обща стойност

Обща стойност в евро18:
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TRANSFER OF DUAL USE ITEMS
ТРАНСФЕР НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

1. Изпращач

2. Идентификационен номер

3. Дата на валидност

1
4. Информация за контакт с издаващия орган

6. Издаващ орган

РАЗРЕШЕНИЕ

5. Получател

Tel № + 359 2 940 77 71
Tel № + 359 2 940 76 81
Fax + 359 2 988 07 27
1052 София, ул. Славянска № 8

Междуведомствена комисия за експортен контрол и
неразпространение на оръжия за масово унищожение
7. Упълномощено лице / Представител (Ако е различен от
износителя)

10. Краен потребител, ако е различен от получателя

8. Страна на произход

Код1

9. Страна на получаване

Код

11. Държава членка, в която изделията се намират или ще
бъдат разположени

Код

12. Държава членка, в която ще бъдат оформени митническите Код
процедури
Код

13. Държава на крайно получаване

1
14. Описание на изделията2

15. Код по хармонизираната система или 16. Категория от СИТДУ3
комбинираната номенклатура

1

17. Валута и стойност

18. Количество

19. Крайна употреба

20. Договор, дата

21. Митнически режим

22. Забележка от издаващия орган

1.Настоящото разрешение е издадено съгласно чл. 55 от Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и може да бъде използвано единствено от
лицето, на което е издадено.
2. Настоящото разрешение се представя при поискване от
контролните органи по чл. 71, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.
3. При промяна на обстоятелствата, записани в настоящото
разрешение, лицето, на което е издадено разрешението, е
длъжно незабавно да информира издаващия орган.
4. Лицето, на което е издадено разрешението, е длъжно
незабавно да информира издаващия орган, в случай, че му
стане известно, че изделията се предназначени или могат да
бъдат използвани за създаване, производство, обработване,
разработване, управление, поддържане, съхранение и
разпространение на оръжия за масово унищожение.

За попълване от издаващия орган
Подпис:

Печат:

Издаващ орган:

Междуведомствена комисия за експортен
контрол и неразпространение на оръжия за
масово унищожение
Дата:

1

“Код на държава“ е двубуквеният ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
При необходимост описанието може да се даде в едно или повече приложения към тази форма (bis 1). Отбележете номера на
приложените раздели. В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
3
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
2
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Бележка4: в част 1 на колона 24 се записва оставащото количество, а в част 2 на колона 24 се записва количеството на осъществения трансфер в този
случай
27. Изпращач, име, подпис, печат
26. Транспортен документ, вид
23. Нетно количество / стойност (нетна маса / или друга мерна
и номер и дата на
единица, като се укаже каква е тя)
осъществяване на трансфера
24. С числа

25. С думи трансферирано
количество / стойност

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

За всяко от изделията от т. 14 се попълва отделна таблица.

БРОЙ 31

1
bis

1. Изпращач

14. Описание на изделията

2

РАЗРЕШЕНИЕ

14. Описание на изделията

3
14. Описание на изделията

4
14. Описание на изделията
5
14. Описание на изделията

6
14. Описание на изделията

7
14. Описание на изделията

8
14. Описание на изделията

9
14. Описание на изделията

10
14. Описание на изделията

11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

TRANSFER OF DUAL USE ITEMS
ТРАНСФЕР НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

2. Идентификационен номер

15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката

17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката
17. Валута и стойност
15. Код на стоката

17. Валута и стойност

16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество
16. Категория от СИТДУ
18. Количество

С Т Р.
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Приложение № 25

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на икономиката,енергетиката и туризма

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№
ЗА БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С
ДВОЙНА УПОТРЕБА

...................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ №/Л. К. № ....................
Издадено на:

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:

ДАТА НА ВАЛИДНОСТ:

Това удостоверение е издадено на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за експортния контрол на
оръжия и изделия и технологии с двойна употреба в потвърждение на регистрацията на лицето за
извършване на брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба между две трети страни.
Министерският съвет може да въвежда ограничения и да налага забрани за извършването на
брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.
Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят и преотстъпват.
При промяна на обстоятелствата, при които е извършена настоящата регистрация,
регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма в 14-дневен срок от настъпване на промяната съгласно чл. 49 от закона.

Подпис:

Печат:

БРОЙ 31
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Приложение № 26
Входящ № и дата на получаване на удостоверението:

Изходящ № и дата на удостоверението:

(попълва се от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма)

(попълва се от вносителя)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВНОС
на изделия и технологии с двойна употреба
№ _________________дата______________
I. Вносител 1 / Получател:
ЕИК/БУЛСТАТ
(за юридически лица):
Л. к. №, дата на изд.
(за физически лица):

Име на
вносителя:
Адрес
ж.к, ул., №
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен телефон:

Телефон №:

Факс №:

e-мейл:

II. Изпращач / Износител:
Име и пълен
адрес на
изпращача
Име на
износителя:

№ на търговска регистрация:

Адрес
ж.к, ул., №

Държава:

Населено място:

Пощенски код:

Телефон №:

Факс №:

e-мейл:

III. Краен потребител:
ЕИК / БУЛСТАТ
(за юридически лица):
Л. к. № / дата на изд.
(за физически лица):

Име на крайния
потребител:
Адрес
ж.к, ул., №
Населено място:

Пощенски код:

Мобилен телефон:

Телефон №:
Държава на произход на
изделията:

Факс №:

e-мейл:
Условия на
доставка:

Крайна употреба:
Издавано удостоверение
№
за внос
Издаван Сертификат за
№
краен потребител
Издаван Международен
№
сертификат за внос

Дата
Дата
Дата

1
Всички данни се попълват само с печатни букви на български език. Не използвайте абревиатури и съкращения при попълването на
полетата.

С Т Р.
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към удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба № ______________ дата______________
Описание на изделията3

ІV. Позиция от
СИТДУ2
1.
2.
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.

Валута по сделката:

Код на стоката4

Мярка

Количество

Обща стойност на сделката:

Единична
стойност

Обща
стойност

Обща стойност в евро5:

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
V. Попълва се от вносителя:
Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:

1. Настоящото удостоверение се издава съгласно чл. 56 от Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с
двойна употреба и може да бъде използвано единствено от лицето, на което е издадено.
2. Настоящото удостоверение се представя при поискване от контролните органи по чл. 71, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.
3. При промяна на обстоятелствата, записани в настоящото удостоверение, лицето е длъжно незабавно да информира
издаващия орган.
4. Лицето е длъжно незабавно да информира издаващия орган, в случай че му стане известно, че изделията се предназначени
или могат да бъдат използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение и
разпространение на оръжия за масово унищожение.

VI.

Попълва се от издаващия орган:
Срок на
валидност:

2

Подпис:
Печат:

Продължен срок
на валидност:

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
Код по хармонизираната система или комбинираната номенклатура.
5
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
3
4

Подпис:
Печат:
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към удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба № ______________ дата______________
Информация за осъществен внос

№ по
описание

Осъществено

Количество

Стойност

Оставащo

Количество

Стойност

Митнически
документ, вид и
номер

Дата

Подпис и печат на
митническия
служител

С Т Р.
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Приложение № 27
Раздел А
Входящ № и дата на получаване на декларацията:

Изходящ № и дата на декларацията:

(попълва се от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма)

(попълва се от заявителя)

ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласно чл. 38, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на
оръжия и изделия и технологии с двойна употреба
I. От крайния потребител:
ЕИК/БУЛСТАТ
(за юридически лица):
Л.к. №, дата на изд.
(за физически лица):

Име на крайния
потребител:
Адрес
ж.к., ул., №
Населено място:

Пощенски код:

Телефон №:

Факс №:

Изходящ номер и дата на
удостоверението за внос1
Номер и дата на издаденото
удостоверение за внос2

1.
2.

II.

Мобилен тел. №:
e-мейл:
Крайна
употреба
Крайна
употреба

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, че:
внесените изделия и технологии няма да бъдат реекспортирани или прехвърлени на трети физически и/или
юридически лица без разрешението на българските компетентни органи и ще бъдат използвани при спазване на
действащото българско законодателство;
ще информирам в срок от 5 работни дни Междуведомствената комисия за експортен контрол и
неразпространение на оръжията за масово унищожение преди всяка последваща промяна на крайния
потребител на територията на Република България на изделията с двойна употреба.

Попълнете таблицата, ако промяната на крайния потребител се извършва след издаването на удостоверението за внос.

Позиция от СИТДУ3

Описание на изделията4

Мярка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
155.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
ІІІ. Попълва се от крайния потребител:
Име:

1

Длъжност:

Подпис:

Печат:

Попълва се при подаване на удостоверение за внос.
Попълва се в случаите, когато промяната на крайния потребител се извършва след издаването на удостоверението за внос.
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
4
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
5
При необходимост попълнете раздел А1.
2
3

Количество

БРОЙ 31
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Раздел А1

II.

Позиция от СИТДУ

Описание на изделията

Мярка

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
ІII. Попълва се от крайния потребител:
Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:

Количество

С Т Р.
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Приложение № 31
Раздел А
Входящ № и дата на получаване на заявлението:
(попълва се от съответното ведомство)

Изходящ № и дата на заявлението:
(попълва се от заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА:
(отнася се за дейности с изделия и технологии с двойна употреба)

СЕРТИФИКАТ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ / END USER CERTIFICATE
МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС / INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНА ДОСТАВКА / DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE




Данните се попълват само с печатни букви на 
български език.
Попълнете тези полета, които се отнасят за 
конкретната дейност, за която е заявлението.
Маркирайте съответната клетка със символа Х.

1.

Заявител:
№ на удостоверението за внос:

Име:
Адрес:
ж.к., ул., №:
Населено място :

Пощенски код:

Телефон №:
2.

3.

Не използвайте абревиатури и съкращения освен
общоприетите международни съкращения.
Ако разполагате с допълнителна информация за
съответната дейност, моля да попълните поле 21.

Факс №:

Л.к. №, дата на изд.
(за физически лица)
ЕИК/Булстат:
(за юридически лица)
e-mail:

Заявена крайна употреба:
Ще бъдат използвани във вида, в който са придобити.
Ще бъдат
преработени,
модифицирани,
усъвършенствани или вградени в ………………….. .
Ще бъдат реекспортирани/трансферирани за ………………….. .
Ще бъдат продавани в търговската мрежа ( на едро,
на дребно)
Друга………………….. .
Държава на крайната употреба:
Код на държавата

4.

Държава на настоящото местонахождение
на изделията:

Код на държавата

5.

Държава членка, в която изделията ще се
поставят под митническа процедура:

Код на държавата

6.

Държава, от която са придобити
изделията:

7.

1

Митническо учреждение при внос1:

Отнася се за Сертификат за осъществена доставка.

Код на държавата
Планирана дата
на доставката:

БРОЙ 31
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Раздел Б

№ на документа за съответната дейност:

Изпращач:

Име
8.

Получател:

9.

Краен
потребител:

10.

Адрес:
ж.к., ул., №
Населено място:
Държава:
Телефон №:
Име
Адрес:
ж.к., ул., №
Населено място:

Производител:3

1

Телефон №:
Име
Адрес:
ж.к., ул., №
Населено място:
Държава:

Факс №:

Пощенски код:

Адрес:
ж.к., ул., №
Населено място:

Факс №:

Пощенски код:
Факс №:

Пощенски код:

Държава:

12

Име

1

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

2
3
4

Л.к. №, дата на изд.
(за физически лица)
ЕИК/ БУЛСТАТ:
e-mail:
№ на удостоверението за внос:
Л.к. №, дата на изд.
(за физически лица)
ЕИК/БУЛСТАТ:
Код на държавата:
e-mail:
№ на документа за съответната дейност:

ЕИК/БУЛСТАТ:
Код на държавата:

Факс №:

e-mail:
№ на документа за съответната дейност:

Пощенски код:

Държава:
Телефон №:
Извършвана дейност по сделката:
Име:
13
Упълномощено
Длъжност:
лице:
Телефон №:

Код на държавата:
e-mail:
№ на удостоверението за внос:

Код на държавата:

Име

Телефон №:
Производител на изделие №:

Други4

Пощенски код:

Държава:

Телефон №:
11

ЕИК/БУЛСТАТ2:

ЕИК/БУЛСТАТ:
Код на държавата:

Факс №:

e-mail:

Факс №:

За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
При повече от един производител продължете във формуляр А.
При повече други участници в сделката, различни от описаните в 8-11, продължете във формуляр Б.

e-mail:

С Т Р.
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Раздел В

14.

5

Описание на изделията

6

Код на
стоката

Категория
от
СИТДУ7

Мярка

Количество

Единична
стойност

1.
2.
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
31
31
32
33
34
35
8
Валута по сделката:

5

Обща стойност на сделката:

Обща стойност в евро9:

При повече изделия попълнете раздел В1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
8
Попълва се на последната страница на раздел В или В1.
9
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
6
7

Обща
стойност
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Раздел Г

Изброените изделия и технологии в т. 15 на заявлението като цяло или част от тях са разработени или ДА НЕ
приспособени за използване в ядрената област.
Изброените изделия и технологии в т. 15 на заявлението като цяло или част от тях могат да бъдат
използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, ДА НЕ
съхранение и разпространение на химическо, биологическо или ядрено оръжие или за ракети носители на такива оръжия.
Съществуват основателни причини да се счита, че тези изделия или технологии може да бъдат ДА НЕ
използвани за целите, описани в полета 16 и 17.
Долуподписаният с настоящото заявление декларирам, че:
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно и
вярно отразяват условията и страните по сделката, описана в раздели А, Б, В и Г;
б) ще предприема всички необходими действия за доставянето на посочените в това заявление изделия,
технологии или услуги на декларирания в заявлението краен потребител;
в) ще уведомя писмено чуждестранния получател, че за промяната на декларираната крайна употреба или
крайния потребител е необходимо предварителното разрешение на Междуведомствената комисия;
г) ще уведомя незабавно Междуведомствената комисия за всяка промяна в условията на сделката;
д) ще допусна при поискване от представители на Междуведомствената комисия и на компетентните органи на
държавата на износителя проверка преди разрешаването на сделката и след доставката на стоката по това
разрешение, свързана с използването на изделията в съответствие с условията на износа им;
е) запознат съм разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Номер на удостоверение10 :
Номер и дата на сертификати, издавани по
същата сделка:
Допълнителна информация:

15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Списък на приложените документи

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
23.

10

Заявител:
Име

Длъжност

Подпис

Отнася се за Международен сертификат за внос и Сертификат за осъществена доставка.

Печат

Дата
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БРОЙ 31
Раздел Б1

2.

Производител:

11.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:
Пощенски код:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

3.

Производител:

11.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

4.

Производител:

11.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №

e-mail:

Производител на изделие №:

5.

Производител:

11.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

6.

Производител:

11.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

Производител на изделие №:

7.

Производител:

11.

Име:

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №
Населено място

ЕИК/БУЛСТАТ:

Държава:

Код на държавата:

Телефон №:
Производител на изделие №:

Пощенски код:
Факс №:

e-mail:

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9
Раздел Б2

2.

Други

12.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:

3.

Други

12.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:

4.

Други

12.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:

5.

Други

12.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

Извършвана дейност по сделката:

6.

Други

12.

Име

№ на документа за съответната дейност:

Адрес
ж.к., ул., №:

ЕИК/БУЛСТАТ:
(за юридически лица)
Л. к. №, дата на изд.:
(за физически лица)

Населено място

Пощенски
код:

Държава :
Телефон №:
Извършвана дейност по сделката:

Код на държавата:
Факс №:

e-mail:

С Т Р.
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БРОЙ 31
Раздел В2

14.

11

Описание на изделията

12

Код на
стоката

Категория
от
СИТДУ13

Мярка

Количество

Единична
стойност

Обща
стойност

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
14
Валута по сделката:

Обща стойност на сделката:

Обща стойност в евро15:

15. Създават се приложения № 33, 34 и 35.
11

При повече изделия попълнете раздел В1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер.
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.
14
Попълва се на последната страница на раздел В или В1.
15
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
12
13

„

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

„Приложение № 33/Annex № 33

Раздел А/Section A

Входящ № и дата на получаване на заявлението/Registration № and
submission date:
(попълва се от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма/ to
be completed by Ministry of economy, energy and tourism)

Изходящ № и дата на заявлението/Registration № and
application date:
(попълва се от Заявителя/to be completed by Applicant)

ЗАЯВЛЕНИЕ/APPLICATION за/for:
(отнася се за дейности с изделия и технологии с двойна употреба/refers to activities with dual-use items and technologies)
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА/LICENSE FOR:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ/PROVISION OF BROKERING SERVICES
ТРАНЗИТ/TRANSIT




1.

Данните се попълват само с печатни букви/ The data is only filled in 
block letters.
Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната дейност,
за която е заявлението/ Fill in those fields that relate to specific activities
for the application.

Маркирайте съответната клетка със символа Х/ Check the
appropriate box with the symbol X.

Не
използвайте
абревиатури
и
съкращения,
освен
общоприетите международни съкращения/ Do not use
abbreviations or acronyms unless accepted international
abbreviations.
Ако разполагате с допълнителна информация за съответната
дейност, моля да попълните поле 28/ If you have additional
information about the activity, please complete box 28.

Заявител/Applicant:
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/№ of license/
certificate for the activity:

Име/Name:

Адрес/Address:
Населено място/City
Телефон/Phone.:
3.

Пощенски код/
Postcode:

ЕИК/Булстат:

Факс/Fax:

e-mail:

2.

Код на митническата
процедура/ Code of
customs procedure:

5.

Маршрут на движение на изделията 2/ Route of movement of items:

6.

Заявена крайна употреба/ Stated end-use:

Условия на доставка/
Terms of delivery:
(INCOTERMS)

4.

Вид на
1
транспорта /Type
of transport :

7.

Държава на крайната употреба/
Country of final destination:

Код на държавата3/
Country code

8.

Държава на получателя /вносителя/
Country of consignee/importer:

Код на държавата/
Country code

9.

Държава на настоящото местонахождение на
изделията/ Country of the current location of the
items:
10. Митническо учреждение при влизане на
територията на Европейската общност4/ Customs
point of entry into European Unit territory:
11. Държава, от която са придобити изделията/
Country acquisition of items:

12. Митническо учреждение/ Customs office:

1

Код на държавата/
Country code
Код на държавата/
Country code

Позиции/ Positions:

Държава/ Country:

Код на
държавата/
Country code

Планирана дата на
доставката/ Planned
transaction date:

При смяна на транспорта се попълва и втората позиция/ In case of changing the transport complete and the second box.
Посочват се и пунктовете на претоварване и видът на транспорта/ Indicate also points of transhipment and the type of transport .
“Код на държава“ е двубуквеният ISO код в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета/ ”Country code” is the two-letter ISO
code, in accordance with Regulation (EEC) № 1172/95 of the Council.
4
В случай на транзит/ In case of transit .
2
3
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БРОЙ 31
Раздел Б/ Section B
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

Износител/ Exporter:

13.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
място/
City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

Получател/ Importer:

14.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:

Пощенски код/
Postcode:

Населено място/ City:
Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

Име/ Name (Company)

End-user:

Краен потребител/

15.

Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

1.

Производител5/
Manufacturer:

16.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:
Код на държавата/
Country code:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Факс №/
Fax

e-mail:

Производител на изделие №/ Manufacturer of item №
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

17.

Брокер/ Broker

Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Код на държавата/
Country code:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Описание на извършваната дейност/ Type of
transaction-related activities:

ЕИК/Булстат:

Факс №/
Fax

e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

1.

19.

5
6

Други6/ Other trading
partner

18.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:

Телефон №./ Phone
Описание на извършваната дейност/ Type of
transaction-related activities:
Име/ Name:
Упълномощено лице/
Длъжност/ Position:
Representative of the
applicant:
Телефон №/ Phone

Факс №/ Fax

Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail:

e-mail:

При повече от един производител продължете в РАЗДЕЛ Б1/ If more than one manufacturer continue in Section B1.
При повече други участници в сделката продължете в РАЗДЕЛ Б2/ If more other participants in the transaction proceed in Section B2.

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3
Раздел В/ Section C

Описание 7 на изделията 8/
Description of the items

20.

Код на
стоката/
Commodity
code

Категория
от ИТДУ9/
ECCN

Мярка/
Measure

Количество/
Quantity

Единична
стойност/
Unit value

Обща стойност /
Total value of the
items

1
2
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
31
31
32
33
34
Валута по сделката/ Currency
transaction:

10

7

Обща стойност на сделката/ Total
value of transaction:

Обща стойност в евро11/ Total value in EURO:

При повече изделия попълнете раздел В1/ If more items complete section C1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел,сериен №, CAS № или друг идентификационен номер/ Depending on the items description include:
model, serial №, CAS № or other identification number.
9
Списъка на изделията и технологии с двойна употреба/ List of dual-use items and technologies.
10
Попълва се на последната страница на раздел В или В1/ Filled in on the last page of Section C or C1.
11
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението/ Bulgarian National Bank exchange rate at the date of application.
8
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Раздел Г/ Section D

Изброените изделия и технологии в т. 20 на заявлението като цяло или част от тях са разработени или
НЕ/
ДА/
приспособени за използване в ядрената област/ Items listed in Section C and C1 of the application as whole or
NO
YES
particular are purpose-designed or adapted for nuclear use.
Изброените изделия и технологии в т. 20 на заявлението като цяло или част от тях могат да бъдат
използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение и
ДА/
НЕ/
разпространение на химическо, биологическо или ядрено оръжие или за ракети - носители на такива
YES
NO
оръжия/ Items as whole or particular, listed in Section C and C1 of the application, may be used for the
development, production, operation, maintenance, transport, detection, and storage of chemical, biological or
nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons.
Съществуват основателни причини да се счита, че тези изделия или технологии може да бъдат използвани ДА/
НЕ/
за целите, описани в полета 21 и 22/ There are reasonable grounds to assume that these items or technologies YES
NO
may be used for purposes specified in boxes 21 and 22.
На основание на предишни бизнес отношения съществуват основателни причини да се счита, че
включените в заявлението изделия или технологии ще бъдат реекспортирани от получателят или заявения ДА/
НЕ/
краен потребител или заявената им крайна употреба ще бъде променена/ Based on previous business YES
NO
negotiations, there are reasonable grounds to assume that items or technologies declared in the application will be
re-exported by the importer or declared end user, or that their end use will be modified
Долуподписаният с настоящото заявление декларирам, че/ I, the undersigned, hereby declare:
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно и вярно
отразяват условията и страните по сделката, описана в раздели А, Б, В и Г/ that all information specified in sections A, B, C and
D of this application and all documents attached hereto are accurate and complete and present a true and fair view of terms and
conditions of the order and commercial transaction, to the best of my knowledge and in good faith;
б) ще предприема всички необходими действия за доставянето на посочените в това заявление изделия, технологии или
услуги на декларирания в заявлението краен потребител/ to take any action necessary to deliver declared goods, technologies or
services declared in this application to the end user;
в) ще уведомя писмено чуждестранния получател, че за промяната на декларираната крайна употреба или крайния
потребител е необходимо предварителното разрешение на Междуведомствената комисия/ to notify the foreign importer in
writing that any change of declared end use or any change of end user requires a prior approval of the Interministerial Commission;
г) ще уведомя незабавно Междуведомствената комисия за всяка промяна в условията на сделката/ to notify the
Interministerial Commission for any change of declared terms of conditions;
д) ще допусна при поискване от представители на Междуведомствената комисия и на компетентните органи на държавата
на износителя проверка преди разрешаването на сделката и след доставката на стоката по това разрешение, свързана с
използването на изделието в съответствие с условията на износа им/ will allow, upon request by representatives of the
Interministerial Commission and the competent authorities of the exporter's check prior to approval of the transaction and after
delivery of the goods at the permission associated with use of the device in accordance with the terms of their export;
е) запознат съм разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс/ I am aware of the provisions of the Criminal Code,
Article 313.
Номер на предхождащо разрешение/ Number of related
license issued before:

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Номер и дата на издавани сертификати/ Number and
date of certificates issued:
Допълнителна информация/ Any additional information:

27.
28.

Списък на приложените документи/ List of the attached documents

29.

№

Дата/Date

1.
2.
3.
4.
5.
6.
30.

Заявител/ Applicant

Име, длъжност/ Name, position

Подпис/ Signature

Печат/ Stamp
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Раздел Б1/ Section B1
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

2.

Производител/
Manufacturer

16.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
място/
City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Производител на изделие №/ Manufacturer of
item №

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

3.

Производител/
Manufacturer

16.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
място
City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Производител на изделие №/ Manufacturer of
item №

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

4.

Производител/
Manufacturer

16.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
място
City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Производител на изделие №/ Manufacturer of
item №

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност№ of license /
certificate for the activity::

5.

Производител/
Manufacturer

16.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
място
City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Производител на изделие №/ Manufacturer of
item №

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

6.

Производител/
Manufacturer

16.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
място
City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Производител на изделие №/ Manufacturer of
item №

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

16.

7.

Производител/
Manufacturer

Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено
City:

място

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Производител на изделие №/ Manufacturer of
item №

Факс №/
Fax

Код на държавата/
Country code:
e-mail:
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56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31
Раздел Б2/ Section B2
№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

2.

Други/ Other trading
partner

18.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Описание на извършваната дейност/
Type of transaction-related activities:

Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

3.

Други/ Other trading
partner

18.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Описание на извършваната дейност/
Type of transaction-related activities:

Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

18.

4.

Други/ Other trading
partner

Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Описание на извършваната дейност/
Type of transaction-related activities:

Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

5.

Други/ Other trading
partner

18.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:

Пощенски код/
Postcode:

Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Описание на извършваната дейност/
Type of transaction-related activities:

Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

6.

Други/ Other trading
partner

18.
Име/ Name (Company)
Адрес/ Address:
Населено място/ City:
Държава/ Country:
Телефон №./ Phone:

Други/ Other trading
partner

Описание на извършваната дейност/
Type of transaction-related activities:
18.
Име/ Name (Company)

7.

Пощенски код/
Postcode:

Адрес/ Address:
Населено място/ City:
Държава/ Country:

Телефон №./ Phone:
Описание на извършваната дейност/
Type of transaction-related activities:

Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail:

№ на лиценза/удостоверението за
съответната дейност/ № of license /
certificate for the activity:

Пощенски код/
Postcode:
Факс №/
Fax

ЕИК/Булстат:
Код на държавата/
Country code:
e-mail:

БРОЙ 31
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Раздел В1/ Section C1

Описание 12 на изделията 13/
Description of the items

20.

Код на Категория
стоката/
от
Commodity ИТДУ14/
code
ECCN

Мярка/ Количество/
Measure
Quantity

Единична
стойност/
Unit value

Обща
стойност /
Total value of
the items

1
2
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
31
31
32
33
34
35
Валута по сделката/ Currency
transaction:

15

12

Обща стойност на сделката/
Total value of transaction:

Обща стойност в евро16/ Total value in EURO:

При повече изделия попълнете раздел В1/ If more items complete section C1.
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер/ Depending on the items description include:
model, serial №, CAS № or other identification number.
14
Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба/ List of dual-use items and technologies.
15
Попълва се на последната страница на раздел В или В1/ Filled in on the last page of Section C or C1.
16
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението/ Bulgarian National Bank exchange rate at the date of application.
13
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Приложение № 34

EUROPEAN COMMUNITY
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ
1. Брокер/Заявител

PROVISION OF BROKERING SERVICES (Reg. (EC) No 428/2009)
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ (Рег. (ЕС) № 428/2009)
No

2. Идентификационен номер

3. Дата на валидност

1
4. Информация за контакт с издаващия орган

РАЗРЕШЕНИЕ

5. Износител от трета държава

6. Издаващ орган

Tel No + 359 2 940 77 71
Tel No + 359 2 940 76 81
Fax + 359 2 988 07 27
1052 София, ул. Славянска № 8

Междуведомствена комисия за експортен контрол и
неразпространение на оръжия за масово унищожение
7. Получател в третата държава на местоназначение

10. Краен потребител в третата държава на местоназначение
(ако е различен от получателя)

8. Държава – членка, в която пребивава или е установен
брокерът

Код1

9. Трета държава на произход/ трета държава на
местоназначение на изделията- предмет на брокерски услуги

Код

11. Трета държава на местоназначение

Код

12. Участващи трети страни, напр. упълномощени лица

Код

1
13.Описание на изделията2

14. Код по хармонизираната система
или комбинираната номенклатура
16. Валута и стойност

15. Категория от СИТДУ3

17. Количество на изделията

18. Крайна употреба

19. Забележка от издаващия орган

1.Настоящото разрешение е издадено съгласно чл. 53а от Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и може да бъде използвано единствено от
лицето, на което е издадено.
2. Настоящото разрешение се представя при поискване от
контролните органи по чл. 71 от Закона за експортния контрол
на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.
3. При промяна на обстоятелствата, записани в настоящото
разрешение, лицето, на което е издадено разрешението, е
длъжно незабавно да информира издаващия орган.
4. Лицето, на което е издадено разрешението, е длъжно
незабавно да информира издаващия орган, в случай, че му стане
известно, че изделията се предназначени или могат да бъдат
използвани за създаване, производство, обработване,
разработване, управление, поддържане, съхранение и
разпространение на оръжия за масово унищожение.

За попълване от издаващия орган
Подпис:

Печат:

Издаващ орган:

Междуведомствена комисия за експортен
контрол и неразпространение на оръжия за
масово унищожение
Дата:

1

“Код на държава“ е двубуквеният ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
При необходимост описанието може да се даде в едно или повече приложения към тази форма (bis 1). Отбележете номера на приложените
раздели. В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
2

3

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба.

БРОЙ 31
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PROVISION OF BROKERING SERVICES (Reg. (EC) No 428/2009)
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ (Рег. (ЕС) № 428/2009)

Бележка4: в част 1 на колона 24 се записва оставащото количество, а в част 2 на колона 24 се записва количеството на осъществения износ в този
случай
23. Нетно количество / стойност (нетна маса или друга мерна
единица, като се укаже каква е тя)
24. С числа

25. С думи изнесено
количество / стойност

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

За всяко от изделията от т. 14 се попълва отделна таблица.

26. Митнически документ, вид
и номер и дата на
осъществяване на износа

27. Държава членка на осъществяване на износа,
име, подпис, печат
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PROVISION OF BROKERING SERVICES (Reg. (EC) No 428/2009)
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ (Рег. (ЕС) № 428/2009)
2. Идентификационен номер

1
а
13. Описание на изделията

14. Код на стоката

РАЗРЕШЕНИЕ

16. Валута и стойност
13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

13. Описание на изделията

14. Код на стоката
16. Валута и стойност

15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията
15. Категория от СИТДУ
17. Количество на изделията

БРОЙ 31
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Приложение № 35/Annex № 35

Раздел А/ Section A

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРАНЗИТ НА ИЗДЕЛИЯ И
ТЕХНОРОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
TRANSIT LISENCE OF DUAL USE ITEMS AND
TECHNOLOGIES

1. Износител/Exporter

3. Дата на издаване/Date of issue

2. Индентификационен номер/
Identification number

4. Информация за контакт с издаващия орган/ Contact point details

Tel № + 359 2 940 77 71
Tel № + 359 2 940 76 81
Fax + 359 2 988 07 27
1052 София, ул. Славянска № 8

6. Издаващ орган/ Issuing authority

5. Получател/Consignee

Междуведомствена комисия за експортен контрол и
неразпространение на оръжия за масово унищожение
7. Упълномощен представител(ако е различен от износителя)/
Representative (if different from exporter)

10. Краен потребител/ End user

Описание 2 на изделията 3/
Description of items

12.

8. Държава на произход/ Country of origin

Код1/ Code

9. Държава на получаване/ Country of
consignment

Код/ Code

11. Държава на крайно получаване/ Country of
final destination

Код/ Code

Код на
стоката/
Commodity
code

Категория
от СИТДУ4/
ECCN

Мярка/
Measure

Количество/
Quantity

Стойност/
Value

1
2
3
4
5

5
Валута по сделката/
Currency of transaction

Обща стойност на сделката/
Total value of transaction

Общо стойност в евро6/
Total value in EUR:

13. Договор дата/ Contract date

14. Митническа процедура/ Custom procedure

15. Маршрут за преминаване през територията на Република
България/ Route through Bulgarian territory

16. Българско митническо учреждение/Bulgarian custom’s office
При влизане/ Entry
При излизане/ Exit
Печат/ Stamp
Печат/ Stamp

За попълване от издаващия орган/ For completion by issuing authority

1. Настоящото разрешение е издадено съгласно чл. 53в от Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба и може да бъде използвано единствено от лицето, на което е
издадено.
2. Настоящото разрешение се представя при поискване от контролните
органи по чл. 71, ал. 1 от Закона за експортния контрол на оръжия и
изделия и технологии с двойна употреба
3. При промяна на обстоятелствата, записани в настоящото
разрешение, лицето, на което е издадено разрешението, е длъжно
незабавно да информира издаващия орган.
4. Лицето, на което е издадено разрешението, е длъжно незабавно да
информира издаващия орган, в случай, че му стане известно, че
изделията се предназначени или могат да бъдат използвани за
създаване, производство, обработване, разработване, управление,
поддържане, съхранение и разпространение на оръжия за масово
унищожение

Подпис/ Signature

Подпис/ Signature

Печат/ Stamp

Печат/ Stamp

Дата на валидност/ Expiry date

Продължено до/ Extended to

1
“Код на държава“ е двубуквеният ISO код в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета/ ”Country code” is the two-letter ISO
code, in accordance with Regulation (EEC) № 1172/95 of the Council.
2
При повече изделия попълнете раздел А1/ If more items complete section A1.
3
В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер/ Depending on the items description include:
model, serial №, CAS № or other identification number.
4
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба/ List of dual-use items and technologies.
5
Попълва се на последната страница на раздел А или А1/ Filled in on the last page of Section A or A1.
6
По курса на БНБ към датата на заявлението/ Bulgarian National Bank exchange rate at the date of application.
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7

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРАНЗИТ НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОРОГИИ С
ДВОЙНА УПОТРЕБА
TRANSIT LISENCE OF DUAL USE ITEMS AND TECHNOLOGIES

12.

Описание на изделията /
Description of items

Код на
Категория
стоката/
от СИТДУ8/
Commodity
ECCN
code

Мярка/
Measure

Количество/
Quantity

Стойност/
Value

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
31
32

9
Валута по сделката/
Currency of transaction:

Обща стойност на сделката/
Total value of transaction:

Подпис/ Signature

Подпис/ Signature

Печат/ Stamp

Печат/ Stamp

Дата на валидност/ Expiry date

Продължено до/ Extended to

Обща стойност в евро10/
Total value in EUR:

„

7

В зависимост от изделието описанието да съдържа: модел, сериен №, CAS № или друг идентификационен номер/ Depending on the items description include:
model, serial №, CAS № or other identification number.
8
Списък на изделията и технологиите с двойна употреба/ List of dual-use items and technologies.
9
Попълва се на последната страница на раздел А или А1/ Filled in on the last page of Section A or A1.
10
По курса на БНБ към датата на подаване на заявлението/ Bulgarian National Bank exchange rate at the date of application.

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

§ 2. В чл. 1 от Тарифата за таксите, които
се събират по Закона за експортния контрол на
оръжия и изделия и технологии с двойна употреба,
приета с Постановление № 72 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 80 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 и 2 думите „и с изделия с двойна
употреба“ се заличават;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 8 думите „и с изделия с двойна употреба“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „износ, внос, трансфер“ се
заменят с „участие в изложения, износ, внос,
транзит, трансфер“;
б) точки 3 и 4 се отменят;
в) точка 5 се изменя така:
„5. за разглеждане на заявление, за издаване на разрешение за износ, трансфер, транзит
или брокерски услуги или за изменение и/или
допълнение на издадено разрешение за износ,
трансфер, транзит или брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба – 20 лв.;“
г) точка 8 се отменя;
д) създава се нова т. 9:
„9. за издаване на разрешение за транзит
и за брокерска дейност с изделия с двойна
употреба – 30 лв.;“
е) точка 11 се отменя;
ж) досегашните т. 9 и 10 стават съответно
т. 10 и 11.
3. Създава се ал. 4:
„(4) За разглеждане и издаване на документи
от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се заплащат следните такси:
1. за разглеждане на заявление за издаване
на регистрация за износ и трансфер на изделия
с двойна употреба и/или за регистрация за
извършване на брокерска дейност с изделия с
двойна употреба – 20 лв.;
2. за разглеждане на заявление за изменение
и/или допълнение на регистрация за износ и
трансфер на изделия с двойна употреба и/или
за регистрация за извършване на брокерска
дейност с изделия с двойна употреба – 20 лв.;
3. за издаване на удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна
употреба и/или за регистрация за брокерска
дейност с изделия с двойна употреба – 200 лв.;
4. за издаване на изменено и/или допълнено
удостоверение за регистрация за износ и трансфер
на изделия с двойна употреба и/или удостоверение за регистрация за извършване на брокерска
дейност с изделия с двойна употреба – 50 на сто
от таксата за първоначално издаване.“
Преходни разпоредби
§ 3. Издадените от Междуведомствения
съвет и от Междуведомствената комисия удостоверения за регистрации за износ и трансфер
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на изделия и технологии с двойна употреба и
брокерска дейност с изделия и технологии с
двойна употреба съгласно чл. 43, ал. 4, чл. 46,
ал. 4 и чл. 54, ал. 3 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии
с двойна употреба запазват действието си до
изтичането на срока, за който са издадени.
§ 4. При промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 43, ал. 6, чл. 46, ал. 5
и чл. 54, ал. 6 от Закона за експортен контрол
на оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба, регистрираното лице е длъжно да
подаде заявление в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен
срок от настъпване на промяната.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г.

за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Цялостната организация и ръководство на системата за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (ЕС) се осъществява от министъра по
управление на средствата от Европейския съюз.
(2) Министърът по управление на средствата
от Европейския съюз:
1. действа като централен представител
на Република България пред Европейската
комисия и другите европейски институции по
въпросите на програмирането, управлението и
наблюдението на средствата от ЕС;
2. формулира и предлага приоритети и мерки
за изпълнението на целите и приоритетите на
стратегическите и програмните документи за
управлението на средствата от ЕС;
3. ръководи подготовката на проектите на
стратегическите и програмните документи на
Република България за изпълнение на целите
и приоритетите на програмите по чл. 2, ал. 2,
както и на други стратегически документи,
предвиждащи финансиране със средства от ЕС;
4. предлага промени в стратегическите
и програмните документи по т. 3, в т. ч. за
преразпределение на средствата от ЕС, за
утвърждаване в съответствие с действащата
нормативна уредба;
5. координира разработването и изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и провежда преговорите с
Европейската комисия за нейното одобряване
и актуализиране;
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6. информира министър-председателя за
хода на изпълнението на програмите, финансирани от ЕС, и при необходимост предлага
коригиращи мерки;
7. взема решения по проблемни въпроси от
хоризонтален характер, свързани с усвояването
на средствата от ЕС;
8. дава методически указания във връзка с
управлението на програмите по чл. 2, ал. 2;
9. осъществява координация на дейностите
по финансовите инструменти на Европейската
комисия JEREMIE, JESSICA и JASPERS, в т.ч.
на подготовката и изпълнението на годишните
планове за действие на JASPERS в Република
България;
10. съгласувано със съответните министри и
други органи на изпълнителната власт създава
междуведомствени работни групи, както и постоянни експертни работни групи и мрежи от
експерти за решаване на въпроси, свързани с
управлението на средствата от ЕС;
11. отговаря за прилагането на хоризонталните политики във връзка с усвояването на
средствата от ЕС;
12. осъществява цялостната координация
във връзка с участието на Република България
в процеса на вземане на решения на ЕС в
областта на Кохезионната политика;
13. координира съвместните дейности с
международните финансови институции за
постигане на ефективност при подготовката,
изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕС;
14. координира и контролира дейностите за
подобряване на административния капацитет
на централно, регионално и местно ниво при
усвояването на средствата от ЕС;
15. координира и контролира ефективното
прилагане на мерките за публичност и прозрачност при усвояването на средствата от ЕС;
16. съгласува промените в индикативните
годишни работни програми на оперативните
програми;
17. съгласува участието на лицата, представляващи Република България пред Европейската
комисия във връзка с оперативното изпълнение
на програмите и проектите, финансирани със
средства от ЕС;
18. изпълнява и други задачи, свързани с
управлението на средствата от ЕС, възложени
от Министерския съвет или от министър-председателя.
Чл. 2. (1) Създава Съвет за координация
при управлението на средствата от Европейския съюз като орган на Министерския съвет
за координация на мерките за изпълнение на
правителствената политика за икономическо,
социално и териториално развитие на страната,
финансирани със средства от ЕС, наричан понататък „съвета“.
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(2) Съветът разглежда всички въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението и контрола на мерките, финансирани
със средства от ЕС, в т. ч. по:
1. предприсъединителните програми на ЕС;
2. преходния финансов инструмент;
3. Инструмента „Шенген“;
4. оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на ЕС;
5. програмите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд за рибарство и Европейския фонд за гарантиране
на земеделието;
6. финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежката
програма за сътрудничество за икономически
растеж и устойчиво развитие и Програмата за
сътрудничество „България – Швейцария“;
7. програми за териториално сътрудничество;
8. други програми, осигурени със средства
от ЕС или от държава членка, допринасящи за
социално-икономическо сближаване и териториалното сътрудничество.
Чл. 3. (1) Съветът подпомага Министерския
съвет, като:
1. одобрява проектите на стратегическите и
програмните документи на Република България
за изпълнение на целите и приоритетите на
програмите по чл. 2, ал. 2, както и на другите
стратегически документи, предвиждащи финансиране със средства от ЕС;
2. осигурява съответствие между целите и
приоритетите на документите по т. 1 с тези на
националните политики;
3. координира разпределението на финансовите ресурси от ЕС за изпълнение на мерките
за икономическото и социалното развитие на
страната;
4. изисква информация от Министерството
на финансите за спазването на принципа за
допълняемост на националните средства с
тези от ЕС;
5. наблюдава изпълнението на приоритетите
и мерките за икономическото, социалното и
териториалното развитие на страната, финансирани със средства от ЕС;
6. съгласува индикативните годишни работни
програми на оперативните програми;
7. съгласува преди одобряването им от ръководителя на договарящия орган предложенията
до Европейската комисия за 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;
8. разглежда редовните отчети за напредъка
при изпълнението на програмите по чл. 2, ал. 2;
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9. приема становища по годишните доклади
за изпълнението на програмите по т. 1 до 15
работни дни преди датата на провеждане на
заседанията на комитетите за наблюдение по
оперативните програми;
10. съгласува промени в стратегическите и
програмните документи по т. 1, в т. ч. за преразпределение на средства, които се утвърждават в
съответствие с действащата нормативна уредба;
11. обсъжда и взема решения по проблемни
въпроси, свързани с изпълнението на мерки,
финансирани със средства от ЕС;
12. съгласува годишния доклад за изпълнението на целите, определени в стратегическите
и програмните документи за развитието на
страната и финансирани със средства от ЕС,
и предлага на Министерския съвет рамката на
приоритетите за финансиране за следващата
бюджетна година.
(2) При изпълнение на функциите по ал. 1
съветът взаимодейства със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности, Съвета по европейските въпроси, Съвета
за икономическа политика и с Икономическия
и социален съвет.
(3) С доклада по ал. 1, т. 12 съветът отчита
изпълнението на задачите си пред Министерския
съвет. Докладът се представя за разглеждане
от Министерския съвет преди началото на
процедурата за подготовка на законопроекта
за държавния бюджет. След като бъде одобрен,
докладът се публикува на електронната страница
на Министерския съвет.
Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател
и членове. Председател на съвета е министърът
по управление на средствата от ЕС.
(2) Членове на съвета са заместник министър-председателят и министър на вътрешните
работи или определен от него заместник-министър на вътрешните работи, заместник министър-председателят и министър на финансите
или определен от него заместник-министър на
финансите, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, министърът на регионалното
развитие и благоустройството, министърът на
труда и социалната политика, министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министърът на околната среда и
водите, министърът на земеделието и храните
и министърът на образованието, младежта и
науката.
(3) Председателят на съвета може да кани за
участие в заседанията и други министри и ръководители на ведомства, както и представители
на икономическите и социалните партньори и
на неправителствени организации.
Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета;
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3. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
4. внася за разглеждане от Министерския
съвет проектите на актове, както и проектите
на стратегически и програмни документи за
развитието на страната, финансирани със средства от ЕС, одобрени от съвета в изпълнение
на неговите функции по чл. 3, ал. 1.
(2) В отсъствие на председателя на съвета
неговите функции по ал. 1, т. 1 – 3 се изпълняват от определен от него член.
Чл. 6. (1) Съветът провежда заседания наймалко веднъж в месеца.
(2) Редовните заседания на съвета се свикват
от неговия председател. Председателят по своя
инициатива или по предложение на член на
съвета може да свиква извънредни заседания.
Предложенията за свикване на извънредни
заседания се правят писмено.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
най-малко 3 дни преди датата на заседанието,
като промени и предложения в него може да
внася всеки член на съвета най-късно един ден
преди заседанието.
Чл. 7. (1) Заседанията на съвета са редовни,
ако на тях присъстват повече от половината от
членовете му. По изключение членове на съвета
могат да бъдат представлявани от определен
от тях заместник-министър.
(2) Съветът приема решения с обикновено
мнозинство от присъстващите на заседанието
негови членове.
(3) За приетите на заседанието решения се
съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря на съвета.
Чл. 8. (1) Административното, организационно-техническото и експертното обслужване
на дейността на съвета се осигурява от Централното координационно звено.
(2) Секретар на съвета е съветник към политическия кабинет на министър-председателя.
Чл. 9. Секретарят на съвета:
1. организира, координира и контролира подготовката на заседанията на съвета и
участва в тях;
2. осигурява чрез съответните органи на
изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации информация и материали, необходими за анализа и
подготовката на въпросите, които подлежат на
разглеждане от съвета;
3. организира и провежда оперативни работни заседания с управляващите, одитните
и сертифициращите органи на програмите по
чл. 2, ал. 2;
4. осигурява оперативната координация по
отношение на кореспонденцията, изпращана до
службите на Европейската комисия от управляващите, одитните и сертифициращите органи на
програмите, финансирани със средства от ЕС;
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5. изпълнява и други функции, определени с
нормативен акт или възложени му от министърпредседателя или от председателя на съвета.
Чл. 10. (1) Централното координационно
звено:
1. осигурява административно и експертно
дейността на съвета, като:
а) набира, обобщава и анализира информация
във връзка с управлението на средствата от ЕС;
б) изготвя становища и експертни заключения;
в) текущо предоставя информация и анализи
във връзка с управлението на средствата от ЕС
на министър-председателя и на председателя
на съвета;
2. осъществява оперативната координация
по планирането, програмирането, управлението, стратегическото и текущото наблюдение и
контрол на програмите по чл. 2, ал. 2;
3. осъществява оперативна координация на
дейностите по засилване на административния
капацитет на централно, регионално и местно
ниво при усвояването на средствата от оперативните програми;
4. участва в заседанията на Комитета за
координация на фондовете към Европейската
комисия и на Работната група по структурни
действия към Съвета на ЕС, а съвместно с
другите компетентни ведомства – и в заседанията на съвместните комитети за наблюдение
по програмите за териториално сътрудничество
и на Управляващия комитет по Инструмента
за предприсъединителна помощ.
(2) Функциите на Централното координационно звено се изпълняват от дирекциите
„Програмиране на средствата от Европейския
съюз“, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ и „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет съобразно техните функции, определени
в 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, 25 и 30 от 2010 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 202 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване на
механизъм за координация на управлението на
средствата от Европейския съюз (ДВ, бр. 67
от 2009 г.).
§ 2. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, и по Програма ФАР на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.;
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изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г. и
бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) За случаите по ал. 1 договарящият орган
представя предварително към 15 октомври на
текущата година индикативната годишна работна програма на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз, който я
внася за съгласуване от Съвета за координация
при управлението на средствата от Европейския съюз.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „министъра на финансите“ се заменят
с „министъра по управление на средствата от
Европейския съюз“.
2. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) Индикативната годишна работна програма се разглежда от Съвета за координация
при управлението на средствата от Европейския
съюз, преди да се одобри от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.“
3. Член 10 се отменя.
4. В чл. 19:
а) алинея 6 се изменя така:
„(6) При провеждане на процедури за подбор
на проекти за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз договарящият орган кани писмено Централното
координационно звено да излъчи свои представители със статут на наблюдатели, които
отговарят писмено в срок до 5 работни дни.
Представители на Централното координационно
звено не могат да участват като наблюдатели,
когато дирекция, включена в състава на звеното,
е подала проектно предложение по конкретната
процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.“;
б) в ал. 7 думите „и дирекция „Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз“ в
администрацията на Министерския съвет“ се
заличават, а думата „определят“ се заменя с
„определя“.
5. В чл. 25, ал. 5 думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „на
Министерството на вътрешните работи“.
6. В чл. 29 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) В случаите на проекти по смисъла на
чл. 39 от Регламент №1083/2006 г. на Съвета
договарящият орган изпраща на Централното
координационно звено копие от решението по
чл. 27, ал. 1, т. 1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или становището
по чл. 27, ал. 3, т. 4 и копие от документите
за одобрените проекти, оформени съгласно
изискванията на Регламент № 1828/2006 г. на
Европейската комисия. Централното координа-
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ционно звено чрез председателя на Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз внася документите за
съгласуване от съвета.
(6) След съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от
Европейския съюз Централното координационно звено изпраща на Европейската комисия
документите за одобрените проекти по смисъла
на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г.“
7. В чл. 34, ал. 5 думите „като наблюдатели
по“ се заменят с „като наблюдател“, а думите
„и на дирекция „Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет“ се заличават.
8. В допълнителните разпоредби се създава
нов § 3:
„§ 3. За Оперативна програма „Техническа
помощ“ ръководител на договарящия орган е
министърът по управление на средствата от
Европейския съюз.“
9. Досегашният § 3 става § 4.
§ 3. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г.,
бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г. и
бр. 22 и 93 от 2009 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. ежегодно одобрява информация за приноса на оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, при изпълнението на
Националната програма за реформи за нуждите
на годишния доклад за изпълнението на същата
програма. Тази информация се изготвя от управляващите органи на оперативните програми
и се внася за разглеждане от министъра по
управление на средствата от Европейския съюз;“
б) в т. 14 думите „ръководителя на Централното координационно звено“ се заменят с „директора на дирекция „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет“.
2. В чл. 3:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на комитета е министърът
по управление на средствата от Европейския
съюз.“;
б) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „министърът на финансите“ и запетаята след тях се заличават, а след
думите „оперативните програми“ се добавя
„заместник-министърът на финансите“;
бб) точка 2 се изменя така:
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„2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури
към министъра на земеделието и храните,
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция за икономически анализи и прогнози
към министъра на финансите, секретарят на
Съвета за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз, ръководителят на сертифициращия орган и директорите
на дирекциите „Програмиране на средствата
от Европейския съюз“, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“, „Информация
и системи за управление на средствата от
Европейския съюз“, „Икономическа и социална политика“ и „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет;“
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Министрите и председателят на Националния статистически институт определят
поименно представителите по ал. 3, т. 1 и техни
заместници, които да участват на заседанията на комитета с право на глас в случай на
отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено
председателя на комитета и секретариата.“;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) Органите и директорите на дирекции
по ал. 3, т. 2 и ръководителят на сертифициращия орган определят по един свой заместник,
който да участва на заседанията на комитета
с право на глас в случай на тяхно отсъствие, и
уведомяват писмено председателя на комитета
и секретариата.“;
д) в ал. 11 думите „Ръководителят на Централното координационно звено“ се заменят с
„Министърът по управление на средствата от
Европейския съюз“.
3. В чл. 4 думите „дирекцията в Министерството на финансите, определена от Министерския съвет за Централно координационно
звено за работата със Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз“ се
заменят с „дирекция „Мониторинг на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет“.
4. В чл. 8, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. ръководителят на дирекцията, съответно
главната дирекция или отдела, определен/а за
управляващ орган на съответната оперативна
програма, ръководителите на дирекциите,
съответно главните дирекции или отделите,
определени за управляващи органи на останалите оперативни програми, ръководителят на
структурата в Министерството на земеделието
и храните, определена за управляващ орган на
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г., ръководителят на структурата в Изпълнителната агенция за рибарство
и аквакултури към министъра на земеделието
и храните, отговорна за Националния стратегически план за развитие на рибарството,
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изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция за икономически анализи и прогнози
към министъра на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителите на
междинните звена на съответната оперативна
програма (ако тя предвижда такива) и по един
представител на дирекциите „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“, „Мониторинг
на средствата от Европейския съюз“, „Информация и системи за управление на средствата
от Европейския съюз“, „Икономическа и социална политика“ и „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет;“.
5. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за Оперативна програма „Техническа помощ“ – министърът по управление на
средствата от Европейския съюз“;
в) точка 10 се отменя.
6. Параграф 5 от заключителните разпоредби
се изменя така:
„§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, министъра на
финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
труда и социалната политика, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на министъра на околната
среда и водите.“
§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1
от 2009 г.; изм., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите „Централното координационно звено в Министерството на финансите“ се
заменят с „Дирекция „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет“;
б) в ал. 2 думите „Централното координационно звено“ се заменят с „Дирекция „Информация и системи за управление на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „и техните права и задължения във връзка с въвеждането и актуализирането на информацията“ се заменят с „по ал. 1“;
б) в ал. 3 думите „и техните права и задължения във връзка с въвеждането и актуализирането на информацията“ се заменят с „по
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ал. 1“ и думите „министъра на финансите“ се
заменят със „заместник министър-председателя
и министър на финансите“;
в) в ал. 9 думите „и от Одитния орган към
министъра на финансите“ се заличават и думите „министъра на финансите“ се заменят с
„главния секретар на Министерския съвет“;
г) алинея 10 се изменя така:
„(10) Длъжностните лица от Одитния орган,
които имат право на достъп до системата с оглед
осъществяването на контрол върху изпълнението на оперативните програми, се определят
със заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз.“;
д) в ал. 11 думите „министъра на финансите“
се заменят с „главния секретар на Министерския съвет“.
3. В чл. 5:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Конкретните права и задължения на
потребителите на системата по смисъла на
чл. 4, ал. 2, 3, 5, 9 – 11 се определят в писмени
искания от ръководителите на управляващите
органи, Сертифициращия орган в Министерството на финансите и Одитния орган към
министъра на финансите, подадени до директора на дирекция „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет
съгласно утвърден образец.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя
така:
„(2) Управлението на потребителските профили в системата се извършва от оторизирани
служители на дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет въз основа на писмени искания от ръководителите на управляващите органи, Сертифициращия орган към Министерството на
финансите и Одитния орган към министъра
на финансите.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „два“ се заменя с „пет“ и думите „Централното координационно звено“ се заменят с
„дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „Централното координационно звено“ се
заменят с „Дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „министъра на финансите“ се заменят
с „директора на дирекция „Информация и
системи за управление на средствата от Европейския съюз“.

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Директорът на дирекция „Информация и системи за управление на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет докладва ежемесечно на
министъра за управление на средствата от Европейския съюз и на секретаря на Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз за функционирането и за
редовното и коректното въвеждане на данни
в системата.“
5. В чл. 9:
а) в ал. 2 и 3 думите „Централното координационно звено“ се заменят с „дирекция „Информация и системи за управление на средствата
от Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1 плащанията се спират със заповед на министъра по управление
на средствата от Европейския съюз въз основа
на мотивирано предложение на ръководителя
на Сертифициращия орган и доклад от директора на дирекция „Информация и системи за
управление на средствата от Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет“
след съгласуване със секретаря на Съвета за
координация при управлението на средствата
от Европейския съюз.“
6. Член 10 се отменя.
7. В заключителните разпоредби:
а) параграфи 3 – 6 се отменят;
б) в § 7 думите „министъра на финансите“ се
заменят със „заместник министър-председателя
и министър на финансите“, думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“, думите „министъра на транспорта“
се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а
запетаята и думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заличават.
§ 5. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г.,
бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заместник-председатели на съвета са
министърът по управление на средствата от
Европейския съюз, заместник-министър на
финансите, предложен от заместник министър-председателя и министър на финансите,
и заместник-министър на вътрешните работи,
предложен от заместник министър-председателя
и министър на вътрешните работи.“;
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б) в ал. 4 думите „оправомощено от председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“ длъжностно лице“ се заменят с
„директор на специализирана дирекция на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
определен от председателя на агенцията“, думите „изпълнителният директор на Агенцията
за държавни вземания“ и запетаята след тях
се заличават и думите „Национална агенция
„Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция
„Пътна инфраструктура“.
2. В чл. 8а, ал. 1, 2 и 3 думите „Агенцията
за държавни вземания“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
3. В чл. 11, ал. 3:
а) в изречение първо след думата „председателя“ се добавя „и заместник-председателя
и министър по управление на средствата от
Европейския съюз“;
б) в изречение второ след думата „Председателят“ се добавя „и/или заместник-председателят и министър по управление на средствата
от Европейския съюз“, а думата „запознава“ се
заменя със „запознават“.
§ 6. В чл. 8, ал. 1 от Постановление № 199
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на Национални правила относно Европейските
обединения за териториално сътрудничество
(обн., ДВ, бр. 72 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92
и 108 от 2008 г.) думите „дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз на
Министерството на финансите“ се заменят с
„Централното координационно звено“.
§ 7. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „Министерството на
финансите“ се заменят с „администрацията на
Министерския съвет“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „администрацията на
Министерския съвет“;
б) в ал. 3 думите „Дирекция „Управление на
средствата от Европейския съюз“ на Министерството на финансите“ се заменят с „Дирекция
„Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет“;
в) алинеи 4 – 6 се отменят.
3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Информацията в портала се въвежда
и актуализира от служители във:
1. администрацията на Министерския съвет;
2. Министерството на финансите;
3. Министерството на регионалното развитие
и благоустройството;

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

4. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
5. Министерството на труда и социалната
политика;
6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
7. Министерството на околната среда и
водите;
8. Министерството на образованието, младежта и науката.“
4. В чл. 9 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „администрацията на
Министерския съвет“.
5. В чл. 10 ал. 1 се отменя.
§ 8. В чл. 5 от Постановление № 215 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 108 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.)
ал. 2 се изменя така:
„(2) Възнагражденията и допълнителните възнаграждения на държавни служители,
служители по трудово правоотношение и/или
други лица за изпълнение на задължения и/
или дейности по проекти по Оперативната програма се изплащат по методология, утвърдена
от министъра по управление на средствата от
Европейския съюз.“
§ 9. Постановлението се приема на основание
чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3370

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 15 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение на Наредбата за изискванията
за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация
относно разхода на гориво и на емисиите на
въглероден диоксид, приета с Постановление
№ 237 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „164 g/km“ се заменят със
„153,5 g/km“.
2. В т. 2 таблицата се изменя така:

ВЕСТНИК
„
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Клас
на
енергийна
ефективност

Граници на
емисиите на
СО2 спрямо
средната стойност на емисиите на СО2 на
регистрираните
нови пътнически автомобили в ЕС (в %)

Граници на
емисиите на
СО2 спрямо
средната стойност на емисиите на СО2 на
регистрираните
нови пътнически автомобили
в ЕС (g/km)

А

-25% и по-малко

СО2≤115

B

-15% – -25%

115<СО2≤130

C

-5% – -15%

130<СО2≤146

D

-5% – +5%

146<СО2<161

E

+5% – +15%

161<СО2<177

F

+15% – +25%

177≤СО2<192

G

+25% и повече

СО2≥192

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1
юли 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3398

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
ОТ 15 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 324 на Министерския съвет от 2009 г.
за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 3 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 18 навсякъде числото „50“ се
заменя с „80“.
§ 2. В чл. 93 числото „50“ се заменя с „80“ и
накрая се добавя „в сроковете по чл. 21, ал. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3399
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 16 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от
2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г. и бр. 7, 25,
62 и 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
В чл. 41, ал. 1 думите „от 10“ се за-

§ 1.
личават.
§ 2. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „търг“ се заменя с „търга
с явно наддаване“.
2. В ал. 3 след думата „търга“ се добавя „с
явно наддаване“.
§ 3. В чл. 47, ал. 3 след думата „търга“ се
добавя „с явно наддаване“.
§ 4. В чл. 88 думите „40 на сто“ се заменят
с „10 на сто“.
§ 5. В чл. 94, ал. 1 думите „40 на сто“ се
заменят с „10 на сто“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Тръжните процедури, обявени преди
влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашните условия и ред.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 16 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
възлагане и изпълнение на задълженията за
извършване на обществени превозни услуги
в железопътния транспорт, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от
2001 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 96 от 2005 г. и бр. 100 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 2 накрая се добавя „при
спазване на изискванията и условията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69
и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, L 315,
03/12/2007), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1370/2007“.
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§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думата „обслужване“ се добавя „и възможността за осигуряване
на благоприятни транспортни условия и цени“.
§ 3. В чл. 5:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решението по ал. 1:
1. определя ясно задълженията за извършване
на обществени услуги и съответния географски
район, в който ще се извършват;
2. съдържа параметрите, въз основа на които
се изчислява компенсацията, ако има такава, и
естеството и обема на изключителните права,
ако се предоставят такива;
3. посочва срока на договора.“
2. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) Не се допуска възлагането на задължение за извършване на обществени превозни
услуги по реда на чл. 5, параграфи 2, 3, 4 и 6
от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
(7) В случаите, посочени в чл. 5, параграф 5
от Регламент (ЕО) № 1370/2007, органът по чл. 5,
ал. 1 или 4 може да предприеме спешна мярка
при условията и в сроковете на регламента,
като публикува съобщение в 3-дневен срок от
приемането є в един национален ежедневник.
(8) Превозвачът, на когото е наложена
спешната мярка по ал. 7, има право да обжалва
решението за налагане предоставянето на определена обществена услуга в 14-дневен срок от
уведомяването му за мярката, но не по-късно
от публикуването є в съответствие с ал. 7, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Всяко заинтересувано лице по смисъла на
чл. 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1370/2007
има право да обжалва налагането на мярката
по отношение на нейната законосъобразност в
14-дневен срок от публикуването на съобщение
за налагането є по ал. 7 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „или товарни“ се
заличават.
2. В ал. 2, т. 2 думите „или товарни“ се
заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Министерският съвет, съответно общинският съвет, не може да приема решение, ако
такова задължение вече е възложено от другия
орган за съответната територия. Преди приемането на решение за откриване на процедура или
за възлагане на задължения по реда на чл. 5,
ал. 7 общинският съвет е длъжен да направи
запитване дали задължението не е възложено
вече от Министерския съвет. Общинският съвет след възлагането на процедурата е длъжен
да съобщи в Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за всяко възложено задължение.“
§ 5. В чл. 7 думите „и/или товари“ се заличават.
§ 6. В чл. 7а ал. 1 се изменя така:
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„(1) В условията за провеждане на процедурата се включват:
1. подробно описание на възлаганите превози;
2. механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяните услуги, в
съответствие с чл. 4, параграф 1, буква „в“ от
Регламент (ЕО) № 1370/2007;
3. механизмите за разпределяне на приходите
от продажбата на билети в съответствие с чл. 4,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007;
4. изисквания към качество на превозните
услуги, ако се поставят такива;
5. дали и какъв процент от услугите могат
да се извършват от подизпълнител, при спазване на чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕО)
№ 1370/2007.“
§ 7. В чл. 8 се създава ал. 4:
„(4) Размерът на компенсациите се изчислява по параметрите, посочени в решението по
чл. 5, ал. 1 или 4, и при спазване изискванията
на Регламент (ЕО) № 1370/2007.“
§ 8. В чл. 9, т. 1 след думата „експлоатация“
се поставя запетая и се добавя „ако се възлага
такова“.
§ 9. В чл. 10, т. 2 думите „вида на превоза – пътнически или товарен“ се заличават.
§ 10. Членове 18, 19 и 20 се отменят.
§ 11. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) В договора подробно се описват параметрите, въз основа на които се изчислява
компенсацията, естеството и обемът на каквито
и да са предоставени изключителни права,
механизмите за разпределение на приходите и
разходите, в съответствие с чл. 4 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007.“
§ 12. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Размерът на компенсацията за
тарифно задължение и задължение за превоз се
определя ежегодно по реда, посочен в договора
с превозвача, в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1370/2007. При възлагане по реда на чл. 5,
ал. 7 компенсациите се съобразяват с приложението към чл. 6, параграф 1 от регламента.
(2) Компенсацията за изпълнение на тарифно задължение включва и компенсацията
за безплатни и по намалени цени пътувания
в страната, изплащана на превозвача, и се
предоставя в зависимост от действително
извършените услуги – предмет на договора,
след представяне на документи, доказващи
извършената превозна услуга.
(3) Размерът на компенсацията по тарифно
задължение за съответната година се определя
по следната формула:
Комп. = публичната тарифа за превоз на
пътници, включително железопътни карти,
всички специални услуги, отстъпки и намаления, посочени в нея,
умножена по нормативно определения
процент на намаление, определен с акт на
Министерския съвет, за определена категория
пътници с право на безплатно и при намалени
цени пътуване,
умножена по действителния брой извършени
пътувания на съответните категории пътници.

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

(4) Изплатената компенсация по ал. 3 се
включва в приходите на превозвача при изчисляване на компенсацията по ал. 1.
(5) Възложителят може да предостави на
превозвача подвижен състав за изпълнение на
обществената превозна услуга или да предостави
средства за закупуването му като компенсация
за обществената услуга по ред, определен в
договора. При предоставянето на средства
за закупуване на подвижен състав се вземат
мерки за избягване на свръхкомпенсация на
задължението за извършване на обществена
превозна услуга.
(6) В случай че превозвачът извършва не
само компенсирани услуги в изпълнение на
задължения за обществени превозни услуги,
но развива и други дейности, превозвачът
води аналитична счетоводна отчетност за
всеки отделен вид дейност като за посочените
обществени услуги, която да отговаря поне на
следните условия:
1. текущите сметки по всяка от тези дейности
трябва да са отделни и делът на съответните
активи, както и фиксираните разходи трябва да
са разпределени в съответствие с приложимите
счетоводни стандарти;
2. всички променливи разходи, подходяща
вноска към фиксираните разходи и разумна
печалба, свързани с каквато да е друга дейност
на оператора на обществени услуги, не могат
при никакви обстоятелства да бъдат начислявани
към въпросната обществена услуга;
3. разходите за обществените услуги трябва
да се уравновесяват с приходите от дейността
и плащанията на публичните органи без никаква възможност за прехвърляне на приходи
към друг сектор от дейността на оператора на
обществени услуги.“
§ 13. Създава се раздел VІІ:
„Раздел VІІ
Публикуване
Чл. 26. (1) Всеки общински съвет, възложил
задължение за обществен превоз на пътници,
публикува веднъж годишно отчет, отговарящ на
изискванията на чл. 7, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007.
(2) Органът по чл. 5, ал. 1 или 4 публикува поне една година преди провеждането на
процедура по реда на Закона за обществените
поръчки в „Официален вестник“ на Европейския
съюз най-малко следната информация:
1. наименованието и адреса на компетентния орган;
2. предвиждания вид на възлагане на поръчката;
3. услугите и районите, които евентуално
ще бъдат обхванати от поръчката.
(3) Компетентните органи могат да решат да
не публикуват информацията по ал. 2, когато
обществена поръчка за услуги се отнася до
предоставяне на услуги за пътнически превоз,
възлизащи на по-малко от 50 000 километра
годишно.
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(4) Ако информацията по ал. 2 се промени
след публикуването, органът по чл. 5, ал. 1
или 4 публикува съответната поправка във възможно най-кратък срок. Поправката не засяга
началната дата на откриване на процедурата
за възлагане на обществена поръчка.
(5) Обявления по ал. 1 – 4 не се публикуват
при възлагане по чл. 5, ал. 7.“
§ 14. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 буква „в“ се отменя.
2. Създават се т. 4 – 7:
„4. „Задължение за извършване на обществена услуга“ е изискване, определено от компетентния орган, за да осигури обществен превоз
на пътници, които превозвачът, ако отчиташе
само собствените си търговски интереси, не би
поел или не би поел до същата степен или при
същите условия без възнаграждение.
5. „Изключително право“ е право, упълномощаващо превозвача да извършва определен
обществен превоз на пътници по определено
маршрутно разписание в рамките на определен район, като се изключва всеки друг такъв
превозвач да извършва обществени превози на
пътници по това разписание.
6. „Компенсация за обществена услуга“ е
каквато и да е облага, в частност – финансова,
предоставена пряко или непряко от компетентния орган от обществени средства по време
на периода на изпълнение на задължението
за извършване на обществена превозна услуга
или във връзка с този период.
7. „Обществен пътнически превоз“ означава
услуги за превоз на пътници от общ икономически интерес, предоставяни на обществеността
регулярно и на недискриминационна основа.“
§ 15. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 54, ал. 4“ се заменят
с „чл. 54, ал. 5“.
Допълнителна разпоредба
§ 16. Наредбата осигурява прилагането на
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69
и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Сключените договори, с които е възложено задължение за обществена услуга до 3
декември 2009 г., остават в сила, както следва:
1. договорите, сключени до 26 юли 2000 г.
чрез справедлива конкурентна процедура – до
изтичане на срока им;
2. договорите, сключени преди 26 юли 2000 г.
по ред, различен от справедлива конкурентна
процедура, и договорите, сключени между 26
юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. чрез справедлива конкурентна процедура – до изтичане на
срока им, освен ако не е по-дълъг от 30 години;
3. договорите, сключени между 26 юли
2000 г. и 3 декември 2009 г. по ред, различен
от справедлива конкурентна процедура – до
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изтичане на срока им, освен ако не е сравним
със сроковете, посочени в чл. 4 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз с
железопътен и автомобилен транспорт и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и
(ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
§ 18. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта“ и „министъра на транспорта“ се заменят съответно с „министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
ОТ 16 АПРИЛ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 58 от 2008 г. и бр. 42 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Структурата на агенцията включва обща
администрация, организирана в една дирекция,
инспекторат, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, специализирана
администрация, организирана в две дирекции
и териториални поделения.“
2. В ал. 3 числото „156“ се заменя със „133“.
§ 2. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) Служителят по сигурността на информацията планира и организира евакуацията на
бежанците при необходимост.“
§ 3. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансово-стопански
дейности“.“
§ 4. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Дирекция „Административно-правно,
информационно обслужване и финансово-стопански дейности“:
1. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, изготвя становища по
проекти на закони и други нормативни актове, осигурява правна помощ в работата на
административните звена на агенцията и дава
становища по правни въпроси;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела от трудовоправен,
гражданскоправен и друг характер, осъществява
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правно осигуряване на дейността на агенцията,
следи за спазването на нормативните актове
при провеждането на процедурите по Закона за
обществените поръчки, участва в изготвянето на
договори, свързани с дейността на агенцията,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира дейностите по управление на
човешките ресурси и по атестиране на персонала; организира провеждането на конкурси
по Закона за държавния служител и Кодекса
на труда; изготвя длъжностното и поименното
разписание на администрацията; организира и
участва в разработването и актуализирането на
длъжностните характеристики на служителите;
образува, води на отчет и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите;
4. изготвя актовете, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на трудовите и
служебните правоотношения, на заповедите за
отпуск, за налагане на дисциплинарни наказания
и за търсене на имуществена отговорност от
виновните длъжностни лица, както и извършва
вписванията в Административния регистър по
чл. 61 от Закона за администрацията;
5. организира специализирано обучение на
длъжностните лица, провеждащи административните производства по Закона за убежището
и бежанците, планира и осъществява програми
за обучение и професионална квалификация на
служителите, както и организира дейността на
Учебния център;
6. организира съставянето и сключването на
граждански договори, свързани с дейността на
агенцията; подготвя отговори и дава становища
по постъпили жалби, сигнали и предложения;
изготвя анализи, справки и отчети за дейността
на администрацията;
7. организира и осъществява програмното
и техническото осигуряване на компютърната
техника, инсталирането и поддържането є, както
и поддържането на автоматизирана информационна система и локалната мрежа; осигурява
интегрирането на информационната система
на агенцията с информационните системи на
другите звена от държавната администрация;
поддържа и актуализира страницата на агенцията в интернет;
8. организира и осъществява движението на
входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция; систематизира, съхранява и обработва
документите от архива на агенцията и организира
използването им; осъществява и организира
размножителната и куриерската дейност;
9. разработва проекта на годишен бюджет и
проекта на бюджетна прогноза на агенцията;
разпределя и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетни средства
при стриктно спазване на финансовата дисциплина; подготвя и обосновава предложения за
корекции по утвърдения бюджет на агенцията
пред първостепенния разпоредител;
10. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността; осигурява
съхраняването на счетоводните документи и
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отговаря за систематизирането им; организира,
осъществява и контролира извършването на инвентаризации съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и другите нормативни актове;
11. изготвя годишния финансов отчет на
агенцията, ежемесечните и тримесечните отчети
за касовото изпълнение и капиталовите разходи;
отчита средствата, получени по международни
и национални програми и проекти, както и от
дарения, и следи за тяхното законосъобразно
разходване;
12. поддържа контакти с първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити и с Министерството на финансите, като изпълнява техните
законосъобразни разпореждания и изисквания;
разработва и съгласува финансовите обосновки
към проекти на нормативни актове;
13. организира и отговаря за правилното, законосъобразното, целесъобразното и ефективното
ползване на недвижимите имоти и движимите
вещи – собственост на агенцията или предоставени є за ползване; организира, осъществява и
отговаря за снабдяването, съхраняването и разпределянето на стоково-материалните ценности;
14. планира, организира и координира
всички действия във връзка с подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки; организира подготовката
и изпращането на информация за Регистъра на
обществените поръчки;
15. осъществява инвестиционно проучване
на обектите и изготвя предложения за необходимостта от капитални вложения за основен
ремонт, реконструкция и ново строителство,
организира и контролира извършването на текущи ремонти, планово строителство, капитален
ремонт, поправка на дълготрайните материални
активи и товарно-разтоварните работи;
16. следи за законосъобразното и ефективното
стопанисване и поддържане на материалнотехническата база в териториалните звена на
агенцията;
17. организира, отговаря и следи за техническата изправност, правилната експлоатация
и поддръжката на ведомствения автотранспорт,
отчита разходите за гориво и горивни материали;
18. организира и отговаря за поддръжката
и ремонта на електрическата, водопроводната,
отоплителната, телефонната и други мрежи и
съоръжения;
19. организира и контролира спазването на
изискванията за пожарна и аварийна безопасност, като изготвя необходимите вътрешнонормативни документи и извършва инструктаж на
служителите;
20. организира, осигурява и следи за спазването на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд, като изготвя необходимите
документи и провежда инструктажи на служителите; организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия
в агенцията;
21. организира и отговаря за охранителния
и пропускателния режим в агенцията.“
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§ 5. Член 17 се отменя.
§ 6. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана в две дирекции: „Методика на
производството и правно обслужване“ и „Европейски въпроси, международна дейност и
Европейски бежански фонд“.“
§ 7. В чл. 19 думите „Дирекция „Методика
на производството и процесуално представителство“ се заменят с „Дирекция „Методика на
производството и правно обслужване“.
§ 8. Член 20 се отменя.
§ 9. В чл. 21 думите „Дирекция „Международна дейност и Европейски бежански фонд“
се заменят с „Дирекция „Европейски въпроси,
международна дейност и Европейски бежански
фонд“.
§ 10. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Интеграционните центрове:
1. планират и организират обучението по
български език;
2. организират и осъществяват съвместно с
регионалните инспекторати по образованието
дейностите по установяване степента на придобитите знания по български език на търсещите
или получилите закрила чужденци и насочването
им към определено учебно заведение;
3. планират и организират професионалната
квалификация на чужденците, търсещи или
получили закрила, чрез бюрата по труда и чрез
обучение в професионалните кабинети в центъра;
4. съдействат на чужденците с предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут за
намиране на работа чрез бюрата по труда;
5. разработват и изпълняват национални
програми за интеграция на получилите закрила
чужденци;
6. разработват и предлагат за утвърждаване
разходни норми за подпомагане с финансови
средства на чужденците, търсещи закрила, на
получилите статут на бежанец или хуманитарен
статут и организират и осъществяват предоставянето на финансова помощ и стипендии на
получили статут чужденци, включени в национални програми за интеграция;
7. разработват система за оценка на нуждата
за оказване на финансова помощ за настаняване
в жилище в срок до 6 месеца на чужденец с
предоставен статут на бежанец или хуманитарен
статут и организират и осъществяват предоставянето на финансова помощ от влизането в
сила на решението;
8. разработват и изпълняват програми за
социална защита и интеграция на чужденците
със специални нужди, съдействат на получилите
статут чужденец за настаняване в специализирани заведения;
9. планират и организират спортни и здравнопросветни дейности и организират и осъществяват дейности за културна адаптация на
чужденците, търсещи или получили закрила;
10. консултират по въпросите на социалното
подпомагане и насочват към дирекциите за
социално подпомагане;
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11. организират грижите за непридружените
малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили закрила, като съдействат за
настаняването им в приемни семейства или в
специализирани заведения;
12. организират и координират дейността по
набиране на средства и помощи и контролират
разпределянето им;
13. подготвят и организират издаването на
информационни материали за правата и задълженията на чужденците, получили закрила;
14. взаимодействат с държавните органи, с
органите на местното самоуправление и местната
администрация и с неправителствените организации за интеграция на чужденците, получили
закрила, в рамките на тяхната компетентност.“
§ 11. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната агенция
за бежанците при Министерския съвет – 133
щатни бройки
Председател
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник-председатели
Експерт за връзки с обществеността
Главен секретар
Инспекторат
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
информационно обслужване и финансовостопански дейности“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Методика на производството
и правно обслужване“
дирекция „Европейски въпроси, международна дейност и Европейски бежански фонд“
Териториални поделения
в т.ч.:
Регистрационно-приемателен център –
с. Баня, община Нова Загора
в т.ч. директор
Регистрационно-приемателен център –
София
в т.ч. директор
Интеграционен център – София
в т.ч. директор
Транзитен център – с. Пъстрогор,
община Свиленград
в т.ч. директор

1
3
2
1
1
1
1
1
26

26
20
10
10
79
8
1
27
1
9
1
35
1“.

Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от 20
май 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3402
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РЕШЕНИЕ № 200
ОТ 9 АПРИЛ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище
„Дионисо“ – участък „Втори“, разположено в
землището на с. Върбешница, община Мездра,
област Враца, на „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Дионисо“ – участък „Втори“, разположено в
землището на с. Върбешница, община Мездра,
област Враца, на „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София.
2. Определя концесионна площ в размер
430 255 кв. м, която включва площите на утвърдените запаси в находище „Дионисо“ – участък „Втори“, както и площите, необходими за
осъществяване на дейността по концесията,
при граници с координати на точките от № 1
до № 20 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София – титуляр
на Удостоверение за търговско откритие № 0334
от 14 януари 2008 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
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5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния
договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година
от срока на концесията срокът за представяне
е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента
и с министъра на околната среда и водите
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаването му от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват законите, правилниците и наредбите за
правилно и безопасно разработване на находища
на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
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им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в
полза на концедента обекта по т. 1, ако той
може да бъде застрахован, съгласно Кодекса
за застраховането;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване
на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на предоставените от концесионера цялостен
работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) на инвестиционното предложение за
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добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Дионисо“ – участък
„Втори“, разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, по
реда на Закона за опазване на околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т.ч. чрез извършване
на оценка за съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета
с Постановление № 201 от 2007 г. (ДВ, бр. 73
от 2007 г.), както и изискванията за опазване
на културните и историческите паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Дионисо“ – участък
„Втори“ – приложение към концесионния договор, представена от „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване
на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление на
минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
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8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на
сто от концесионното плащане за предходния
период и се представя на концедента в 30-дневен
срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни след изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и
възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на
концедента в 30-дневен срок считано от датата
на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
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8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно
плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за срока
на концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за
всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и
Мeтодиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство, използвано за
блокове съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ от
методиката по т. 9.3, не може да бъде по-ниско
от 10 лв./куб. м, а за останалата част от добитото подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката – не по-малко от
0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират
ежегодно с процента на увеличение на цените на
строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 6124 лв.,
определен на базата на 497 куб. м блокове и
3864 тона – остатък скална маса, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство по т. 9.4.
9.6. Част от концесионното плащане в размер
30 на сто от сумата, определена по реда на т. 9.4
или 9.5, се внася в бюджета на община Мездра
по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското;
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10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Дионисомарбле – България“ – ЕООД, София, в 3-месечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Дионисо“ – участък „Втори“
Координатна система „1970 г.“
№

3231

Координати
X (m)

Y (m)

1.

4 698 480,0

8 537 080,0

2.

4 698 233,5

8 537 270,0

3.

4 697 855,0

8 537 240,0

4.

4 697 800,4

8 537 200,0

5.

4 697 800,4

8 536 675,0

6.

4 698 000,0

8 536 675,0

7.

4 698 000,0

8 536 450,0

8.

4 698 480,0

8 536 450,0

9=1

4 698 480,0

8 537 080,0

10.

4 698 315,6

8 536 702,9

11.

4 698 314,8

8 536 838,8

12.

4 698 243,8

8 536 902,9

13.

4 698 256,6

8 537 050,9

14.

4 698 183,1

8 537 143,2

15.

4 698 042,9

8 537 088,5

16.

4 698 043,2

8 537 033,3

17.

4 698 183,3

8 536 912,8

18.

4 698 183,3

8 536 886,8

19.

4 698 230,1

8 536 807,2

20.

4 698 237,0

8 536 702,8
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Ислямска република
Иран за морско търговско корабоплаване
(Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 2 март 1995 г. – ДВ, бр. 24
от 1995 г. В сила от 15 юни 1995 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Ислямска република Иран,
наричани по-долу „договарящи се страни“,
водени от желанието да осигурят развитието
на морското търговско корабоплаване между
двете страни,
да активизират сътрудничеството в областта
на морското търговско корабоплаване,
при спазване на принципа на свободата на
международното корабоплаване,
решиха да сключат тази спогодба и се споразумяха за следното:
Член 1
За целите на тази спогодба:
1. Терминът „кораб на договарящата се
страна“ означава всеки търговски кораб, регистриран съгласно законодателството на тази
страна и плаващ под нейното знаме. Този термин не включва:
а) военните кораби;
б) други кораби, изпълняващи задачи на
въоръжените сили;
в) изследователските кораби (хидрографски,
океанографски и научни);
г) риболовните кораби;
д) корабите, изпълняващи нетърговски
функции (правителствени яхти, болнични кораби и др.).
2. Терминът „член на екипажа“ означава
всяко лице на борда на кораба на всяка от
договарящите се страни, заето с изпълнението на задължения, свързани с управлението,
експлоатацията или поддържането на кораба и
което е вписано в екипажния списък.
3. Компетентни морски органи са:
– в Република България – Министерството
на транспорта;
– в Ислямска република Иран – Министерството на пътищата и транспорта.
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Член 2
Тази спогодба се прилага на територията
на Република България и на територията на
Ислямска република Иран.
Член 3
Сътрудничеството между Република България и Ислямска република Иран в областта на
морското търговско корабоплаване се основава
на принципите на равноправието, уважението
на националния суверенитет, взаимната изгода
и взаимните интереси.
Член 4
В съответствие с чл. 3 на тази спогодба
договарящите се страни си оказват съдействие
за установяване на контакти между техните
организации и служби, отговорни за дейността
на морския транспорт.
Член 5
1. Договарящите се страни си сътрудничат
и съдействат за развитието на морското търговско корабоплаване между техните държави,
като за тази цел:
а) насърчават участието на българските и
иранските кораби в превозите на товари между
пристанищата на двете договарящи се страни
и сътрудничат в отстраняването на пречки,
които затрудняват развитието на тези превози;
б) не препятстват корабите, плаващи под
знамето на едната договаряща се страна, да
участват в превози на стоки между пристанищата
на другата договаряща се страна и пристанища
на трети страни.
2. Разпоредбите на § 1 на този член не засягат правото на корабите, плаващи под знамето
на трети страни, да участват в морски превози
между пристанищата на двете договарящи се
страни и пристанища на трети страни.
Член 6
1. Всяка договаряща се страна предоставя
на корабите на другата договаряща се страна,
техните екипажи, пътници и стоки на борда
същия режим, какъвто тя предоставя на собствените си кораби, участващи в международните
морски превози, по отношение на:
а) свободния достъп до териториалните,
вътрешните є води и пристанищата;
б) престоя на корабите в пристанищата, използуването им за товарно-разтоварни операции
и ползването на пристанищните претоварни
съоръжения;
в) качване и слизане на пътници;
г) използването на услуги, свързани с
морското търговско корабоплаване, както и
произтичащите от него търговски операции.
2. Разпоредбите на § 1 на този член не се
прилагат за:
а) дейностите, които в съответствие с вътрешното законодателство на договарящите
се страни са запазени за техните предприятия
и организации, като крайбрежна търговия,
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каботаж, спасителни операции, влачене и
други пристанищни услуги, с изключение на
агентийските услуги;
б) правилата относно допускането и престоя
на чужденци на територията на договарящите
се страни;
в) правилата, регламентиращи задължителния пилотаж за чуждестранните кораби;
г) пристанищата, закрити за посещение от
чуждестранните кораби.
Член 7
Договарящите се страни в рамките на тяхното законодателство и пристанищни правила
вземат необходимите мерки за облекчаване и
насърчаване на морските превози, за избягване
на ненужното забавяне на корабите в техните
пристанища и за ускоряване и опростяване,
доколкото е възможно, на административните,
митнич еските и санитарните формалности,
действащи в техните пристанища.
Член 8
1. Свидетелствата за националност, мерителните свидетелства и другите корабни документи,
издадени или признати от компетентните органи
на едната от договарящите се страни, в съот
ветствие с изискванията на международните
конвенции, се признават за валидни от съответните органи на другата договаряща се страна.
2. Корабите на всяка договаряща се страна,
снабдени с мерителни свидетелства, които са
валидни в съответствие с § 1 на този член, се
освобождават от измерване в пристанищата на
другата договаряща се страна.
3. Изчисляването и плащането на пристанищни такси се извършва въз основа на мерителните свидетелства на корабите, посочени
в § 1 на този член.
Член 9
Договарящите се страни признават документите за самол ичност на членовете на
екипажа, издадени или признати от техните
компетентни органи. Посочените документи
за самоличност са:
– за членовете на екипажа на кораб на
Република България – моряшки паспорт;
– за членовете на екипажа на кораб на
Ислямска република Иран – моряшки паспорт.
Член 10
Договарящите се страни, членове на Конвенция № 108 на Международната организация
на труда, прилагат разпоредбите на същата за
националните удостоверения за самоличност
на моряците.
Член 11
Всяка договаряща се страна оказва, доколкото е възможно, необходимата медицинска
помощ на членовете на екипажа на корабите
на другата договаряща се страна в съответствие
с вътрешното си законодателство и разпоредби.
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Член 12
1. Ако кораб на едната договаряща се страна
заседне, бъде изхвърлен на брега или претърпи
друго бедствие край брега на другата договаряща се страна, този кораб и неговият товар
ще получат същата закрила, каквато се оказва
на националните кораби на последната и на
техния товар.
На капитана, екипажа и пътниците на борда
на кораб, получил повреда, ще бъдат оказани
по всяко време същото съдействие, помощ и
закрила, каквито се оказват на гражданите на
страната, в чието териториално море е станала
повредата.
Разпоредбите на този член не накърняват
правото за предявяване на искове в съответствие
с договор във връзка с помощ и съдействие,
оказани на кораб, претърпял повреда, на неговия екипаж, пътници, товар и имущество
на борда му.
2. Корабът, претърпял повреда, неговите
имущество и товар на борда, а също каквато
и да е спасена част от тях, не се облагат с
мито и такси и други данъци, които се предвиждат за вносните товари, освен ако същите
са предназначени за внос и потребление на
територията на договарящата се страна, където
е станал инцидентът.
3. Разпоредбите на § 2 на този член не отменят прилагането на законите и правилата,
действащи на теритоииите на договарящите
се страни, относно временното складиране
на стоки.
Член 13
1. Компетентните органи на едната договаряща се страна не разглеждат гражданските
спорове, възникнали на море или в нейн ите
пристанища, между корабособственика, капитана, командния съст ав и другите членове
на екипажа във връзка с трудовите възнаг
раждения, личните вещи и работата на борда
на кораб, плаващ под знамето на другата
договаряща се страна.
2. Компетентните органи на едната договаряща се страна не осъществяват наказателна
юрисдикция по отношение на престъпление,
извършено на борда на кораб на другата договаряща се страна, намиращ се в нейното
пристанище, освен:
а) по искане или със съгласие на дипломатическия агент или консулското длъжностно
лице на договарящата се страна, под чието
знаме плава корабът;
б) когато за престъплението законодателството на договарящата се страна, в чието
пристанище е корабът, предвижда наказание
лишаване от свобода повече от пет години;
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в) когато престъплението или неговите последици нарушават обществения ред на брега
или в пристанището или засягат обществената
сигурност;
г) когато в престъплението са замесени
лица, които не са членове на екипажа, или
когато престъплението е извършено от нейни
граждани или срещу нейни граждани;
д) за пресичане на незаконна търговия с
наркотични, психотропни или радиоактивни
вещества.
3. Разпоредбите на този член не засягат
правата на комп етентните органи на договарящите се страни за прилагане на вътр ешните
им закони и правила относно общественото
здравеопазване, митническия контрол, опазването на морската среда, безопасността на
корабите, пристанищата, човешкия живот и
товарите и допускан ето на чужденци на тяхна
територия.
Член 14
1. В дух на тясно сътрудничество договарящите се страни ще провеждат периодично
консултации с цел:
а) да се обсъждат и подобряват условията
за прилагането на тази спогодба;
б) да предлагат и съгласуват изменения и
допълнения на тази спогодба.
2. В съответствие с § 1 на този член договарящите се страни предлагат по дипломатически
път провеждането на консултации между компетентните морски органи на двете държави,
които трябва да започнат не по-късно от 60
дни след датата на съответното предложение.
Член 15
1. Тази спогодба подлежи на ратификация
и влиза в сила от датата на размяна на ратификационните документи.
2. Тази спогодба се сключва за неопределено
време и остава в сила до изтичане на шест месеца от деня, в който едната от договарящите
се страни уведоми в писмена форма другата
договаряща се страна за своето намерение да
прекрати действието на спогодбата.
Съставена в Техеран на 16 септември 1992 г.
в три оригинални екземпляра, всеки на български, фарси и английски език, като в случай на различия в тълкуването меродавен е
английският текст.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Ислямска република
Александър Александров,
Иран:
министър на
Мохаммад Саеди Киа,
транспорта
министър на
пътищата и транспорта
3131
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Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността и структурата на
държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (обн., ДВ, бр. 13 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 91 от
2005 г., бр. 67 от 2006 г.; изм., бр. 1 от 2008 г.)
§ 1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. управителният съвет;
3. главният директор.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и главния директор, сключва
и прекратява договорите за управление с тях
и определя възнагражденията им;“.
2. В т. 6 думите „бизнес плана на предприятието и“ се заличават.
§ 3. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет се състои от трима
членове – председател, заместник-председател
и главен директор, които се назначават от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет може да приема
решения, ако присъстват най-малко половината
от членовете му лично или представлявани от
друг член на съвета. Никой присъстващ член не
може да представлява повече от един отсъстващ.
За представляването е необходимо изрично
пълномощно за всеки конкретен случай.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
заявили писмено съгласието си за решението.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният директор може да делегира
някои от правомощията си по ал. 1, т. 1, 2, 3,
5, 7, 9 и 10 на други компетентни длъжностни
лица от предприятието по решение на управителния съвет.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В своята управленска дейност главният
директор се подпомага от заместник главен
директор на предприятието.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заместник главният директор се назначава и освобождава от длъжност от главния
директор.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 думите „главните директори“ се
заменят с „главния директор“.
§ 6. В глава втора раздел V „Контролен
съвет“ се отменя.
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§ 7. В чл. 22, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. поддържане на готовност и изпълнение
на задачи по националния и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи;“.
§ 8. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата „който“ се добавя „се назначава и освобождава от длъжност от главния
директор и изпълнява следните задачи:“.
2. Точка 9 се заличава.
3. Точка 12 се заличава.
4. Точка 13 се заличава.
§ 9. В чл. 26а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „управления и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отделите по ал. 1 се ръководят от ръководители, чиито правомощия се определят
в длъжностните им характеристики, утвърдени
от главния директор на предприятието.“
§ 10. В чл. 28б ал. 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Собственост и стопански
дейности“ изпълнява функции по организиране
цялостната дейност на предприятието във връзка
с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – държавна собственост,
възлагането на обществени поръчки за строителство, предоставяне на услуги и доставка
на стоки, стопанисването и управлението на
предоставените на предприятието почивни бази
и хотели и по организиране на дейността на
главното управление по отношение на административно-техническото осигуряване и снабдяването. Дирекцията подпомага и осигурява
осъществяването на правомощията на главния
директор по отношение на:
1. управлението на имоти и вещи – държавна
собственост;
2. отдаването под наем на имоти или части
от тях и движими вещи – държавна собственост;
3. настаняването под наем във ведомствени
жилища и ателиета за индивидуална творческа
дейност, предоставянето под наем на ведомствени гаражи и паркоместа;
4. придобиването и разпореждането с имоти
и вещи – частна държавна собственост;
5. продажбата и замяната на държавни жилища, ателиета и гаражи;
6. организирането на дейността по актуване
на имотите – държавна собственост;
7. създаването и поддържането на ведомствен
регистър на имотите на предприятието;
8. подготовката, провеждането и участието в
процедури за възлагане на обществени поръчки
за доставка на стоки, предоставянето на услуги
и строителство;
9. изготвянето на становища и предложения
по правни проблеми и оказване на правна
помощ във връзка с управлението, придобиването и разпореждането с имуществото на
предприятието;
10. стопанисването и управлението на предоставените на предприятието почивни бази
и хотели;
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11. планирането, организирането, категоризирането и финансирането на хотелиерската
дейност;
12. организирането и осигуряването на цялостната дейност на главното управление по
административно-техническото и стопанското
обслужване на дейността на предприятието;
13. организацията на деловодната обработка,
архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията;
14. изграждането и поддържането на информационна система и база данни, необходими
за функционирането на предприятието;
15. организирането и координирането на
информационното обслужване;
16. систематизирането и съхраняването на
документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на
Закона за държавния архивен фонд;
17. организирането и извършването на снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
18. стопанисването, поддържането, опазването и охраната на имуществото на предприятието, обслужването и ремонта на сградния
фонд, техническата поддръжка на инсталациите
и поддържането на хигиената, обслужването
на дейността на предприятието с транспорт,
пощенски, телефонни, факсни, сервизни, технически, енергийни, водоснабдителни услуги,
снабдяването с консумативи и инвентар;
19. сключването на договори за предоставяне
на услуги и доставка на стоки;
20. контрола по изпълнение на сключените
договори за предоставяне на услуги и доставка
на стоки;
21. създаването на информационен архив за
организираните и проведените процедури за
възлагане на обществени поръчки за предоставяне на услуги и доставка на стоки;
22. други дейности, възложени от главния
директор на предприятието.“
§ 11. В чл. 29, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. контрол на качеството и конкуренто
способността, внедряването и поддържането
на системи съгласно стандартите от серията
ISO и други;“.
§ 12. В чл. 30, ал. 3, т. 5 в края на изречението се добавя „и останалите структури във
връзка с изпълнението на публичните задачи
в поделенията и базите за съхранение на военновременни запаси“.
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 15 думите „отдел „Одит“ се
заменят с „вътрешния одитор“.
2. В ал. 2 думите „(главен счетоводител на
държавното предприятие)“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „началника на отдел „Финансово-счетоводен“, който е и“ се заличават,
а думата „главен“ се заменя с „главния“.
5. Алинея 6 се отменя.
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6. Алинея 7 се отменя.
§ 14. В чл. 33а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „предприятието“ се заменя
с „Главното управление и структурите на централно подчинение“;
б) в т. 6 в края на изречението се добавя
„Главното управление и структурите на централно подчинение“.
2. В ал. 4:
а) в т. 3 в края на изречението се добавя
„в Главното управление и структурите на централно подчинение“;
б) в т. 5 в края на изречението се добавя
„в Главното управление и структурите на централно подчинение“.
§ 15. В чл. 33б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в т. 1 и 3 думите „и контролния“
се заличават.
2. В ал. 4, т. 3 думата „имиджа“ се заменя
с „цялостната дейност“.
§ 16. В чл. 36 думите „Раднево“ и „а за
поделение „Контактна мрежа и осигурителни
инсталации“ – „поделение КМ и ОИ – София“, и за поделение „Ремонт на техниката“ – „ПРТ – София“ се заличават.
§ 17. В чл. 37 думата „основните“ се заменя
с „основната дейност и публичните задачи“.
§ 18. Член 37а се отменя.
§ 19. В чл. 40, ал. 1, т. 4 думите „основните публични задачи“ се заменят с „основната
дейност и публичните задачи“.
§ 20. В чл. 41а ал. 3 – 5 се отменят.
§ 21. В чл. 41б, ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „като
функционалните му задължения се определят
в длъжностната характеристика, утвърдена от
директора на поделението.“
§ 22. В чл. 41в думата „пряко“ се заменя с
„централно“.
§ 23. В чл. 41д се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Хотелите:
1. се представляват от своя управител;
2. водят самостоятелно счетоводство и съставят отделни финансови отчети по Закона за
счетоводството;
3. откриват разплащателна сметка в банка и
уведомяват писмено за нея главното управление
на предприятието;
4. се разчитат пряко или по ред, определен
от главното управление на предприятието, с
републиканския бюджет и бюджета на Националния осигурителен институт;
5. имат свой печат;
6. сключват договори след упълномощаване
от главния директор;
7. задължително отчисляват и превеждат в
главното управление определените им финансови средства за издръжка на дейността;
8. се регистрират по регистър „БУЛСТАТ“.“
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2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно
ал. 3, 4 и 5.
§ 24. В чл. 42, ал. 1 думите „структурни
звена“ се заменят със „структурите“.
§ 25. В чл. 43, ал. 1 думите „заместник
главните директори“ се заменят със „заместник
главния директор“.
§ 26. Навсякъде думите:
1. „Министър на транспорта“, „министъра
на транспорта“, „министърът на транспорта“
се заменят с „Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията“,
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
2. „Началник на отдел“, „началника на отдел“, „началникът на отдел“, „началниците на
отдели“ и „началниците на бази“ се заменят с
„ръководител на отдел“, „ръководителя на отдел“,
„ръководителят на отдел“, „ръководителите на
отдели“ и „управителите на бази“.
3. „Началник на район“, „началника на
район“, „началникът на район“ се заменят с
„ръководител на район“, „ръководителя на
район“, „ръководителят на район“.
4. „Началник на база“, „началника на база“,
„началникът на база“ се заменят с „управител
на база“, „управителя на база“, „управителят
на база“.
Министър: Ал. Цветков
3297

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № 2
от 22 март 2010 г.

за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за медицинското обслужване на лишените от свобода в затворите, поправителните
домове и арестите.
Чл. 2. (1) Медицинското обслужване на
лишените от свобода се осъществява в медицински центрове и в специализирани болници,
разкрити в местата за лишаване от свобода,
по реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения.
(2) При необходимост медицинското обслужване на лишените от свобода може да се
осъществи и в други лечебни заведения.
Чл. 3. Лечебните заведения в местата за
лишаване от свобода са част от националната
система за здравеопазване и извършват дей-
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ността си в съответствие с Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения
към Министерството на правосъдието (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 1 от 2005 г.).
Чл. 4. Методическото ръководство и контрол на медицинската дейност на лечебните
заведения, създадени към Министерството на
правосъдието, се осъществява от министъра на
здравеопазването.
Чл. 5. (1) При осъществяване на медицинското обслужване в местата за лишаване
от свобода се спазват правата на пациента и
Кодексът на професионалната етика.
(2) Качеството на медицинската помощ,
оказвана в лечебните заведения в местата за
лишаване от свобода, съответства на медицинските стандарти и на правилата за добра
медицинска практика, утвърдени от министъра
на здравеопазването.
(3) Предписанията на медицинските специалисти имат задължителен характер за началниците на затворите, поправителните домове
и арестите. Медицинското решение се взема
единствено в интерес на здравето на лишения
от свобода.
Чл. 6. (1) Всеки служител, който при изпълнение на служебните си задължения има
непосредствен контакт с лишените от свобода,
е отговорен за тяхното здраве.
(2) В учебните програми за начална подготовка на служителите се включват лекции на
медицинска тематика относно:
1. външни признаци на спешни състояния
и действия на служителите при необходимост
от спешна помощ;
2. признаци на абстинентни състояния при
алкохолна и/или наркотична зависимост и
първоначални действия за тяхното овладяване;
3. характерни белези на психични разстройства, суицидни нагласи и начини за предотвратяване на самоувреждания;
4. участие на немедицински специалисти при
изготвяне на програми за лица със зависимости
(алкохолна и/или наркотична).
Чл. 7. (1) По предложение на директора на
болницата или на медицинския център лишените от свобода могат да бъдат назначавани за
помощен персонал към лечебните заведения.
(2) На лишени от свобода, които имат медицинско образование, ако не са лишени от
правото да упражняват професията си, може
да бъде възлагана работа по специалността им
под непосредствения контрол и ръководство на
директора на болницата или на медицинския
център или на упълномощен от тях медицински
специалист.
Чл. 8. (1) За подпомагане на медицинското
обслужване на лишените от свобода могат да
бъдат привличани консултанти от други лечебни
заведения.
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(2) За консултация по конкретен повод предложението се прави от директора на болницата
или на медицинския център и се утвърждава
от началника на затвора, поправителния дом
или ареста.
Чл. 9. (1) При несъгласие с определената
диагноза или назначеното лечение лишеният
от свобода може да поиска консултация със
специалисти от други лечебни заведения за
своя сметка. В този случай се осигурява достъп до молителя.
(2) Директорът на болницата или на медицинския център е длъжен да запознае съответния специалист с медицинската документация
по случая.
(3) Мнението на специалиста по ал. 1 има
само консултативен характер. Той не може
да определя мястото, където ще се проведе
лечението.
Г л а в а

в т о р а

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Раздел I
Медицинско обслужване в приемно отделение
Чл. 10. (1) Всеки лишен от свобода след
постъпването му в затвор, поправителен дом
или арест незабавно се подлага на първичен
медицински преглед за оценка на общото му
здравословно състояние и санитарна обработка.
(2) При констатирани следи от насилие
лицето се освидетелства и се предприемат
мерки за оказване на медицинска помощ, като
незабавно се уведомява съответният началник.
Чл. 11. (1) При постъпването в затвор или
поправителен дом лишените от свобода се
настаняват в приемно отделение за срок от 14
денонощия до един месец, а за непълнолетните се осигурява и наблюдение от възпитател,
лекар и психолог.
(2) След първичния медицински преглед
лицата по ал. 1 се консултират от психиатър
и психолог, които задължително дават становище относно:
1. психическото състояние на лишения от
свобода и неговите особености, като склонност
към суициди, самоувреждания и агресивни
посегателства;
2. симптомите на наркотична и/или алкохолна зависимост и мерките, които трябва да
се предприемат по време на изтърпяване на
наказанието.
(3) Оценката на соматичния и психиатричния статус на лишения от свобода се вписва
в медицинско досие, което се съхранява в
медицинския център.
(4) Лишените от свобода се разпределят
по групи и работни обекти след издаването
на медицинска справка за здравословното им
състояние и работоспособност.
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Раздел II
Амбулаторен прием
Чл. 12. (1) Приемът в медицинския център
се извършва по график, утвърден от началника
на затвора или поправителния дом.
(2) Лишените от свобода, които желаят да
посетят медицински специалист, се записват
в специален дневник, който се съхранява при
постовия надзирател. Прегледът се осъществява
от медицинския специалист в срок до 24 часа
от вписването.
Чл. 13. (1) Амбулаторният прием се извършва
от медицински специалист в медицинския център, като при необходимост може да присъства
и служител от надзорно-охранителния състав.
(2) Амбулаторният преглед се регистрира
в амбулаторна книга, в която се записват
имената на пациента, диагнозата с латинското
наименование на заболяването и предписаното
лечение.
(3) При необходимост се определя дата
за повторно явяване, дават се препоръки за
освобождаване от работа, за амбулаторно или
стационарно лечение и други медицински
препоръки.
(4) Диспансеризацията на хронично болните
се извършва по ред, определен от министъра
на здравеопазването.
Чл. 14. Болните с температура или съмнения
за инфекциозно заболяване, с травми, отравяния или други спешни състояния се приемат
незабавно и по всяко време.
Чл. 15. (1) Осигуряването на спешна медицинска помощ в местата за лишаване от
свобода в извънработно време на медицинския
център се урежда със заповед на началника
на съответното място за лишаване от свобода
по предложение на директора на медицинския център. Изпълнението на заповедта се
възлага на дежурните главни надзиратели или
съответстващите на тях длъжностни лица в
затворническите общежития.
(2) При сутрешните инструктажи на надзорно-охранителния състав задължително се
разяснява редът за оказване на спешна медицинска помощ на лишените от свобода, които
са изведени на външни работни обекти.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 дежурният главен
надзирател или съответното длъжностно лице
в затворническото общежития се обръща към
най-близко разположения център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение
или сигнализира чрез Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112.
Чл. 16. (1) Лишените от свобода, изолирани
в наказателна килия, се посещават не по-малко
от един път седмично от медицински специалист.
На същите се извършва медицински преглед на
място, освен ако случаят налага друго.
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(2) При поискване от изолирания лишен от
свобода прегледът се осъществява незабавно.
(3) Когато изолацията в наказателна килия
застрашава живота на лишения от свобода, той
се настанява в лечебно заведение по предложение на медицинския специалист.
Раздел III
Медицинска експертиза на работоспособността
на лишените от свобода и контрол за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
Чл. 17. Медицинската експертиза за установяване на работоспособността на лишените
от свобода се извършва при условия и по ред,
определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 18. (1) В случаите по чл. 17 лишените
от свобода се насочват към лекарска консултативна комисия (ЛКК) на специализираните
болници за активно лечение на лишени от
свобода (СБАЛЛС) в София или Ловеч с талон за ЛКК.
(2) Началникът на съответното място за
лишаване от свобода е длъжен да осигури
транспортирането и конвоирането на лицето до
съответната ЛКК, както и до ТЕЛК и НЕЛК.
(3) Когато транспортирането на лишен от
свобода до съответната СБАЛЛС може да доведе
до влошаване на здравословното му състояние,
ЛКК може да бъде сформирана в медицинския
център на затвора или поправителния дом със
заповед на главния директор на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).
Чл. 19. Дейностите, свързани с превенция
и защита от професионалните рискове за работещите лишени от свобода, се организират
от медицинските специалисти в съответното
място за лишаване от свобода съвместно с
назначените от работодателя длъжностни лица
или служба по трудова медицина.
Чл. 20. (1) Медицинските специалисти в
местата за лишаване от свобода извършват
проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съвместно
с комитетите и групите по условия на труд.
(2) В случаи на сериозна или специфична
опасност за здравето и живота на работещите
лишени от свобода или при вероятност от
възникване на такава медицинските специалисти дават предписания за отстраняването
є, задължителни за началника на съответното
място за лишаване от свобода, и вземат мерки за недопускане възобновяване на работата,
докато не се отстрани опасността.
(3) За работещите лишени от свобода на
външни обекти се договарят условия на труд,
отговарящи на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
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Чл. 21. Медицинската помощ в затворническите общежития и работните обекти извън
района на затвора се осъществява, както следва:
1. в затворническите общежития, които не
разполагат с медицински специалист на щат,
се осигуряват посещения от медицински специалист на медицинския център на затвора
по график, утвърден от началника на затвора;
2. на всички работни обекти извън района
на затвора се осигурява чанта със средства за
оказване на първа помощ;
3. спешна медицинска помощ на лишени
от свобода на външни обекти се оказва в найблизкото лечебно заведение.
Чл. 22. Медицинските специалисти в лечебните заведения в местата за лишаване от
свобода провеждат изследвания или периодични
и целеви прегледи на лишените от свобода съобразно установените нормативни изисквания
за работещи в предприятия със специфичен
характер и организация на труда.
Чл. 23. Установяването, разследването и
регистрирането на всяка трудова злополука и/
или случай на професионална болест на лишен
от свобода се извършват от работодателя със
задължителното участие на съответния началник
на мястото за лишаване от свобода, както и на
специалист от медицинския център.
Чл. 24. Директорът на медицинския център
уведомява началника на съответното място за
лишаване от свобода за констатирани трудови
или битови травми на лишен от свобода.
Раздел IV
Ред за оказване на дентална помощ
Чл. 25. (1) Денталната медицинска помощ на
лишените от свобода се осъществява от лекар
по дентална медицина от медицинския център
в мястото за лишаване от свобода.
(2) Денталната помощ се извършва по
график, утвърден от началника на съответния
затвор, поправителен дом или затворническо
общежитие.
(3) Нуждаещите се от спешна дентална
помощ се обслужват с предимство.
Чл. 26. Прегледаните пациенти се записват
в амбулаторна книга, в която се отбелязват
диагнозата и направените манипулации.
Чл. 27. Консултации и лечение с лекари по
дентална медицина извън местата за лишаване от свобода се извършват по реда на глава
четвърта.
Чл. 28. Протетично лечение на лишените
от свобода се предоставя срещу заплащане.
Чл. 29. Лекарят по дентална медицина
изготвя:
1. медицински справки;
2. епикризи след болничен престой;
3. заявки за лекарства и медицински изделия;
4. друга документация.
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Раздел V
Оказване на психиатрична помощ
Чл. 30. (1) При съмнение за психично разстройство на лишен от свобода инспектор-психологът съвместно с психиатъра към медицинския
център провеждат клинично-психологически
и психиатрични изследвания за уточняване на
диагнозата.
(2) Лишените от свобода с алкохолна и/или
наркотична зависимост или суицидни прояви се
вземат под наблюдение от психиатъра, който
заедно с инспектор-психолога и инспектора
по социални дейности и възпитателна работа
изготвя програма за тяхното третиране.
Чл. 31. (1) Осъдените на лишаване от свобода, за които съдът е постановил принудително
лечение поради алкохолна и/или наркотична
зависимост, се превеждат в затвора в Ловеч и
се настаняват за лечение в СБАЛЛС.
(2) Лишените от свобода с алкохолна и/
или наркотична зависимост, за които не е
постановено принудително лечение, могат да
бъдат преведени за лечение в СБАЛЛС – Ловеч, по тяхно изрично искане съгласно установения ред.
Чл. 32. Лишените от свобода с психични
разстройства, които се нуждаят от болнично
лечение, се превеждат в СБАЛЛС – Ловеч, по
установения ред. До изпращането им на лечение те се настаняват в изолирано помещение
на съответния медицински център.
Чл. 33. (1) При съмнение за психично
разстройство, водещо до невменяемост, психиатърът чрез началника на затвора или
поправителния дом изготвя предложение до
съответния прокурор за назначаване на съдебнопсихиатрична експертиза.
(2) При установено психично разстройство,
водещо до невменяемост, се предлага прекъсване
на изпълнението на наказанието или промяна на мярката за неотклонение и се урежда
настаняването за лечение в специализирано
психиатрично заведение.
Раздел VI
Профилактична дейност и други въпроси, свързани с медицинското обслужване на лишените
от свобода
Чл. 34. (1) На всеки лишен от свобода наймалко веднъж годишно се извършват профилактичен преглед, флуорографски или рентгенови
и лабораторни изследвания.
(2) При постъпване в затвора на всеки лишен
от свобода се предлага изследване за ХИВ.
(3) По време на изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода се извършва скринингово
изследване за ХИВ на:
1. бременни и родилки;
2. болни от туберкулоза;
3. лица със сексуално предавани инфекции;
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4. лица, злоупотребяващи с наркотични
вещества;
5. участници в инциденти с открити наранявания;
6. лица с множество сексуални партньори;
7. лицата, които са убедени, че са ХИВ
инфектирани.
(4) По време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода изследване за ХИВ
с диагностична цел се извършва:
1. на лица с наличие на симптоми на остра
или хронична ХИВ инфекция;
2. на лица със заболявания, индикаторни
за синдрома на придобитата имунна недостатъчност;
3. при клинични или лабораторни данни за
имунен дефицит и имуносупресия;
4. с диференциално-диагностична цел.
(5) Изследванията по ал. 2, 3 и 4 се провеждат
при спазване на принципите на доброволност,
конфиденциалност и изразяване на информирано съгласие. Лишеният от свобода има право
да откаже изследване за ХИВ.
(6) За всички лишени от свобода се осигуряват условия за доброволно, анонимно или
конфиденциално консултиране и изследване
за ХИВ.
(7) При съобщаване на положителен резултат
за ХИВ се провежда следтестово консултиране.
(8) За ХИВ позитивните лишени от свобода
се осигурява:
1. конфиденциалност на данните за техния
ХИВ статус;
2. текущо медицинско наблюдение, специализирани лабораторни изследвания и антиретровирусно лечение съвместно със специализираните лечебни заведения за лечение на
ХИВ инфекции.
Чл. 35. (1) При постъпване в затвора или
поправителния дом на всеки лишен от свобода
заедно с общия медицински преглед по чл. 10,
ал. 1 се провежда и анкета за скрининг на
риска от туберкулоза с оглед ранно откриване на туберкулозата във всичките є форми и
локализации.
(2) При съмнение за туберкулоза лекарят
взема храчка за микроскопско и културелно
изследване за туберкулоза, извършва кожен
туберкулинов тест на Манту с 5 ТЕ ППД туберкулин и рентгенография на гръден кош.
(3) В случай на диагностицирана туберкулоза болните се настаняват за лечение в
СБАЛЛС – Ловеч.
(4) Лечебното заведение в затвора или
поправителния дом определя, обработва, профилактира и води регистър на пациентите с
туберкулоза и контактните с тях лица от мястото
за лишаване от свобода.
Чл. 36. (1) Задължително микроскопско и
културелно изследване на храчка се провежда
и на лишени от свобода:
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1. преболедували от туберкулоза;
2. с установено носителство на вируса на
ХИВ;
3. употребяващи наркотици интравенозно;
4. с психични отклонения;
5. със захарен диабет (особено от инсулинозависим тип).
(2) Микробиологичните изследвания по ал. 1
са задължителни и по отношение на определените като контактни лица по чл. 35, ал. 4.
Чл. 37. (1) Лишените от свобода, болни от
заразни болести и заразоносители, подлежат на
регистрация, задължително съобщаване и отчет
по ред, определен с наредба на министъра на
здравеопазването.
(2) До превеждането им за лечение в специализирани лечебни заведения болните се
настаняват в изолирани помещения в медицинския център.
Чл. 38. (1) При констатиране на следи от
насилие по време на медицински преглед незабавно писмено се уведомява началникът на
съответното място за лишаване от свобода.
(2) При поискване от лишения от свобода се
издава медицинска справка, в която подробно
се описват установените увреждания.
Чл. 39. (1) Ако в деня на освобождаването
му лицето се намира в лечебно заведение в
място за лишаване от свобода и здравословното
му състояние налага лечението да продължи,
ръководството на мястото, напускано от лицето, му осигурява настаняване в болнично
заведение извън тези в местата за лишаване
от свобода.
(2) В случаите по ал. 1, когато здравословното състояние на пациента не позволява да бъде
преместен, лечението му може да продължи в
лечебното заведение в мястото за лишаване от
свобода с негово съгласие. За това се уведомяват ГДИН, съответният прокурор и близките
на болния.
Чл. 40. Храненето на лишените от свобода се определя и контролира от медицински
специалист.
Чл. 41. Дейностите по промоция на здравето
на лишените от свобода се организират и ръководят от директорите на лечебните заведения
към Министерството на правосъдието.
Чл. 42. (1) Лишените от свобода бременни
жени се наблюдават през цялата бременност
от лекар с призната специалност по акушерство и гинекология. При необходимост се
провеждат допълнителни консултации с други
специалисти.
(2) Прекъсването на бременността по желание или по медицински показания се осъществява по реда, определен от министъра на
здравеопазването.
(3) Родилна помощ на жени, лишени от
свобода, се оказва в лечебни заведения извън
местата за лишаване от свобода.
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Чл. 43. Задължителните планови имунизации и реимунизации, включени в Националния
имунизационен календар на Република България, се извършват при спазване на условията,
реда и сроковете, определени от министъра на
здравеопазването.
Раздел VII
Медицински мерки при проблемни ситуации в
местата за лишаване от свобода
Чл. 44. (1) Принудително се прилагат медицински мерки спрямо лишен от свобода с цел да
се предотврати посегателство върху собствения
му живот и здраве, живота и здравето на останалите лишени от свобода и тези на служителите.
(2) За необходимостта от принудително прилагане на медицинска мярка спрямо лишен от
свобода незабавно се уведомява съответният
прокурор, упражняващ надзор за законност.
Чл. 45. (1) При отказ да приема храна обявилият гладна стачка се посещава от медицински
специалист и му се разясняват последиците за
неговото здраве. С участието на инспектор по
социални дейности и възпитателна работа психиатърът или психологът изяснява причините
за протеста му и му се посочват законовите
средства за постигане на желания резултат.
(2) Ако обявилият гладна стачка не се
откаже от гладуването, при възникване на
опасност за здравето му той се настанява в
стационара и се поставя под наблюдението на
медицински специалист.
(3) При възникване на опасност за живота
на лишения от свобода се предприема съответна
терапия по предписание на медицински специалист до отпадане на опасността за живота му.
Чл. 46. (1) В случаите на употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие лекарят
е длъжен да окаже незабавна медицинска помощ
на пострадалото лице и подробно да регистрира
причинените увреждания, ако има такива.
(2) При използване на помощни средства
спрямо лишен от свобода състоянието му се
наблюдава от медицински специалист. По негово
предписание прилагането на такива средства може
да бъде преустановено, ако възникне опасност
за живота или здравето на лишения от свобода.
Чл. 47. При самонаранявания или суицидни
опити на лишените от свобода незабавно се
оказва необходимата медицинска помощ.
Чл. 48. При извършване на личен обиск на
лишен от свобода прегледът на телесните му
кухини се извършва от медицински специалист.
Чл. 49. Когато са налице причини от здравословен характер, директорът на лечебното
заведение предлага на началника на затвора
или поправителния дом да отмени или отложи
изпълнението на наложеното дисциплинарно
наказание, да удължи престоя на открито или
лишеният от свобода да се освободи от възложената работа.
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Раздел VIII
Прекъсване на изпълнението на наказанието
лишаване от свобода по здравословни причини
Чл. 50. (1) Предложението за прекъсване
на изпълнението на наказанието лишаване от
свобода по здравословни причини се прави от
началника на затвора или поправителния дом
и се придружава от становище на директора на
медицинския център или на СБАЛЛС.
(2) В случаите по ал. 1 по изричното искане
на съответната прокуратура лишеният от свобода
се насочва към ЛКК на СБАЛЛС – София, или
СБАЛЛС – Ловеч.
(3) Продължаване на прекъсването може
да бъде предложено след контролен преглед
в съответното лечебно заведение на местата
за лишаване от свобода по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 51. Началникът на затвора или поправителния дом възлага на определено от него
длъжностно лице извършването на периодични
проверки дали прекъсването на изпълнението
на наказанието лишаване от свобода по здравословни причини се използва по предназначение. При констатирани нарушения се предлага
преустановяване на прекъсването.
Чл. 52. (1) Когато се налага изменение на
мярката за неотклонение задържане под стража
по здравословни причини, ЛКК дава становище
за това, дали те са основателни от медицинска
гледна точка.
(2) Предложението за замяна на мярката
за неотклонение задържане под стража по
здравословни причини се отправя до прокурора, упражняващ ръководство и надзор на
наказателното производство.
Раздел IX
Медицинско обслужване в арестите
Чл. 53. (1) Разпоредбите на тази наредба се
прилагат и относно медицинското обслужване
на лишени от свобода, настанени в арестите.
(2) Материално-битовото обезпечаване,
оборудването с медицинска техника и снабдяването с лекарства се организират от началниците на областните служби „Изпълнение на
наказанията“.
Чл. 54. Медицинското обслужване на лицата, настанени в арестите, се извършва от
медицински специалист към ареста.
Чл. 55. (1) При необходимост от болнично
лечение задържаните в арестите лица се настаняват в лечебно заведение за болнична помощ,
за което незабавно се уведомяват разследващият
орган, съответният прокурор или съд.
(2) При спешни случаи настаняването за
болнично лечение в СБАЛЛС се извършва със
заповед на главния директор на ГДИН, за което
се уведомява съответният прокурор или съд.
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МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 56. (1) В СБАЛЛС – София, и СБАЛЛС –
Ловеч, се приемат за лечение лишени от свобода от цялата страна.
(2) Лишените от свобода от затвора в София
и от затвора в Ловеч се настаняват за лечение
в съответната болница по предложение на директора на медицинския център със заповед
на началника на затвора.
(3) Лишените от свобода от другите затвори и поправителни домове се настаняват за
лечение в специализираните болници по ал. 1
със заповед на главния директор на ГДИН по
предложение на началника на Сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от
свобода“ към ГДИН.
Чл. 57. При приемане, лечение и изписване
на лишен от свобода от СБАЛЛС се води медицинска документация, утвърдена от министъра
на здравеопазването за лечебните заведения за
болнична помощ.
Чл. 58. (1) Пациентът се уведомява за предлагания обем медицинска помощ.
(2) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие на
пациента.
(3) Всяка допълнителна медицинска услуга
извън предлагания обем медицинска помощ
по ал. 1 може да му бъде осигурена по негово
искане и за негова сметка по цени, определени
от съответното лечебно заведение.
Чл. 59. В СБАЛЛС се води и съхранява медицинска, финансово-отчетна и статистическа
документация.
Г л а в а
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ИЗПРАЩАНЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИЗВЪН МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
Чл. 60. (1) Лишените от свобода се изпращат
в държавни или общински лечебни заведения,
когато:
1. в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода няма условия за провеждане
на необходимото лечение;
2. се налага лечение на инфекциозни заболявания;
3. са необходими консултативни прегледи
или специализирани изследвания.
(2) Необходимостта от изпращане в друго
лечебно заведение се определя от директора
на СБАЛЛС или на медицинския център. Той
издава медицинско направление, в което задължително се отбелязват: диагнозата, началото
и протичането на заболяването, направените
изследвания и резултатите, моментното със-
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тояние на болния, къде е проведено и какъв
е резултатът от назначеното лечение, както и
конкретното искане.
(3) Директорът на СБАЛЛС или на медицинския център уговаря консултацията, изследването или лечението и подготвя необходимите
за това документи.
(4) Изпращането в лечебно заведение по
ал. 1 се извършва със заповед на началника
на съответното място за лишаване от свобода.
Чл. 61. (1) Необходимостта от охрана при
провеждане на лечение в лечебни заведения
извън местата за лишаване от свобода се преценява от началниците на местата за лишаване
от свобода.
(2) Обвиняемите и подсъдимите могат да
бъдат лекувани в лечебни заведения извън
местата за лишаване от свобода само с охрана.
(3) Охраната се осъществява от служители
на надзорно-охранителния състав на съответния
затвор, поправителен дом или арест.
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ЛЕКАРСТВОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 62. (1) Цялостната дейност по снабдяването с лекарства се ръководи и контролира
от директорите на лечебните заведения.
(2) В зависимост от потребностите от лекарства и медицински изделия директорите
на лечебните заведения представят писмени
заявки до началника на съответното място за
лишаване от свобода.
(3) Получаването, съхраняването и разпределението на лекарствата се организират от
директора на съответното лечебно заведение.
(4) Медицинските специалисти към медицинските центрове в местата за лишаване
от свобода могат да съхраняват лекарствени
продукти по списък, определен от министъра
на здравеопазването.
Чл. 63. Аптеките в СБАЛЛС – София, и
СБАЛЛС – Ловеч, осъществяват своята дейност
в съответствие с изискванията на законодателството и по ред, установен от министъра на
здравеопазването.
Чл. 64. (1) Изразходването на лекарства и
медицински изделия се регистрира в амбулаторната книга, като се отбелязват техният вид
и количество.
(2) Директорът на лечебното заведение изготвя ежемесечни отчети за разходите по ал. 1,
които се предават в счетоводството.
Чл. 65. (1) На лишените от свобода се
осигуряват необходимите лекарства. Тяхното
получаване се удостоверява чрез подпис на
лишения от свобода в амбулаторната книга.
(2) Лекарствата с упойващо или наркотично действие се предоставят на нуждаещите се
само в рамките на предписаната дневна доза.
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(3) При необходимост от лечение със скъпи
лекарства по реда на Закона за здравното осигуряване директорът на медицинския център
съдейства за осигуряването на необходимите
документи.
(4) При предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, които НЗОК напълно или
частично заплаща, директорът на медицинския
център уведомява директора на РЗОК и обосновава нуждата от тях.
(5) Директорът на медицинския център попълва рецептурна книжка на хронично болен.
(6) Лишените от свобода могат да получават лекарства отвън само със знанието и под
контрола на лекаря от лечебното заведение в
местата за лишаване от свобода. Тези лекарства
се съхраняват в лечебното заведение и се предоставят за ползване по реда на тази наредба.
Г л а в а
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ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ
Чл. 66. На територията на местата за лишаване от свобода се извършва систематичен
и насочен здравен контрол за спазване и изпълнение на установените с нормативен акт
здравни изисквания за обектите с обществено
предназначение към местата за лишаване от
свобода.
Чл. 67. (1) Здравният контрол в местата за
лишаване от свобода се упражнява от служителите на Сектор „Медицинско обслужване в
местата за лишаване от свобода“ към ГДИН.
(2) Директорът на лечебното заведение
организира, координира и контролира всички
дейности по спазване на санитарно-хигиенния и
противоепидемичния режим с цел недопускане
възникването и разпространението на заразни
болести и епидемични взривове.
Чл. 68. (1) Здравният контрол се възлага
на медицинските специалисти към местата за
лишаване от свобода, които изпълняват задълженията на здравни инспектори.
(2) Здравните инспектори в местата за лишаване от свобода проверяват и при необходимост
предписват мерки относно:
1. количеството и качеството на храната и
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
2. годността и чистотата на дрехите и спалните принадлежности;
3. санитарно-хигиенното състояние на помещенията и личната хигиена на настанените
в тях;
4. състоянието на осветлението, отоплението,
канализацията и вентилацията на спалните и
работните помещения.
(3) Здравните инспектори осъществяват
контрол:
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1. за осигуряването на здравословни и без
опасни условия на труд на лишените от свобода
и възлагане на работа в съответствие с тяхното
здравословно състояние;
2. за спазването на установената продължителност на работния ден на работещите в
предприятия със специфичен характер и организация на труда.
(4) При установяване на санитарно-хигиенни
нарушения здравните инспектори:
1. издават предписания с определен срок
за изпълнение за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в
обектите на местата за лишаване от свобода;
2. предлагат на началника на съответното място за лишаване от свобода да наложи
дисциплинарни наказания на виновните лица.
Чл. 69. Здравните инспектори осъществяват
и контрол по спазване на противоепидемичния
режим на работа в лечебните заведения в местата за лишаване от свобода по ред, установен
от министъра на здравеопазването:
1. контролират спазването на хигиенните
норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика;
2. контролират процеса на дезинфекция в
лечебните заведения – начини и средства;
3. контролират организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции;
4. контролират спазването на реда за регистриране, съобщаване и отчитане на заразните
болести;
5. контролират процеса на извършване на
задължителните имунизации и реимунизации
на подлежащите контингенти по Националния
имунизационен календар на страната.
Чл. 70. Всички лишени от свобода, работещи
в хранителни обекти, в помещения, свързани с
водоснабдяването, в перални, бани и бръснарници, се подлагат на първичен и периодични
медицински прегледи и изследвания за заразоносителство по ред, определен от министъра
на здравеопазването.
Чл. 71. При раздаване на готова храна се
спазват следните изисквания:
1. храната се раздава в срок не по-късно от
два часа от приготвянето є;
2. дежурният главен надзирател разрешава
консумацията на храната след проверка на вкусовите є качества, вписване на заключението
в книгата за контрол и оставяне на проби от
всяко ястие за 48-часово съхранение.
Чл. 72. Здравните инспектори участват в
извършването на епидемиологични проучвания на хранителни заболявания и епидемични взривове, предприемат мерки за тяхното
ограничаване и ликвидиране и контролират
изпълнението им.
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Чл. 73. (1) На лишените от свобода се осигуряват условия за:
1. поддържане на косата и бръснене;
2. хигиена на ръцете и краката;
3. изкъпване, като след всяко ползване на
баня помещенията се почистват и дезинфекцират;
4. задължителна смяна на личното и постелъчното бельо най-малко веднъж седмично.
(2) Ежемесечно се извършва почистване на
жилищните помещения с измиване на пода,
прозорците, вратите и леглата, изтупване и
проветряване на одеяла, чаршафи, възглавници
и последваща дезинфекция.
(3) Постелъчното и личното бельо се изпират след предварително накисване в горещ
сапунен разтвор или прах за пране. Одеялата
се изпират един път на 3 месеца.
(4) Ежемесечно здравните инспектори извършват текущи проверки за спазване на здравните изисквания по ал. 1 – 3 и на хигиенния
и противоепидемичния режим.
Чл. 74. (1) Началниците на местата за лишаване от свобода отговарят за хигиенното
състояние на комунално-битовите и производствените помещения, хранителните блокове,
района, складовите помещения, транспорта
и преработката на хранителните продукти, за
изправността и работата на баните и пералните
помещения, за осигуряването на питейна вода,
отговаряща на изискванията, определени от
министъра на здравеопазването.
(2) При използване на собствен водоизточник
за централно питейно-битово водоснабдяване
началникът и медицинският специалист на
съответното място за лишаване от свобода
организират провеждането на мониторинг на
качествата на питейната вода с периодичност
и в обем съгласно изискванията, определени
от министъра на здравеопазването.
Г л а в а
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МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 75. (1) Медико-статистическата информация за дейността на лечебните заведения в
местата за лишаване от свобода се води по
реда и формите, утвърдени от министъра на
здравеопазването.
(2) Директорът на медицинския център води
и съхранява в амбулаторията документацията
за извънболничната медицинска и дентална
помощ, която включва първични медицински
документи и финансово-отчетни документи.
(3) Сведенията за здравословното състояние,
прекараните заболявания, проведените изследвания и лечение и необходимостта от диетично
хранене се прилагат към личното здравно досие
на лишения от свобода, което се съхранява в
лечебното заведение.
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Чл. 76. (1) За всеки лишен от свобода се
завежда личен здравен картон, който се съхранява в лечебното заведение и се изпраща на
съответното място в случаите на превеждане на
лицето в друго място за лишаване от свобода.
(2) При освобождаване или при настъпила
смърт здравният картон се прилага към досието.
Чл. 77. Случаите с ХИВ/СПИН и случаите
с туберкулоза се съобщават на Националния
регистър по ХИВ/СПИН и Националния регистър по туберкулоза.
Чл. 78. (1) Началникът на Сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от
свобода“ към ГДИН в края на всяка календарна
година обобщава статистическата информация
относно:
1. изведените на лечение в лечебно заведение извън мястото за лишаване от свобода,
пуснатите в прекъсване или помилваните по
здравословни причини;
2. смъртните случаи в местата за лишаване
от свобода;
3. отказите от храна, самонараняванията и
трудовите злополуки с причинена инвалидност;
4. броя на лишените от свобода, на които
е оказано специализирано лечение за наркомания, алкохолизъм, психически заболявания,
туберкулоза, СПИН;
5. броя на жалбите на лишените от свобода или на техните близки, недоволни от
медицинското обслужване, и колко от тях са
основателни.
(2) Началникът на Сектор „Медицинско
обслужване в местата за лишаване от свобода“
внася за обсъждане в ГДИН годишен анализ
за дейността по медицинското обслужване на
лишените от свобода през предходната година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „лишени от
свобода“ са осъдените на доживотен затвор, на
доживотен затвор без замяна, на лишаване от
свобода, както и лицата, задържани под стража
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 128, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и отменя
Наредба № 12 за медицинското обслужване на
лишените от свобода (ДВ, бр. 4 от 2007 г.).
Министър на здравеопазването:
Б. Нанев
Министър на правосъдието:
М. Попова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за условията и реда за
оказване на медицинска помощ на чужденците,
които не се ползват с правата на българските
граждани (ДВ, бр. 57 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пребивават“ се добавя
„продължително или“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Наредбата не се прилага за чужденци или за лица без гражданство, на които е
разрешено постоянно пребиваване в Република
България.
(2) Наредбата не се прилага и за лицата с
предоставен статут на бежанец, хуманитарен
статут или предоставено право на убежище.
(3) Наредбата не се прилага за чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение
във висши училища и научни организации у
нас по реда на Постановление № 103 на Министерски съвет от 1993 г. за осъществяване на
образователна дейност сред българите в чужбина
(ДВ, бр. 48 от 1993 г.) и Постановление № 228
на Министерски съвет от 1997 г. за приемане на
граждани на Република Македония за студенти
в държавните висши училища на Република
България (ДВ, бр. 42 от 1997 г.).
(4) Наредбата не се прилага и за лица,
които пребивават в Република България и за
които се прилагат правилата за координация
на системите за социална сигурност, въведени
с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за
прилагане на системи за социална сигурност
към лицата, които се движат в рамките на
Общността – наети, самостоятелно заети
лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на
друго основание (обн., ОВ, L 149 от 1971 г.
Специално българско издание от 2007 г.: гл.
05, т. 01, стр. 26 – 73) и Регламент (ЕИО)
№ 574/72 на Съвета, определящ процедурата
за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71
на Съвета (обн., ОВ, L 74 от 1972 г. Специално българско издание от 2007 г.: гл. 05, т. 01,
стр. 74 – 155).“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 след думата „пребивават“
се добавя „продължително или“.
§ 4. Член 6 се отменя.
§ 5. Член 9 се изменя така:
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„Чл. 9. (1) Медицинската помощ на чужденци от страни, с които Република България
има сключени спогодби или договори за сътрудничество в областта на здравеопазването,
се оказва по реда на тези спогодби.
(2) Министерството на здравеопазването
обявява на интернет страницата си списък на
действащите международни актове за сътруд
ничество в областта на здравеопазването между
Република България и други страни.“
§ 6. В чл. 10 след думата „пребивават“ се
добавя „продължително или“.
§ 7. В чл. 11, ал. 2 след думата „договори“
се добавя „или в тях не се уреждат условията
за получаване на медицинска помощ“.
§ 8. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Медицински прегледи, изследвания и лечение на чужденците, които пребивават
продължително или краткосрочно или преминават транзитно през страната, се извършват
във всички лечебни заведения.“
§ 9. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „чл. 83, ал. 2 от Закона за здравето“ се
заменят с „чл. 83, ал. 4 от Закона за здравето“.
§ 10. Приложението към чл. 9 се отменя.
Министър на здравеопазването:
Б. Нанев
Министър на външните работи:
Н. Младенов
Министър на правосъдието:
М. Попова
3184

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„АРХИВИ“
Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 1982 г.
за класифицирането, научно-техническото
обработване, съхраняването и използуването
на документите в учрежденията, организациите и предприятията (ДВ, бр. 85 от 1982 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 1 за класифицирането, научно-техническото
обработване, съхраняването и използуването на
документите в учрежденията, организациите
и предприятията, издадена от началника на
Главно управление на архивите при МС (ДВ,
бр. 85 от 1982 г.).
Председател: Г. Бакалов
3210

Инструкция за отменяне на Инструкция № 1
от 1980 г. за работа с копия на чуждестранни
документи (ДВ, бр. 71 от 1980 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструкция № 1 за работа с копия на чуждестранни
документи, издадена от началника на Главно
управление на архивите (ДВ, бр. 71 от 1980 г.).
Председател: Г. Бакалов
3211

ВЕСТНИК
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 406
от 25 март 2010 г.

за изменение и допълнение на Техническите
изисквания за работа на мобилни наземни
мрежи и съоръженията, свързани с тях (приети
с Решение № 1310 от 25.Х.2007 г.; обн., ДВ,
бр. 92 от 2007 г., в сила от 13.ХІ.2007 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2009 г., в сила от 26.VІ.2009 г.)
На основание чл. 35, ал. 4 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Тези технически изисквания определят условията за работа на следните мобилни
наземни мрежи:
6. GSM, GSM-R;
7. UMTS;
8. TETRA;
9. CDMA – PAMR;
10. BWA.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Осъществяване на електронни съобщения чрез мобилните наземни мрежи по
чл. 2 се извършва в определени радиочестотни
ленти, посочени в приложения, както следва:
8. GSM и UMTS в обхват 900 MHz – приложение № 2;
9. GSM-R в обхват 900 MHz – приложение
№ 3;
10. GSM и UMTS в обхват 1800 MHz – приложение № 4;
11. UMTS в обхват 2 GHz – приложение № 5;
12. TETRA в обхват 420 MHz – приложение
№ 6;
13. CDMA – PAMR в обхвати 420 MHz и
460 MHz – приложение № 7;
14. BWA в обхват 3400 МHz – 3800 МHz – приложение № 8.“
§ 3. В чл. 6 се прави следното изменение:
„ ,“ между цифрите 7 и 8 се заменя със съюза
„и“, а „и 9“ след цифрата 8 се заличава.
§ 4. В чл. 8 думите „приложение № 10“ се
заменят с „приложение № 9“.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 думите „приложение № 10“
се заменят с „приложение № 9“.
§ 6. Текстът на § 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на техническите изисквания:
7. GSM (Global System for Mobile
Communications) е глобална система за мобилни съобщения, която работи в честотните
обхвати 900 MHz и 1800 MHz.
8. GSM-R (Global Mobile System – Railway)
е глобална система за мобилни съобщения в
железопътния транспорт, която работи в честотен обхват 900 MHz.
9. UMTS (Universal Mobile Telecommunication
System) e универсална система за мобилни съобщения, която работи в честотните обхвати
900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz.
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10. TETRA (Trans European Trunked Radio)
е европейска система за мобилни съобщения,
разработена от ETSI за второ поколение PMR/
PAMR електронни съобщителни мрежи от
подвижна радиослужба.
11. CDMA – PAMR (Code division multiple
access – Public Access Mobile Radio) е широколентова система за мобилни съобщения в
радиочестотни обхвати 420 MHz и 460 MHz.
12. BWA (Broadband Wireless Access) са
широколентови системи за безжичен достъп.“
§ 7. Точка 4 на приложение № 1 към чл. 3
се изменя така:
„4. Осигуряване на електронни съобщения
при обявяване на режим „военно положение“,
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режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“
Предприятията, осъществяващи обществени
електронни съобщения чрез мрежите по чл. 2,
осигуряват възможност за ползване на предоставения радиочестотен спектър при бедствия по
смисъла на Закона за защита при бедствия и при
обявяване на режим „военно положение“, режим
„положение на война“ или режим „извънредно
положение“ по смисъла на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
§ 8. Приложение № 2 към чл. 6 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 6

Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – GSM и
UMTS в обхват 900 MHz
№

Параметри

Описания

Забележки

1

2

3

4

GSM

UMTS

1

Радиочестотен обхват 900 MHz

ERC/DEC/(94)01
ERC/DEC/(97)02
ECC/DEC/(06)13
ECC/REC/(08)02
Д и р ек т и в а 2 0 0 9/114/ ЕО н а
Европейския парламент и на
Съвета
Решение на Европейската комисия 2009/766/ЕО

2

Радиочестотни ленти TX: 880,1 – 914,9 MHz
RX: 925,1 – 959,9 MHz

Мобилни станции

TX: 925,1 – 959,9 MHz
RX: 880,1 – 914,9 MHz
3

Приложение

4

М а кс и м а л н а мощ- 39 dBm, клас
но с т на изхода на 37 dBm, клас
предавателя
33 dBm, клас
29 dBm, клас

Стационарни станции

Подвижна радиослужба/
Земна подвижна/Клетъчна цифрова/GSM,
UMTS

80
40
20
10

W,
W,
W,
W,

клас
клас
клас
клас

2
3
4
5

3
4
5
6

24 dBm, клас 3
21 dBm, клас 4

Мобилни станции

80 W

Стационарни станции

Базирана на 200 kHz растер за
UMTS мрежи

5

Ши рина на ра дио - 200 kHz
канала

5 МHz

6

Метод на достъп

TDMA

W-CDMA

7

Клас на излъчване

200KG7WDT

5M00V7WEC

8

Модулация

GMSK/8PSK/
16QAM/32QAM

QPSK/16QAM/
64QAM/BPSK

9

Дуплексно отстояние 45 MHz

FDD
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1

2

10

Стандарти

11

Допълнителни изис- БДС
квания
БДС
БДС
БДС

ВЕСТНИК
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3
БДС EN 301 502 БДС БДС EN
EN 301 511
БДС EN
БДС EN
БДС EN
ETSI TS
ETSI TS
ETSI TS
EN
EN
EN
EN

4
301
301
301
301
125
125
125

908-1 За английска версия на стан908-2 дартите: http://www.etsi.org
908-3
908-11
101
104
106

60950-1
60950-21
60950-22
60950-23

Електрическа защита на радио
съоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допус- Хигиенни изисквания
тими нива на електромагнитни полета в
населени територии и определяне на хигиеннозащитни зони около излъчващи обекти
12

Условие за електро- Следните технически параметри се прила- Решение на Европейската комагнитна съвмести- гат като основен компонент на необходими- мисия 2009/766/ЕО
мост
те условия за осигуряване на съвместимост,
когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между съседните
мрежи, без да се изключва възможността
за облекчени изисквания за технически
параметри, ако това е договорено между
предприятия, имащи съседни мрежи:
1. Отстояние 5 MHz или повече между
носещите честоти на две съседни мрежи
UMTS.
2. Отстояние 2,8 MHz или повече между носещите честоти на съседни мрежи
UMTS и GSM.

§ 9. В приложение № 3 към чл. 6 в заглавието се добавя „в обхват 900 MHz“.
§ 10. Приложение № 4 към чл. 6 се изменя така:

“

„Приложение № 4
към чл. 6
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – GSM и
UMTS в обхват 1800 MHz
№

Параметри

Описание

Забележки

1

2

3

4

GSM

UMTS

1

Радиочестотен обхват

1800 MHz

ERC/DEC(95)03
ECC/DEC/(06)13
ECC/REC/(08)02
Директива 2009/114/ЕО на
Европейския парламент и на
Съвета
Решение на Европейската
комисия 2009/766/ЕО

2

Радиочестотни ленти

TX: 1710 – 1785 MHz
RX: 1805 – 1880 MHz

Мобилни станции

TX: 1805 – 1880 MHz
RX: 1710 – 1785 MHz

Стационарни станции
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1

2

3

3

Приложение

Подвижна радиослужба/
Земна подвижна/Клетъчна цифрова/GSM,
UMTS

4

Максимална мощност на изхода на
предавателя

4

36 dBm, клас 3
30 dBm, клас 1
24 dBm, клас 2

24 dBm, клас 3
21 dBm, клас 4

Мобилни станции

20 W, клас 1
10 W, клас 2
5 W, клас 3
2,5 W, клас 4

80 W

Стационарни станции

Базирана на 200 kHz растер
за UMTS мрежи

5

Ширина на радиоканала

200 kHz

5 MHz

6

Метод на достъп

TDMA

W-CDMA

7

Клас на излъчване

200KG7WDT

5M00V7WEC

8

Модулация

GMSK/8PSK/
16QAM/32QAM

QPSK/16QAM/
64QAM/BPSK

9

Дуплексно отстояние

10

Стандарти

11

Допълнителни изисквания

12

Условие за електромагнитна съвместимост

БРОЙ 31

95 MHz
БДС EN 301 502
БДС EN 301 511

БДС EN 301 908-1
БДС EN 301 908-2
БДС EN 301 908-3
БДС EN 301 908-11
ETSI TS 125 101
ETSI TS 125 104
ETSI TS 125 106

FDD
За английска версия на
стандартите:
http://www.etsi.org

БДС EN 60950-1
БДС EN 60950-21
БДС EN 60950-22
БДС EN 60950-23

Електрическа защита на радиосъоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими
нива на електромагнитни полета в населени
територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Хигиенни изисквания

Следните технически параметри се прилагат
като основен компонент на необходимите
условия за осигуряване на съвместимост,
когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между съседните
мрежи, без да се изключва възможността
за облекчени изисквания за технически
параметри, ако това е договорено между
предприятия, имащи съседни мрежи:
1. Отстояние 5 MHz или повече между носещите честоти на две съседни мрежи UMTS.
2. Отстояние 2,8 MHz или повече между
носещите честоти на съседни мрежи UMTS
и GSM.

Решение на Европейската
комисия 2009/766/ЕО

“
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§ 11. Приложение № 5 към чл. 6 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 6
Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – UMTS в обхват 2 GHz
№

Параметри

Описание

Забележки

1

Радиочестотен обхват

2 GHz

ECC/DEC/(06)01

2

Радиочестотни ленти

1920 – 1980 MHz (FDD)
2110 – 2170 MHz (FDD)
1900 – 1920 MHz (TDD)
2010 – 2025 MHz (TDD)

Радиочестотните ленти се предоставят за ползване съгласно
Националния план за разпределение на радиочестотни я
спектър

3

Приложение

Подвижна радиослужба/
Земна подвижна/Клетъчна цифрова/UMTS

4

Ма кси ма л на мощ нос т на 24 dBm, клас 3
изхода на предавателя
21 dBm, клас 4
80 W

Стационарни станции
Базирана на 200 kHz растер

5

Ширина на радиоканала

5 МHz

6

Метод на достъп

W-CDMA

7

Клас на излъчване

5M00V7WEC

8

Модулация

QPSK/16QAM/64QAM/BPSK

9

Дуплексно отстояние

190 MHz

10

Стандарти

БДС EN
БДС EN
БДС EN
БДС EN
БДС EN
БДС EN
ETSI TS
ETSI TS
ETSI TS

301
301
301
301
301
301
125
125
125

БДС
БДС
БДС
БДС

60950-1
60950-21
60950-22
60950-23

11

Допълнителни изисквания

Мобилни станции

EN
EN
EN
EN

FDD
908-1
908-2
908-3
908-6
908-7
908-11
101
104
106

За английска версия на стандартите: http://www.etsi.org

Електрическа защита на радио
съоръженията

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно Хигиенни изисквания
допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни
зони около излъчващи обекти

“
§ 12. Приложение № 6 към чл. 6 се заличава.
§ 13. Приложение № 7 към чл. 6 става приложение № 6 към чл. 6 и в заглавието се добавя
„в обхват 420 MHz“.
§ 14. Приложение № 8 към чл. 6 става приложение № 7 към чл. 6 и в заглавието се добавя
„в обхвати 420 MHz и 460 MHz“.
§ 15. Приложение № 9 към чл. 6 става приложение № 8 към чл. 6, заглавието се изменя така:
„Технически характеристики и параметри на радиосъоръжения от мобилни наземни мрежи – BWA в
обхват 3400 МHz – 3800 МHz“, и в ред № 2, колона № 3 абревиатурата „BWAS“ се заменя с „BWA“.
§ 16. Приложение № 10 към чл. 8 става приложение № 9 към чл. 8 и се изменя така:
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„Приложение № 9
към чл. 8
Списък на приложими стандарти за мобилните наземни мрежи
Стандарт
БДС EN 300 392-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Говор плюс данни (V+D).
Част 2: Въздушен интерфейс (AI)

БДС EN 300 394-1

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
изпитване за съответствие. Част 1: Радио

БДС EN 300 396-2

Система за наземна групова радиовръзка (TETRA). Технически изисквания за
работа в директен режим (DMO). Част 2: Въпроси на радиовръзката

БДС EN 301 419-7

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2+). Изисквания за
присъединяване към глобалната система за мобилни връзки (GSM). Обхват за
железопътния транспорт (R-GSM). Мобилни станции. Достъп

БДС EN 301 489-25

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част 25:
Специфични условия за CDMA 1x мобилни станции с разширен спектър и
спомагателни съоръжения

БДС EN 301 489-26

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Стандарт
за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и служби. Част
26: Специфични условия за CDMA 1x базови станции с разширен спектър, ретранслатори и спомагателни съоръжения

БДС EN 301 502

Хармонизиран европейски стандарт (EN) за Глобалната система за мобилни
далекосъобщения (GSM). Съоръжения за базови и ретранслаторни станции,
покриващи съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 511

Глобална система за мобилни далекосъобщения (GSM). Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за мобилни станции в обхватите GSM 900 и GSM 1800, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 526

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за CDMA мобилна станция с разширен спектър,
работеща в обхват за клетъчни мрежи 450 MHz (CDMA 450) и в PAMR обхвати
410, 450 и 870 MHz (CDMA – PAMR), покриващ съществените изисквания на
член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни
устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-1

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT – 2000. Част 1: Въведение и общи изисквания. Хармонизиран европейски стандарт (EN) съгласно IMT – 2000, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-2

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT – 2000. Част 2: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) (UE), съгласно
IMT – 2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-3

Eлектромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT – 2000. Част 3: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) (BS), съгласно
IMT – 2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
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БДС EN 301 908-6

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS) и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни
мрежи, съгласно IMT – 2000. Част 6: Хармонизиран европейски стандарт (EN)
за CDMA TDD (UTRA TDD) (UE), съгласно IMT – 2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни
далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-7

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT – 2000. Част 7: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA TDD (UTRA TDD) (BS), съгласно IMT – 2000, покриващ
съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 301 908-11

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови
станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за трето поколение клетъчни мрежи, съгласно IMT – 2000. Част 11: Хармонизиран европейски
стандарт (EN) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) (ретранслатори),
съгласно IMT – 2000, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 302 426

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Хармонизиран европейски стандарт (EN) за ретранслатори с CDMA разлят спектър,
работещи в обхвата 450 MHz за клетъчни мрежи (CDMA450) и в обхватите за
PAMR 410 MHz, 450 MHz и 870 MHz (CDMA – PAMR), покриващ съществените
изисквания на чл. 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

ETSI EN 302 623

Широколентови системи за безжичен достъп (BWA) в честотния обхват от
3400 MHz до 3800 MHz. Мобилни крайни станции. Хармонизиран европейски
стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата
за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

БДС EN 303 035-1

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 1: Глас плюс данни (V+D)

БДС EN 303 035-2

Наземни TETRA радиосъоръжения (TETRA). Хармонизиран европейски стандарт
(EN) за TETRA съоръжения, покриващ съществените изисквания на член 3.2
от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
(R&TTED). Част 2: Режим на директна връзка (DMO)

БДС EN 60950-1

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1:
Общи изисквания

БДС EN 60950-21

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 21:
Дистанционно захранване

БДС EN 60950-22

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22:
Устройства/съоръжения, инсталирани на открито

БДС EN 60950-23

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 23:
Устройства/съоръжения за съхранение на големи масиви от данни

ETSI TS 125 101

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio
transmission and reception (FDD)

ETSI TS 125 104

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);�������������������������������
Base
������������������������������
Station (BS) radio transmission and reception (FDD)

ETSI TS 125 106

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater radio transmi
ssion and reception

“
Заключителна разпоредба
§ 17. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков

3300

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № Із-113
от 26 януари 2010 г.
На основание чл. 170, ал. 7 във връзка с чл. 21,
т. 11 ЗМВР и чл. 162 ППЗМВР утвърждавам
Класификатор на длъжностите в МВР съгласно
приложението.
З а пов ед т а о т мен я З а пов ед № Із -217 о т
13.ІІ.2009 г. и заповедите за изменение и допълнение, както следва: № Із-519 от 2.ІV.2009 г.; № Із1379 от 22.VІІ.2009 г. и № Із-2405 от 23.ХІІ.2009 г.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
В МВР
№

Длъжностни
наименования

Минимална
образователна
степен
3

1

2

А.

Държавни служители

Категория
4

А.1. Държавни служители с висше образование
I. Ръководство на МВР и помощни звена
1. Главен секретар

Магистър

А

2. Заместник главен се- Магистър
кретар
3. Директор на ДМОПС Магистър

А

4. Началник на отдел

Магистър

5. Оперативен помощ- Магистър
ник
6. Началник на сектор Бакалавър
7. Задграничен предста- Бакалавър
вител I ст.
8. Задграничен предста- Бакалавър
вител II ст.
9. Разузнавач VI – I ст. Бакалавър

А, Б
Б
Б
В
В
Г
Г

ІІ. Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ и дирекция „Вътрешна
сигурност“
1. Директор
Магистър
А, Б
2. Заместник-директор Магистър

Б

3. Началник на отдел

Б

Магистър

4. Началник на сектор Бакалавър

В

5. Началник на група

Бакалавър

В

6. Разузнавач VI –
I ст.

Бакалавър

Г

1
2
3
4
ІІІ. Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Криминална
полиция“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност
и спасяване“, Главна дирекция „Досъдебно
производство“, дирекция „Миграция“ и СОБТ
1. Директор на главна Магистър
А, Б
дирекция
2. Заместник-директор Магистър
А, Б
на главна дирекция
3. Директор на дирек- Магистър
А, Б
ция в главна дирекция
І ст.
4. Директор на дирек- Магистър
А, Б
ция „Миграция“ –
ІІ ст.
5. Заместник-директор Магистър
Б
на дирекция в главна
дирекция І ст.
6. Заместник-директор Магистър
Б
на дирекция „Миграция“ ІІ ст.
7. Директор на
Магистър
Б
НПИПБС
8. Командир на СОБТ Магистър
Б
9. Заместник-командир Магистър
на СОБТ
10. Началник на отдел Магистър

Б

11. Заместник-директор Магистър
на НПИПБС
12. Началник на сектор Бакалавър

В

14. Началник на специ- Бакалавър
ализиран отряд „Въздушно наблюдение“
15. Началник на група Бакалавър

В

16. Заместник-началник
на специа лизиран
отряд „Въздушно наблюдение“
17. Разузнавач VI –
I ст.
18. Полицейски инспектор VI – I ст.
19. Инструктор VI – I ст.

Бакалавър

В

Бакалавър

Г

Бакалавър

Г

Бакалавър

Г

Б

В

В

ІV. „Досъдебно производство“
1. Гла вен ра зс лед ва щ
полицай – началник
на отдел в ГД
2. Гла вен ра зс лед ва щ
полицай в отдел в ГД
3. Старши разследващ
полицай в ГД
4. Разследващ полицай
в ГД
5. Гла вен ра зс лед ва щ
полицай – началник
на отдел в СДВР

Магистър

Б

Магистър

В

Магистър

Г

Бакалавър

Г

Магистър

Б
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6. Гла вен ра зс лед ва щ Магистър
В
полицай – началник
на сектор в СДВР
7. Старши разследващ Магистър
Г
полицай в сектор в
СДВР
8. Разследващ полицай Бакалавър
Г
в сектор в СДВР
9. Гла вен ра зс лед ва щ Магистър
В
полицай в РУ в СДВР
10. Старши разследващ Магистър
Г
полицай в РУ в СДВР
11. Разследващ полицай Бакалавър
Г
в РУ в СДВР
12. Гла вен ра зс лед ва щ Магистър
Б
полицай – началник
на отдел в ОДМВР
13. Гла вен ра зс лед ва щ Магистър
В
пол и ца й в о тдел в
ОДМВР
14. Старши разследващ Магистър
Г
полицай в ОДМВР
15. Старши разследващ Магистър
Г
полицай в РУ в
ОДМВР
16. Разследващ полицай Бакалавър
Г
в ОДМВР
17. Разследващ полицай Бакалавър
Г
в РУ в ОДМВР
18. Младши разследващ Бакалавър
Г
полицай
V. Столична дирекция на вътрешните работи и
специализирано полицейско управление – София (длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка)
1. Директор
Магистър
А, Б
2. Заместник-директор Магистър
„Полиция“
3. Заместник-директор Магистър
„ПБС”
4. Началник на отдел Магистър
5. Началник на РУ „Полиция“
6. Н а ч а л н и к н а Р У
„ПБС“
7. Заместник-началник
на РУ „Полиция“
8. Заместник-началник
на РУ „ПБС“
9. Началник на специализирано полицейско управление I ст.
10. Заместник-началник
на спец иа л изи ра но
полицейско управление I ст.
11. Заместник-началник
на отдел
12. Началник на „Специализирани полицейски сили“

Б
Б
Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

В

Магистър

В
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13. Заместник-началник Бакалавър
на „Специализирани
полицейски сили”
14. Началник на сектор Бакалавър

4
В

15. Началник на ОДЦ

Бакалавър

В

16. Гла вен операт и вен Бакалавър
дежурен
17. Началник на група Бакалавър

В

18. Старши оперативен
дежурен
19. Началник на участък
„Полиция”
20. Началник на участък
„ПБС“
21. Разузнавач VI – III ст.

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

Г

В

В

22. Полицейски инспек- Бакалавър
Г
тор VI – III ст.
23. Инструктор VI –
Бакалавър
Г
ІІI ст.
VІ. Областни дирекции на МВР, регионални дирекции „Гранична полиция“, специализирани
полицейски управления и РУТП (длъжности,
за които се изисква първоначална професионална подготовка)
1. Директор I ст.
Магистър
Б
2. Директор IІ ст.

Магистър

Б

3. Директор IІІ ст.

Магистър

Б

4. Заместник-директор
I ст. „Полиция“
5. Заместник-директор
II ст. „Полиция“
6. Заместник-директор
IІІ ст. „Полиция“
7. Заместник-директор
I ст. „ПБС“
8. Заместник-директор
II ст. „ПБС“
9. Заместник-директор
IІІ ст. „ПБС”
10. Директор на РДГП

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

11. Заместник-директор
на РДГП
12. Началник на гранично полицейско управление I ст.
13. Н ач а л н и к н а б а з а
гранични полицейски
кораби – Бургас
14. Началник на отдел

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

Магистър

Б

15. Началник на сектор Бакалавър

В

16. Началник на РУ I ст. Бакалавър
„Полици я“, „Транспортна полиция”
17. Началник на РУ II ст. Бакалавър
„Полиция“
18. Началник на РУ IІІ Бакалавър
ст. „Полиция”

В
В
В
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19. Началник на РУ І ст.
„ПБС”
20. Началник на РУ ІІ ст.
„ПБС”
21. Началник на РУ ІІІ
ст. „ПБС”
22. Началник на сектор
в РУ I ст.
23. Началник на ГКПП
I ст.
24. Заместник-началник
на ГКПП I ст.
25. Началник на ГКПП
II ст.
26. Н ач а л н и к н а б а з а
гранични полицейски
кораби – Видин
27. Заместник-началник
на база гранични
полицейск и кораби – Видин
28. Заместник-началник
на гранично полицейско управление I ст.
29. Заместник-началник
на база гранични
полицейск и кораби – Бургас
30. Началник на група кораби БГПК – Бургас
31. Началник на група кораби БГПК – Видин
32. Командир на кораб
над 100 бруто регистър тона (БРТ)
32. Командир на кораб
до 100 БРТ
33. Началник на гранично полицейско управ
ление II ст.
34. Главен щурман

3
Бакалавър

4
В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

35. Началник на специализирано полицейско управление II ст.
36. Заместник-началник
на спец иа л изи ра но
полицейско управление II ст.
37. Началник на специализирано полицейско управление III ст.
38. Началник на научнотехническа лаборатория (НТЛ)
39. Началник на група

ВЕСТНИК
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3
44. Началник на ГКПП Бакалавър
III ст.
45. Заместник-началник Бакалавър
на спец иа л изи ра но
полицейско управление III ст.
46. Разузнавач VI – IV ст. Бакалавър

4
Г
Г

Г

47. Полицейски инспек- Бакалавър
Г
тор VI – IV ст.
48. Инструктор VI – ІV Бакалавър
Г
ст.
VІІ. Главна дирекция „Гражданска защита“
Централна структура
1. Директор на главна Магистър
дирекция
2. Заместник-директор Магистър
на главна дирекция
3. Началник на отдел Магистър

А, Б

4. Началник на сектор Бакалавър

В

5. Главен счетоводител Бакалавър

В

6. Началник на група

В

Бакалавър

А, Б
Б

7. Главен юрисконсулт Магистър

Г

8. Старши юрисконсулт Магистър

Г

9. Юрисконсулт

Бакалавър

В

Магистър

Г

Бакалавър

В

10. Младши юрисконсулт Магистър

Г

Бакалавър

В

11. И н с п е к т о р п о Г З Бакалавър
VІ – І ст.
12. Специалист VІ – І ст. Бакалавър

Г

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

40. Началник на участък Бакалавър
„Полиция“
41. Началник на участък Бакалавър
„ПБС“
42. Старши щурман
Бакалавър

В

43. Заместник-началник Бакалавър
на ГКПП II ст.

Г

В
Г

Г

Областно управление „Гражданска защита“ – София-град
1. Началник на ОУ
Бакалавър
В
2. Началник на група

Бакалавър

В

3. И н с п е к т о р п о Г З Бакалавър
Г
VІ – ІІІ ст.
4. Специалист VІ – ІІІ Бакалавър
Г
ст.
Областни управления „Гражданска защита“
1. Началник на ОУ

Бакалавър

В

2. Началник на група

Бакалавър

В

3. Инспектор по ГЗ VІ – Бакалавър
ІV ст.
4. Специалист VІ –
Бакалавър
ІV ст.
VІІІ. Специална куриерска служба

Г

1. Началник на СКС

Магистър

Г

А, Б

2. Заместник-началник Магистър
на СКС ІІ ст.
3. Началник на сектор Бакалавър

Б
В

4. Началник на група

Бакалавър

В

5. Специалист VІ – І ст. Бакалавър

Г

БРОЙ 31
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ДЪРЖАВЕН

2
3
Регионален куриерски сектор „София“

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

4

1
2
12. Началник на група

3
Бакалавър

4
В

1. Началник на сектор Бакалавър

В

В

2. Началник на група

Бакалавър

В

3. Куриер VІ – ІІІ ст.

Бакалавър

Г

4. Специалист VІ – ІІІ Бакалавър
ст.
Регионални куриерски сектори

Г

13. Главен счетоводител Бакалавър
на ДНС 112
14. Заместник-началник Бакалавър
на специа лизиран
отряд „Въздушно наблюдение“
15. Главен юрисконсулт Магистър

1. Началник на сектор Бакалавър

В

2. Началник на група

Бакалавър

В

16. Старши юрисконсулт Магистър

Г

3. Куриер VІ – ІV ст.

Бакалавър

Г

17. Юрисконсулт

Магистър

Г

18. Младши юрисконсулт Магистър

Г

19. Специалист VI – I ст. Бакалавър

Г

ІХ. Специализирани административни дирекции
и съответни структури и други дейности
във: Ръководство на МВР и помощни звена,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Криминална
полиция“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност
и спасяване“, Главна дирекция „Досъдебно
производство“, Дирекция „Миграция“, СДВР,
областни дирекции на МВР, дирекция „Вътрешна сигурност“, СОБТ, специализирана
дирекция „Оперативни технически операции“, НИИ и НПИ, МИ – МВР и Академия
на МВР; дирекция „Български документи
за самоличност“; дирекция „Международни
проекти“; дирекция „Национална система 112“
и ЦБПС (длъжности, за които не се изисква
първоначална професионална подготовка)
Централни структури
1. Директор I ст.

Магистър

А, Б

2. Директор II ст.

Магистър

А, Б

В

Г

Териториални структури в гр. София
1. Началник на отдел

Магистър

Б

2. Началник на сектор Бакалавър

В

3. Началник на районен
център
4. Главен счетоводител
в СДВР
5. Главен счетоводител
в СПУ – София
6. Началник на група

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

7. Главен юрисконсулт Магистър

Г

8. Старши юрисконсулт Магистър

Г

9. Юрисконсулт

Магистър

Г

3. Заместник-директор Магистър
I ст.
4. Заместник-директор Магистър
II ст.
5. Началник на отдел Магистър

Б

10. Младши юрисконсулт Магистър

Г

Б

11. Специалист VI – III Бакалавър
ст.
Териториални структури

Г

6. Началник на звено Магистър
„Сигурност на информацията“
7. Главен счетоводител Магистър
в ГДГП
8. Държавен експерт
Магистър

Б

1. Началник на сектор Бакалавър

В

Бакалавър

В

В

2. Началник на районен
център
3. Главен счетоводител
в ОДМВР – Пловдив,
Варна и Бургас
4. Главен счетоводител
в ОДМВР и РДГП
5. Началник на човешки
ресурси
6. Началник на УССД

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

Бакалавър

В

7. Началник на група

Бакалавър

В

8. Главен: механик, спе- Бакалавър
циалист на РТС
9. Главен счетоводител Бакалавър
на ЦСП П – Па зар джик
10. С т а р ш и : м е х а н и к , Бакалавър
свързочник

В

Б

Б

9. Държавен инспектор Магистър

В

10. Началник на сектор Бакалавър

В

11. Главен счетоводител Бакалавър
на: ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Криминална полиция“, ГД „Охранителна полиция“,
ГД „Досъдебно производство“, ГД „Пож арна б е зопасно с т
и спасяване“, АМВР,
МИ – МВР, СДОТО,
ДПУБ, ДУССД, ДМП,
ДКИС и ИСТ

В

В

Г

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

1
2
3
11. Главен юрисконсулт Магистър

4
Г

1
2
25. Старши асистент

3
Магистър

4
Г

12. Старши юрисконсулт Магистър

Г

26. Асистент

Магистър

Г

13. Юрисконсулт

Магистър

Г

Магистър

Г

14. Младши юрисконсулт Магистър

Г

27. Научен сътрудник I
ст.
28. Научен сътрудник II
ст.
29. Научен сътрудник III
ст.
30. Старши преподавател

Магистър

Г

Магистър

Г

Бакалавър

Г

31. Преподавател

Бакалавър

Г

32. Специалист VI – I ст. Бакалавър

Г

15. Механик на кораб над Бакалавър
Г
100 БРТ
16. Механик на кораб до Бакалавър
Г
100 БРТ
17. Специалист VI – IV Бакалавър
Г
ст.
Х. Академия на МВР, МИ – МВР, НИИ и НПИ,
и ЦБПС
Централни структури
1. Ректор

Магистър

А, Б

2. Директор I ст.

Магистър

А, Б

3. Директор II ст.

Магистър

А, Б

4. Заместник-ректор

Магистър

Б

5. Помощник-ректор

Магистър

Б

6. Заместник-директор Магистър
I ст.
7. Заместник-директор Магистър
II ст.
8. Началник на ЦБПС Магистър

Б

9. Декан

Магистър

Б

10. Заместник-декан

Магистър

Б

11. Началник на отдел

Магистър

Б

12. Професор

Магистър

В

Б
Б

Териториални структури в гр. София
1. Началник на група

Бакалавър

В

2. Специалист VI – III Бакалавър
Г
ст.
Териториални структури и Центрове за специализация и професионална подготовка
1. Директор на ЦСПП Магистър
Б
2. Заместник-директор Бакалавър
на ЦСПП
3. Ръководител на сек- Бакалавър
ция
4. Началник на група Бакалавър

В

5. Старши преподавател Бакалавър

Г

6. Преподавател

Г

Бакалавър

В
В

7. Специалист VI –
Бакалавър
Г
IV ст.
А.2. Държавни служители със средно образование

13. Старши нау чен съ- Магистър
трудник I ст.
14. Ръководител на ка- Магистър
тедра
15. Началник на сектор Бакалавър

В

16. Доцент

Магистър

В

17. Старши нау чен съ- Магистър
трудник II ст.
18. Началник на клиника Магистър

В

19. Началник на консултат и вно -д иа г нос т ичен блок
20. Нача лник на о тделение
21. Ръководител на секция
22. Началник на група

Магистър

В

І. Изпълнителски персонал във: Ръководство на
МВР и помощни звена, дирекция „Вътрешна
сигурност“, Специализирана дирекция „Оперативни технически операции“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“,
Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Охранителна полиция“,
Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“,
Главна дирекция „Досъдебно производство“,
дирекция „Миграция“, Столична дирекция на
вътрешните работи, областни дирекции на
МВР и СОБТ (длъжности, за които се изисква
първоначална професионална подготовка)
1. Главен боцман
Средно обр.
Д
Д

Бакалавър

В

2. Командир на отде- Средно обр.
ление
3. Командир на екип Средно обр.

Бакалавър

В

4. Младши експерт

Бакалавър

В

23. Началник на курс

Бакалавър

В

24. Главен асистент

Магистър

Г

В
В

В

Д

Средно обр.

Д

5. Младши разузнавач Средно обр.

Д

6. Началник на дежурна Средно обр.
смяна
7. Началник на проти- Средно обр.
вопожарен участък

Д
Д

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2
3
8. Младши полицейски Средно обр.
инспектор
9. Командир на кораб Средно обр.
до 20 БРТ
10. Младши инструктор Средно обр.

4
Д

1

Д

11. Старши полицай

Средно обр.

Е

12. Старши пожарникар Средно обр.

Е

13. Старши пожарникар
по ДПК
14. Младши автоконтрольор I ст.
15. Водач на оперативен
автомобил I ст.
16. Водач на специален
автомобил I ст.
17. Полицай

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

18. Пожарникар

Средно обр.

Е

19. Пожарникар по ДПК Средно обр.

Е

Д

20. Младши автоконтро- Средно обр.
Е
льор IІ ст.
21. Водач на оперативен Средно обр.
Е
автомобил IІ ст.
22. Водач на специален Средно обр.
Е
автомобил IІ ст.
23. Помощник-командир Средно обр.
Е
на кораб до 20 БРТ
ІІ. Изпълнителски персонал в специализирани
административни дирек ции и съответни
структури и други дейности във: Ръководство
на МВР и помощни звена, Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна
дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“, Главна
дирекция „Досъдебно производство“, дирекция
„Миграция“, ДБДС, ДМП, ДНС 112, СДВР,
областни дирекции на МВР, дирекция „Вътрешна сигурност“, специализирана дирекция
„Оперативни технически операции“, СОБТ,
НИИ и НПИ, МИ – МВР, ЦБПС и Академия
на МВР (длъжности, за които не се изисква
първоначална професионална подготовка)
1. Борден техник
Средно обр.
Д
2. Младши специалист Средно обр.

Д

3. Механик

Средно обр.

Д

4. Младши радиоопера- Средно обр.
тор I ст.
5. Младши радиоопера- Средно обр.
тор IІ ст.
6. Младши механик І ст. Средно обр.

Е

7. Младши механик ІІ Средно обр.
ст.
8. Механик на кораб до Средно обр.
20 БРТ

Е

Е
Е

Е

2
9. Авиомеханик

С Т Р. 1 0 5
3
Средно обр.

4
Е

10. Механик по СОТ

Средно обр.

Е

11. Старши сътрудник по
охраната
12. Сътрудник по охраната
13. Гла вен т ех н и че ск и
сътрудник
14. Старши технически
сътрудник
15. Старши техник

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

16. Водач на автомобил
І ст.
17. Водач на автомобил
ІІ ст.
18. Водач на автомобил
ІІІ ст.
19. Техническ и сът рудник
20. Техник

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

21. Артилерист

Средно обр.

Е

22. Оркестрант I ст.

Средно обр.

Е

23. Оркестрант II ст.

Средно обр.

Е

ІІІ. Изпълнителски персонал в Главна дирекция
„Гражданска защита“
1. Младши инструктор Средно обр.
Д
2. Командир на екип

Средно обр.

Д

3. Старши спасител

Средно обр.

Е

4. Водач на специален Средно обр.
автомобил І ст.
5. Водач на автомобил Средно обр.
І ст.
6. Спасител
Средно обр.

Е

7. Водач на специален
автомобил ІІ ст.
8. Водач на автомобил
ІІ ст.
9. Гла вен т ех н и че ск и
сътрудник
10. Старши технически
сътрудник
11. Старши техник

Е
Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

12. Водач на автомобил Средно обр.
ІІІ ст.
13. Техническ и сът руд- Средно обр.
ник
14. Техник
Средно обр.

Е
Е
Е

ІV. Изпълнителски персонал в Специална куриерска служба
1. Командир на екип Средно обр.
Д
2. Главен сътрудник по Средно обр.
охраната

Е

С Т Р.
1

106

2
3. Старши сътрудник по
охраната
4. Водач на оперативен
автомобил ІІІ ст.
5. Сътрудник по охраната
6. Водач на оперативен

ДЪРЖАВЕН
3
Средно обр.

4
Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

Средно обр.

Е

автомобил ІІ ст.
7. Гла вен т ех н и че ск и Средно обр.

Е

сътрудник
8. Старши технически Средно обр.

Е

сътрудник
9. Водач на оперативен Средно обр.

Е

автомобил І ст.
10. Техническ и сът руд- Средно обр.

Е

ник
Б. Лица, работещи по трудово правоотношение
№

Длъжностни

КОД по НКПД

наименования
1
2
3
4
I. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование
Образователно -к ва лификац ионна ст епен
магистър или бакалавър

ВЕСТНИК
1
2
19. Преподавател/Академия на МВР
20. Преподавател, ЦСПП

БРОЙ 31
3

4
2310 7007
2322 6005

21. Главен експерт

2471 6003

23. Експерт

2471 6056

27. Главен счетоводител
(Почивно дело и филиали на МИ)
28. Главен счетоводител
(СПУ – ІІ ст.)
30. Главен счетоводител
(ЦСПП)
31. Началник, строителен обект
32. Ръководител, катедра

2411 6002

33. Технически ръководител
34. Управител, аптека/
здравно заведение
35. Управител, склад/
аптечен
36. Главен специалист

2411 6002
2411 6002
1223 7002
1229 9013
1223 3006
2224 7006
4131 2025
4192 3002

37. Биолог

2211 6012

1. Заместник-министър

1112 7004

38. Инженер, енергетик

2143 6002

2. Началник на поли-

1112 7025

39. Управител културни
дейности
40. Икономист, финанси

1319 3004

тически кабинет, министър
3. Директор дирекция,

1122 7005

министерство
4. Заместник-директор,

1210 7041

институт
5. Парламен тарен се-

1122 7037

кретар, министерство
6. Съветник, министър
7. Експерт, кабинета на

2471 6033
2471 6034

министър
8. Професор

2310 7008

9. Старши нау чен съ-

2472 7006

трудник І ст.
10. Доцент
11. Старши нау чен сътрудник ІІ ст.
12. Главен асистент
13. Научен сътрудник І
ст.
14. Старши асистент
15. Научен сътрудник ІІ
ст.
16. Асистент
17. Научен сътрудник III
ст.
18. Старши преподавател/Академия на МВР

2310 7003
2472 7005
2310 7002
2472 7003
2310 7009
2472 7002
2310 7001
2472 7004
2310 7011

41. И н женер, и н вес т иторски контрол
42. Инженер, електроник
43. Инженер, телекомуникация
44. Инженер, конструктор
45. Инженер, контролноизмервателни прибори и апаратура
46. Инженер, производство
47. Инспектор, технически надзор
48. И нспек т ор/орг а н изаци я на ст роителството
49. Инспектор/обществено хранене
50. И нспек т ор, у чебна
дейност/Академия
на МВР
51. Икономист, плановик

2441 6020
2142 6004
2144 6001
2144 6010
2149 6034
2145 6010

2149 6006
3152 3012
3439 3036

3439 3036
2360 6008

2441 6022

52. Преводач

2444 6006

53. Психолог

2445 6001

54. Редактор

2451 7025

БРОЙ 31
1
2
55. Програмист

ДЪРЖАВЕН

С Т Р. 1 0 7

4
2132 6001

1
2
86. Уредник, музей/МВР

56. С ис т емен а д м и н истратор
57. Стоковед

2131 6008

58. Химик

2113 6002

87. Главна медицинска
сестра
88. Старша медицинска
сестра
89. Старша акушерка

59. Физик

2111 6005

60. Лекар/професор

2221 7001

61. Лекар, началник на
отделение
62. Лекар/завеждащ медицинска служба
63. Лекар/ординатор

2221 7017

64. За веж да щ фи л иа л/
МИ
65. Кинезитерапевт

2431 6005

1. Библиотекар

2432 5002

2229 6002

2. Инструктор, обучение
на водачи на МПС

3340 5004

66. Лекар по ден та л на
медицина
67. Фармацевт

3

ВЕСТНИК

4131 2022

2221 7001
2221 7001

2222 7001

90. Старши рехабилитатор
91. Старши медицински
лаборант
92. Старши рентгенов
лаборант

3

4
2431 6007
3231 6001
3231 6008
3232 6003
3226 6010
3231 6009
3231 6010

Образоват елно -к ва лификац ионна ст епен
професионален бакалавър по…

3. Фелдшер

3221 3001

2224 7007

4. Здравен инспектор

3222 3001

68. Инспектор/експлоатация на авиационна
техника
69. Инженер, електрически машини и апарати
70. И н ж ен е р, ко р аб н и
машини и механизми
71. Организатор обучение/Академия на
МВР
72. Инженер, хидролог

3439 3036

5. Инструктор, диетично хранене

3223 3003

2143 6009

6. По м о щ н и к- ф а р м а цевт
7. Главна медицинска
сестра
8. Старша медицинска
сестра

3228 5001

9. Медицинска сестра

3231 5002

73. Инженер, водоснабдяване и канализация
74. Инженер, строителен

2142 6002

10. Старша акушерка

3232 6003

2142 6010

11. Акушерка

3232 5001

75. Инженер, отоплителни, вентилационни и
охладителни системи
76. Инженер, химик

2145 6022

3226 6010

2146 6001

12. Старши рехабилитатор
13. Рехабилитатор

77. Коректор

2451 6013

3231 6009

78. Счетоводител

2411 6007

79. Специалист/държавни имоти
80. Специа лист/инфор мационни източници
81. Специалист/ценообразуване в Капитално
строителство
82. Специалист/почивно
дело
83. Специалист (по щата
и регистрация на
МПС)
84. Специалист (обществено хранене)
85. Специалист (вещево
осигуряване)

3439 3032

14. Старши медицински
лаборант
15. Мед и ц и нс к и л аб о рант
16. Зъботехник/старши

3225 5001

3439 3032

17. Зъботехник

3225 5001

3439 3032

18. Старши рентгенов
лаборант
19. Рентгенов лаборант

3231 6010

20. Медицински секретар

3231 5006

21. Ръководител, звено
(АСЧ във филиал на
МИ – МВР)

1229 5016

2145 6017
3439 6015
2142 6001

3439 3032
3439 3032
3439 3032
3439 3032

3231 6001
3231 6008

3226 5006

3231 5005

3231 5007

ІІ. Специалисти със средно образование и професионална квалификация

С Т Р.
1

108

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

Първа група
1. Техник, строителство
и архитектура
2. Технически ръководител
3. Главен счетоводител
(Център за специализация и професионална подготовка)
Втора група
1. Техник, инвеститорски контрол
2. Инспектор, контрол
на общоопасните
средства
3. Техник, гражданско
с т рои т елс т во (конструктор)
4. Лаборант/аналитик
5. Техник, механик, експлоатация на автомобилния транспорт
6. Техник, механик/дозиметрични прибори
7. Те х н и к , м е х а н и к /
организационна техника и т ех ни ческ и
средства
8. Техник, механик/технически контрол на
МПС
9. Те х н и к , п р о и з в о д ствени резултати
10. Организатор/въоръжението
11. Организатор/вещево
осигуряване
12. Организатор/финансиране на строителството
13. Счетоводител
14. Тех ник, асансьорна
техника
15. Техник, електронноизчислителна техника
16. Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна
техника
17. Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване
18. Техник, телекомуникации
19. Тех нолог/п роизводствена база
20. Фотограф

3112 3009
1223 3006
2411 6002

3112 3007

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

1
2
3
4
21. Техник, електрически
3113 3005
системи
22. Техник, медицинска
3119 3006
техника
23. Административен се3431 3001
к ретар/организат ор
на Академичен съвет
и Специализиран научен съвет – АМВР
ІІІ. Специалисти със средно образование
Първа група

3159 3003

1. Техническ и сът рудн и к (п о л и т и ч е с к и
кабинет)

4192 3008

3112 3004

2. Управител, спортни
дейности
3. Управител/общежитие

1319 3008

4. Уп р а в и т е л / у ч е б н а
база
5. Управител, стол

1319 3014

3115 3003

6. Управител, хижа

1319 3013

3115 3003

7. Дактилоскопист

3139 3003
4191 2012

3115 3003

8. Технически изпълнител/по заплащането
на труда
Втора група
1. Касиер, домакин
(„Пътна полиция“)
2. Паспортист

4121 2002

3. Системен оператор

3122 3002

4. Оператор, стая с контролни съоръжения/
СОД
5. Управител, склад

3132 3008

7451 2005
3115 3044

3119 3009
3439 3035
3439 3035
3439 3035

2411 6007
3113 3001
3121 3002

3115 3038

3115 3003

3114 3011
3119 3043
3131 3026

1319 3014

1319 3012

4191 2008

4131 2025

Трета група
1. Завеж дащ, административна служба
2. Отчетник, планиране
на материали
3. Тех н и че ск и изп ъ лн и т ел (ра д ио т елеграфист)
4. Технически изпълнител/ „Пътна полиция“
5. Тех н и че ск и изп ъ лнител/„Човешки ресурси“
6. Технически изпълнител/у чебно -мет одическа дейност
7. Технически изпълнител/нау чно-приложно звено

4191 2003
4132 2003
4191 2012

4191 2012
4191 2012

4191 2012

4191 2012

БРОЙ 31
1

ДЪРЖАВЕН

2
8. Диспечер, транспортни средства
9. Управител/ведом-

3

4
4133 2001
1319 3014

ствен жилищен фонд
10. Телефонист/междусе-

4223 2002

лищен номератор
11. Секретар

4115 2001

ІV. Помощен персонал със средно образование
Първа група

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 0 9
2

9. Заварчик

3

4
7212 1004

10. Ковач

7221 1001

11. Кранист

8333 2002

12. Главен готвач

5122 2001

13. Готвач

5122 2003

14. Помощник-готвач

5122 2004

15. Майстор-сладкар

7412 2008

16. Сладкар

5122 2006

1. Снабдител, доставчик

4131 2019

2. Домакин

5121 1001

17. Транжор

7411 1023

3. О рг а н изат ор/мед и-

3439 3035

8332 2008

цински регистратор
4. Системен оператор

3122 3002

18. М а ш и н ис т, п ът но строителни машини
19. Автомонтьор

5. Машинописец I ка-

4111 2001

20. Монтьор, печатарско
оборудване
21. Монтьор, електронно
производствено оборудване
22. Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
23. Монтьор, ремонт на
машини и оборудване
24. Монтьор, поддръжка
на инсталации и оборудване
25. Моделиер-конструктор, облекла
26. Огняр

7233 2027

тегория
Втора група
1. Тех н и че ск и изп ъ л-

4191 2012

нител
2. Деловодител

4143 2005

3. Магазинер

4131 2009

4. Машинописец II ка-

4111 2001

тегория
Трета група

7231 2002

7242 2009
7233 2014
7233 2034
7233 2033
7433 3003

1. Куриер

9151 0001

2. Продавач, бюфет

9111 0001

27. Печатар/полиграфист

7341 2013

3. Сервитьор

5123 2005

7233 2021

4. А дминистратор, хо-

4222 3001

тел
5. Касиер

4211 1002

28. Мо н т ь о р, к о р а б н о
оборудване
29. Работник по ремонт
на въоръжението
30. Ретушор

6. Калкулант

4121 2001

31. Сарач

7442 1021

7. Дезинфектатор

5132 1003

32. Работник, строителството
33. Стругар

9312 0003

V. Квалифицирани работници

8162 2004

7459 2006
7343 2018

8211 1026

1. Бояджия, сгради

7141 1002

34. Фрезист

8211 2027

2. Бръснар

5141 2001

35. Шивач

7436 1014

3. Водопроводчик/

7136 2002

36. Шлосер

7222 3010

37. Шофьор, автобус/над
40 места
38. Шофьор, автобус/до
40 места
39. Шофьор, автобус/до
15 места
40. Шофьор, товарен автомобил/до 25 т
41. Шофьор, товарен автомобил/над 25 т

8323 2002

вътрешно водоснабдяване и канализация
4. Водач, електрокар

8334 2003

5. Водач, мотокар

8334 2004

6. Галванотехник

7211 2007

7. Дърводелец

7124 2002

8. Електромонтьор

7241 2007

8323 2002
8322 2002
8322 2005
8322 2005

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

1
2
42. Шофьор, лек автомобил до 9 места
43. Копист

3

4
8322 2001
7343 2008

44. Ецер/гравьор

7343 2005

45. Оператор, подготвител на смеси, разтвори
и полуфабрикати за
електронни елементи
46. Вакуумоператор

8229 2015

8154 2002

VІ. Неквалифицирани работници
1. Гледач, служебни животни
2. Камериер

6129 1029

3. Перач

9133 0003

4. Общ работник

9162 0003

5. Работник, кухня

9132 0004

6. Рабо т ник, озелен яване
7. Спасител, плаж

9211 0016

8. Санитар

5132 1013

9. Пазач

9152 0005

10. Чистач
3301

5142 1002

5169 1009

9132 0007

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 714
от 25 март 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Ремо“, разположена
в землищата на град Бухово и квартал Сеславци,
район „Кремиковци“, община Столична, област
София-град
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 9 от 10.ІІІ.2010 г. разрешавам на „Ремонтстрой НД“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 131326244, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Патриарх
Евтимий 34, ет. 4, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Ремо“, разположена
в землищата на град Бухово и квартал Сеславци,
район „Кремиковци“, община Столична, област
София-град, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1-7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
3348
РАЗРЕШЕНИЕ № 715
от 25 март 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Ботево“, разположена в землището на с. Ботево, община Аксаково,
област Варна, и с. Драганово, община Добричка,
област Добрич
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 9 от 10.ІІІ.2010 г. разрешавам на „Алас България“ – ЕООД, Бургас,
като титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 102992364, със седалище и адрес
на управление – Бургас, ул. Транспортна, сграда
Express Services, ет. 2, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Ботево“, разположена в
землището на с. Ботево, община Аксаково, област
Варна, и с. Драганово, община Добричка, област
Добрич, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
3349

Министър: Н. Караджова

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН
РАЗРЕШЕНИЕ № 716
от 25 март 2010 г.

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Каракос – 1“,
разположена в землището на с. Паницово, община
Несебър, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 9 от 10.III.2010 г. разрешавам на „Фегрима“ – ООД, Варна, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
200253183, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Фредерик Жолио-Кюри , бл. 16, вх. Б,
ет. 1, ап. 7, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства,
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Каракос – 1“, разположена
в землището на с. Паницово, община Несебър,
област Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,25 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря, се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
3350

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 717
от 25 март 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Пясъка“, разположена в землището на с. Друмево, община Шумен,
област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 9 от 10.ІІІ.2010 г. разрешавам на „Кристал Лимитед“ – ЕООД, Шумен,
като титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 127521943, със седалище и адрес
на управление Шумен 9700, ул. Цар Самуил 9,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Пясъка“, разположена в землището на
с. Друмево, община Шумен, област Шумен, при
следните условия:

ВЕСТНИК
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1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,99 кв.км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
3351

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 718
от 25 март 2010 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Конево“, разположена
в землищата на с. Конево и с. Иваново, община
Върбица, област Шумен, и с. Драгановец, община
Търговище, област Търговище
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 9 от 10.ІІІ.2010 г. разрешавам на „Автомагистрали – Черно море“ – АД,
Шумен, като титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър към
Агенцията по вписванията под ЕИК 127001597,
със седалище и адрес на управление – Шумен
9700, ул. Алеко Константинов 8, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Конево“, разположена в землищата на с. Конево
и с. Иваново, община Върбица, област Шумен,
и с. Драгановец, община Търговище, област
Търговище, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5, съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в
координатна система 1970 г. – неразделна част
към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
3352

Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 719
от 1 април 2010 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Хаджията“, разположена в землищата на с. Райново,
община Димитровград, и Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 10 от 17.ІІІ.2010 г. разрешавам на „Бул Стон“ – ООД, Димитровград,
титуляр на разрешението, дружество вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 126729507, със седалище и адрес на
управление Димитровград, ул. Втори септември
35, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Хаджията“, разположена в
землищата на с. Райново, община Димитровград,
и Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 1,1 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координатите на граничните точки № 1 – 19
съгласно приложение № 1 – карта на площта, и
приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна
част към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучването и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
3353

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 207
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, прието с 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, чл. 99

ВЕСТНИК
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от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателни протоколи № 17027, № 17029 и № 17030
от 14.І.2010 г., а също и експертни заключения
от 14.І.2010 г., издадени от ИЦ „Глобал Тест“,
София, установяващи, че детска диадема за
коса с пластмасова основа, с прикрепена пластмасова пеперуда за декорация, с камъчета, с
два реда остри зъбци от вътрешната страна на
разстояние един от друг 10,5 мм, широчина на
лентата – 15,8 мм, височина на зъбците – 2,1 мм,
и дебелина на зъбците – 1,3 мм, в различни цветове: бял, черен, лилав, червен, син и цикламен,
страна на произход: Китай; детска диадема за
коса, изработена от черна пластмаса, покрита с
текстилна лента с пайети, в различни цветове,
с прикачена текстилна панделка за декорация,
с пайети и два реда остри зъбци от вътрешната страна, на разстояние един от друг 6,8 мм,
широчина на лентата 10,9 мм, височина на зъбците – 1,4 мм, и дебелина на зъбците – 1,0 мм,
страна на произход: Китай; детска диадема за
коса, изработена от пластмаса, с прикрепено
пластмасово цвете за декорация, с камъчета и
два реда остри зъбци от вътрешната страна, на
разстояние един от друг 6,8 мм, широчина на
лентата 15,7 мм, височина на зъбците – 2,1 мм,
и дебелина на зъбците – 1,5 мм, в различни
цветове: бял, черен, лилав, розов, червен, син
и цикламен, страна на произход: К итай, не
съответстват на изискванията за безопасност
съгласно БДС EN 71-1:8, т. 8.12 „Острота на
предмети“ поради наличието на остри върхове в
зъбите на гребенчетата, които не се огъват при
усилие от 4,5 N, и същите се считат за опасни
за потребителите (малки деца) поради опасност
от нараняване на главата нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски диадеми за коса с пластмасова основа, с прикрепени
за декорация елементи – пластмасова пеперуда
с камъчета, текстилна панделка с пайети или
пластмасово цвете с камъчета, с два реда остри
зъбци от вътрешната страна на разстояние един
от друг 10,5 мм, 10,5 мм и 6,8 мм, с широчина
на лентата – 15,8 мм, 10,9 мм и 15,7 мм, с височина на зъбците – 2,1 мм и 1,4 мм, и дебелина
на зъбците 1,3 мм, 1,0 мм и 1,5 мм, в различни
цветове, страна на произход Китай, като стоки,
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. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да
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се защити животът и здравето на гражданите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. 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.
3302

Председател: Д. Лазаров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 212-ДФ
от 1 април 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 180 ЗППЦК
Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „ПФБК Асет
Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на
управление: София, ул. Енос 2, ет. 4 и 5, да организира и управлява договорен фонд „ПФБК
Восток“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „ПФБК Восток“ в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от Комисията за
финансов надзор (КФН). Потвърждава проспект
за публично предлагане на дялове на договорен
фонд „ПФБК Восток“ на основание чл. 180, ал. 6
ЗППЦК. Вписва емисията дялове в публичния
регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от
КФН. Вписва договорен фонд „ПФБК Восток“
като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН, воден от КФН.
3307

Председател: П. Чобанов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 10 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Рудозем и селата Бяла река,
Боево, Борие, Добрева чешма, Дъбова и Кокорци,
община Рудозем, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.VІІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.

ВЕСТНИК
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3308

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 17 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Калипетрово, община Силистра,
област Силистра, и за частта от територията на
промишлена зона „Запад“ (кадастрален район
520), преминала от землището на с. Калипетрово
към землището на Силистра вследствие промяна
на землищната граница.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 24.VІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3309

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 17 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Мало Бучино, район „Овча
купел“, Столична община.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.ХІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3310

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на гр. Ракитово (без територията на кадастрални райони с номера 13, 14
и 15 – к. к. Цигов чарк/язовир „Батак“), община
Ракитово, област Пазарджик.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.ІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3311

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от землището на с. Дорково (без територията на кадастрален район номер 11 – м. Дъното),
община Ракитово, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.ХІІ.2007 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3312

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал.1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на гр. Нови пазар (без територията на Нови пазар – зона юг, при граници
улиците: Христо Смирненски, Илия Вълчев, Хан
Крум, Хан Аспарух, Ат. Радов, Марица, Греков,
2-ри юни, 3-ти март, Люлин и Пирин), община
Нови пазар, област Шумен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.Х.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Шумен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3313

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ВЕСТНИК

БРОЙ 31

ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 29 март 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от територията на Суходол, район „Овча
купел“, Столична община, при граници: район
„Люлин“, район „Красна поляна“, Горна баня,
с. Мало Бучино и с. Иваняне, район „Банкя“.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.ХІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
3314

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 805
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 55, ал. 6, чл. 58, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59,
ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от Закона за концесиите,
чл. 87, чл. 88, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за концесиите, Решение
№ 752 от 27.І.2010 г. за откриване на процедура
за предоставяне на концесия, протокол № 1 от
11.ІІ.2010 г., протокол № 2 от 9.ІІІ.2010 г., протокол
№ 3 от 12.ІІІ.2010 г., протокол № 4 от 16.ІІІ.2010 г.
и протокол № 5 от 17.ІІІ.2010 г. на комисията,
назначена със Заповед № А-186 от 10.ІІ.2010 г. на
кмета на община Асеновград за провеждане на
открита процедура за предоставяне на концесия
на обект – публична общинска собственост, плувен комплекс (общински плаж), поземлен имот
с идентификатор 00702.527.186 по кадастралната
карта на Асеновград и предвид фактическите
основания в доклад вх. № 114-ДЗ от 18.ІІІ.2010 г.
от кмета на общината и изложените предложения
и изказвания от общинските съветници Общинският съвет – Асеновград, реши:
І. Определя за концесионер с предмет услуга
по поддържане, управление и експлоатация на
обект – публична общинска собственост, плувен
комплекс (общински плаж), в поземлен имот с
идентификатор 00702.527.186 по кадастралната
карта на Асеновград класирания на първо място
участник „Запрянови – 03“ – ООД, Асеновград,
ЕИК 115816551, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Васил Левски 5, представлявано
от Георги Вакрилов Запрянов с постоянен адрес
Асеновград, ул. Васил Левски 5.
ІІ. Стопански дейности, които могат да се
осъществяват чрез обекта на концесията: концесионерът има право да извършва търговска
дейност по предоставяне на услуги, свързани с
поддържането, управлението и експлоатацията
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на плу вни я комплекс, като спортно-развлекателни услуги, здравни и рехабилитационни
услуги, тренировъчна и състезателна дейност,
ресторантьорство и други, свързани с предназначението на обекта.
ІІІ. Срок на концесията – 25 години.
ІV. Начална дата на концесията – датата на
сключване на концесионния договор.
V. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира основните
условия на концесията, както следва:
1. Еднократно концесионно плащане в размер
9000 лв., платимо при сключване на договора за
концесия, за покриване разходите на концедента
и на трети лица за изготвяне на концесионните
анализи и провеждане на концесионната процедура – в съответствие на т. 10.1 от Решение № 752
от 27.І.2010 г. на Общинския съвет – Асеновград.
2. Размерът на годишното концесионно плащане за срока на концесията – 38 000 лв., се дължи
от датата на сключване на договора за концесия.
3. Не се предвижда гратисен период, през който
концесионерът се освобождава от извършване на
концесионното плащане.
4. Ред за извършване на концесионното плащане: сумите, предвидени за плащане от концесионера, се заплащат по банков път по сметка
на община Асеновград, както следва:
4.1. за първата година – целия размер в едномесечен срок от сключване на договора;
4.2. за всяка следваща година – годишното
концесионно плащане е на две равни вноски – до
31 март и до 30 септември на съответната година.
5. Всяка година концесионното плащане се
коригира с индекса на инфлация от предходната
година, обявен от НСИ.
6. Общ размер на инвестиции в обекта на
концесията за началния четиригодишен период
2 139 250 лв., а именно за:
6.1 за първата година от датата на сключване
на договора за концесия:
6.1.1. ремонт и модернизация на плувен басейн – 180 000 лв.;
6.1.2. ремонт и модернизация на детски басейн
с пързалка и воден бар – 300 000 лв.;
6.1.3. доставка и монтаж на пречиствателно
съоръжение – 120 000 лв.;
6.1.4. реконструкция и ремонт на вертикална
планировка – 160 000 лв.;
6.1.5. реконструкция на районно осветление – 50 000 лв.;
6.1.6. доставка и монтаж на ограда – 54 000 лв.;
6.2. от втората до четвъртата година от датата
на сключване на договора за концесия:
6.2.1. доставка и монтаж на съоръжение за
покриване на плувния басейн – 20 000 лв.;
6.2.2. ремонт и модернизация на търговски
обект и обслужваща сграда – 547 250 лв.;
6.2.3. изграждане на многоцелева зона за игри
(миниигрище за футбол и тенис корт) – 250 000 лв.;
6.2.4. изграждане на съвременни съблекални
и тоалетни – 390 000 лв.;
6.2.5. оборудване и обзавеждане на търговския
обект – 28 000 лв.;
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6.2.6. оборудване и обзавеж дане на плажа – 20 000 лв.;
6.2.7. затревяване и паркоустройство – 20 000 лв.
7. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на
дейности по експлоатацията и поддържането му
на подизпълнители: не се предвиждат условия за
предоставяне на обекта на концесията на трети
лица под каквато и да е форма.
8. Вид и размер на гаранциите за изпълнение
на задълженията по концесионния договор и/или
други обезпечения: безусловна и неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане на
годишното концесионно плащане за всяка година от концесионния договор в размер 5000 лв.,
дължимо за съответната година и предоставено
до 31 януари на обезпечената година.
9. Изиск вани я, свързани с национа лната
сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве,
на защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред: експлоатацията на плувния
комплекс не може да нарушава равновесието в
съществуващата екосистема, както и да води до
унищожаване на растителните и животинските
видове във и около обекта на концесия.
10. Концесионерът задължително застрахова
за срока на концесията за своя сметка и в полза
на концедента обекта на концесията.
11. Концесионерът се освобождава от цена на
услуга – водовземане на минерална вода от сондаж № 1 за една година от датата на подписване
на договора за концесия.
VІ. Определя права и задължения на концедента и концесионера съгласно т. 6 от Решение № 752
от 27.І.2010 г. на Общинския съвет – Асеновград.
VІІ. Определя 30-дневен срок за сключване на
концесионния договор след изтичане на 10-дневен
срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ и влизането му в сила.
VІІІ. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, решение на Общинския
съвет № 752 от 27.І.2010 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия и направената
оферта от „Запрянови – 03“ – ООД, Асеновград
за участие в открита процедура.
ІХ. Гаранцията за участие в процедурата,
внесена от „Запрянови – 03“ – ООД, в размер
15 000 лв. се задържа, съответно усвоява, в случаите, когато то не сключи концесионен договор
в определения срок по т. VII, а когато го сключи – гаранцията се освобождава в 7-дневен срок.
Х. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите законови процедури по подписването на договора за концесия, както и да извърши
всички по-нататъшни действия, регламентирани
със Закона за концесиите и правилника за прилагането му.
Председател: К. Трендафилов
3379
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ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ЗАПОВЕД № 247
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с
Решение № 289 от протокол № 24 от 12.ІІІ.2010 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Белослав,
относно преструктуриране на мрежата от детски
градини на територията на община Белослав
считано от 1.VІІ.2010 г. нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ „Първи
юни“, гр. Белослав, следните детски градини:
1.1. ОДЗ „Калина Малина“, гр. Белослав – 3
групи;
1.2. ЦДГ „Незабравка“, с. Страшимирово – 1
група.
2. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ „Щастливо детство“ – гр. Белослав, следната детска градина – ЦДГ „Китна пролет“, с. Разделна – 1 група.
3. Обучението и възпитанието на децата до
6-годишна възраст по т. 1 и 2 в изнесените групи
да се осъществяват в съответните населени места.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
посочените детски градини да се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Кодекса
на труда.
5. Задължителната документация на ОДЗ „Калина Малина“, гр. Белослав, и ЦДГ „Незабравка“,
с. Страшимирово, да се приеме и съхранява от
директора на приемащата градина ОДЗ „Първи
юни“, гр. Белослав.
6. Задължителната документация на ЦДГ
„Китна пролет“, с. Разделна, да се приеме и
съхранява от директора на приемащата градина
ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Белослав.
7. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи между
преобразуваните чрез вливане детски градини и
приемащите градини.
8. Цялата материално-техническа база на
преобразуваните градини да премине на стопанисване от приемащите детски градини.
9. Заповедта на кмета на общината да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 15,
ал. 4 ППЗНП.
Изпълнението на заповедта възлагам на Светла Колева – началник на отдел „ОКМД и ЕДВ“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Хюлия Исмаилова – зам.-кмет на
община Белослав.
3270

Кмет: Е. Дичев
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улица от ОК 99 до ОК 101 по съществуваща
на място улица; промяна на дворищно-регулационните линии между УПИ ХІ-509, 510, УПИ
ХІІ-508 и УПИ ХІІІ-507 от кв. 35 по плана на гр.
Килифарево по имотни граници и промяна на
дворищно-регулационните линии между УПИ
ХІV-506 и УПИ VІІ-505 от кв. 36 по плана на гр.
Килифарево по имотни граници.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател: Ал. Чокойски
3329
РЕШЕНИЕ № 852
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява проект за частично изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за УПИ I – „За жилищни нужди и
обществено обслужване“ и УПИ III – „За смесено
предназначение“ от кв. 643 и за УПИ VII – „За
жилищни нужди и обществено обслужване“ от
кв. 644 по плана на гр. Велико Търново:
– зак риване на част от проек тна улица
между о.к. 3 – 2807 – 2805 – 2804, като северозападната част от проектната улица между о.к.
2799 – 2800 – 2804 става улица – тупик, създаване
на пешеходна алея, при широчина 3 м, между
кв. 644 и 643, обединяване на УПИ I – „За жилищни нужди и обществено обслужване“ и УПИ
III – „За смесено предназначение“ от кв. 643 и
УПИ VII – „За жилищни нужди и обществено
обслужване“ от кв. 644 в един общ УПИ с отреждане – УПИ I – „За жилищни нужди и обществено
обслужване“ от кв. 643;
– за новообразувания УПИ I – „За жилищни
нужди и обществено обслужване“ от кв. 643 – запазва се новопредвидената жилищна застройка с
височина до 30 м в северозападната част на имота
(съгласно одобрен ПУП – план за застрояване с
Решение № 411 от протокол № 26 от 27.I.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново) и се
предвижда свободно застрояване на жилищна
сграда – при височина до 15 м в югоизточната
част на имота и подземно паркиране; линии на
застрояване – ограничителни;
– план за озеленяване за новообразувания
УПИ I – „За жилищни нужди и обществено обслужване“ от кв. 643 по плана на Велико Търново.
3262

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 851
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
за УПИ ХІІ-508 от кв. 35 по плана на гр. Килифарево, както следва: закриване на проектна
улица между ОК 101 – 100; създаване на нова
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Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 858
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Велико Търново, одобрява план-схеми
за водоснабдяване, канализация и електрификация
към ПУП – ПЗ за ПИ № 039004, местност Устито,
землище на гр. Дебелец, община Велико Търново.
3263

Председател: Ал. Чокойски
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ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 631
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите, Решение № 569 от
28.I.2010 г. за включване на обектите в програмата за приватизация за 2010 г. и протокол
№ 35 от 18.III.2010 г. на ПК „ПСК“ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
I. Приема правния анализ на юриста и оценката на експерт-оценителя за определяне на
справедлива пазарна стойност за срок 6 месеца
на: поземлен имот с ид. № 12259.1024.286 по КК на
Враца – УПИ XXXVI, кв. 317, ж.к. Толбухин юг,
ул. Беласица, с площ 5032 кв. м, с АОС – частна,
№ 1264 от 18.VII.2007 г.
II. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване: поземлен имот с ид. № 12259.1024.286
по КК на Враца – УПИ ХХХVI, кв. 317, ж.к.
Толбухин юг, ул. Беласица, с площ 5032 кв.
м, с АОС – частна, № 1264 от 18.VII.2007 г. и
начална тръжна цена 505 000 лв. и стъпка на
наддаване 10 000 лв. (върху крайната цена се
начислява ДДС).
2. Размер на депозита за участие в явния
търг – 10 % от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в ОББ, клон Враца, по сметка
на община Враца, BG13UBBS80023300146537, код
BIC UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца.
3. Краен срок за внасяне на депозита – 15 дни
от деня, следващ обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжна документация се закупува срещу
240 лв. (с включен ДДС), платими на касата в
Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Враца, ет. 1. Срок
за закупуване на документацията за участие в
търга – 13 дни от деня, следващ обнародването
на решението в „Държавен вестнтик“.
5. Мястото за получаване на тръжната документация – сградата на община Враца, ет. 3, стая 72.
6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 15 дни от деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестнтик“.
7. Срок за извършване на оглед на обекта – 15
дни от деня, следващ обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
8. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17-ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен
вестник“, от 14 ч. в сградата на община Враца,
ет. 3, стая 72.
III. Повторен търг ще се проведе след 7 дни,
като всички посочени срокове се удължават също
със 7 дни до продажбата на обекта.
IV. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга и да
сключи договор със спечелилия търга участник.
За допълнителна информация: тел. 092/626567,
092/624581, в. 265.
3264

Председател: М. Николова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 71
от 8 април 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредбите на ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за местности на
територията на бившето землище Смирненски,
ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, област с административен център Габрово.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните чрез областния управител на област
Габрово до Административния съд – Габрово,
в 14-дневен срок обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
3334

Областен управител: М. Костадинов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 554
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2010 г.
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: производствен цех, ІІ етаж (източно крило), обособена
част от комбинирана сграда, УПИ VІ в кв. 20 по
плана на с. Янтра.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
производствен цех, ІІ етаж (източно крило),
обособена част от комбинирана сграда, УПИ VІ
в кв. 20 по плана на с. Янтра.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект – производствен цех, ІІ етаж (източно
крило), обособена част от комбинирана сграда
в УПИ VІ в кв. 20 по плана на с. Янтра, чрез
пряко договаряне в съответствие с Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
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с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.
Председател: Д. Костадинов
3265

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 501
от 15 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация на част от кв. 257, 258 и 265 по плана
на гр. Перник – ЦГЧ, като:
1. Закрива се частично улицата между о.т. 1073
и о.т. 1097, при което се променя регулацията на
УПИ І „За комплексно жилищно строителство“
в кв. 257 и на УПИ І „За комплексно жилищно
строителство, магазини и подземни гаражи“ в кв.
258, като се обособяват два нови УПИ – УПИ І
„За комплексно жилищно строителство, магазини и подземни гаражи“ и УПИ ІІ „За жилищно
строителство, гаражи и паркинг“ в кв. 258.
2. Закрива се улица тупик между о.т. 1096 и
о.т. 1099, при което се променя регулацията на
УПИ І „За комплексно жилищно строителство,
поща, магазини и подземни гаражи“ в кв. 265,
като се обособяват УПИ І „За комплексно жилищно строителство, поща, магазини и подземни
гаражи“ и УПИ ІІІ „За жилищно строителство,
гаражи и паркинг“ в кв. 265.
3. Променя се улицата между кв. 258 и кв. 265,
като проектът потвърждава изграденото улично
платно и се променя габаритът на плочниците.
3303

Председател: Д. Митрев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 74
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6, 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 5
от 18.ІІ.2010 г. на Надзорния съвет на ПОАП и
предвид изложените в предложение вх. № 10ХІ-60
от 16.ІІІ.2010 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе
публичен търг, с явно наддаване за продажбата
на 2602 дяла, представляващи 100 % от капитала
на „Бъдеще“ – ЕООД, Пловдив, при следните
условия:
1. Начална тръжна цена – 1 457 000 лв. Сделката е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане – достигната на търга
цена след приспадане на внесения депозит се
заплаща в левове по следния ред:
2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; остатъкът от цената в размер 50 % от покупната
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цена – в срок от една година – на две периодични
вноски през 6 месеца считано от сключване на
приватизационния договор:
– първа вноска – 25 % от покупната цена – в
срок до 6 месеца от сключването на договора;
– втора вноска – 25 % процента от покупната
цена – в срок до една година от сключването на
договора;
2.2. купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора;
2.3. обезпечение на неизплатената част от
цената на дружеството – банкова гаранция в
полза на община Пловдив; банковата гаранция
се предоставя преди сключването на договора;
2.4. купувачът се задължава да изплати задълженията към община Пловдив в срок 3 месеца
от датата на сключване на приватизационния
договор;
3. Стъпка на наддаване – 75 000 лв.
4. Депозитът за у частие е парична вноска – 225 300 лв., който трябва да е постъпил по
банковата сметка на Пловдивска общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден включително от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум на дружеството и проект на договор за приватизационна продажба, се закупува
в офиса на Пловдивска общинска агенция за
приватизация (ПОАП), ул. Железарска 1, стая
№ 2, до 16 ч. на 17-ия ден (включително) от обнародването на решението в „Държавен вестник“
след заплащане в брой на 5000 лв., без включен
ДДС, на посочения адрес. При получаване на
тръжната документация представителят на съответния кандидат трябва да представи документ
за самоличност и документ за актуално правно
състояние на юридическото лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документация и подписване на декларацията
за неразгласяване на информацията. Документите
по предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, трябва да бъдат
придружени с превод на български език, извършен
от заклет преводач. Не се допуска до участие
в търга консорциум, създаден под формата на
гражданско дружество.
6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16 ч. българско време на деня,
предхождащ търга, в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, ет. 3.
7. Оглед на активите на дружеството – всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след
закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от ПОАП.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 10 ч. българско време в офиса на ПОАП, ул.
Железарска 1, ет. 3.
9. Утвърждава тръжна документация за продажба на 2602 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „Бъдеще“ – ЕАД, Пловдив, състояща се от правила за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната доку-
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ментация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Всички срокове в решението се броят от
деня, следващ обнародването му в „Държавен
вестник“, и изтичат в последния посочен ден и час.
11. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП в комисията за провеждане на търга да
включи по един представител от ППГОС, определен от ръководствата им.
12. Възлага на Пловдивската общинска агенция
за приватизация подготовката, организацията и
провеждането на търга.
13. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
3380

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 612
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският съвет – Разград, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общинските нежилищни имоти:
и мо т № 61710. 505.169 – Ра зг ра д , с п лощ
11 322 кв.м (до бившето виетнамско общежитие);
имот № 61710.501.46 – Разград, с площ 5870 кв.м
(до бензиностанция на „Деспред“);
имот № 61710.506.502 – гарова промишлена
зона, с площ 3355 кв.м (срещу база „Петрол“);
имот № 70860.507.631 – с. Стражец, с площ
1540 кв.м.
2. Упълномощава кмета на община Разград, а
при отсъствието му – негов заместник, да възложи
дейностите по изготвянето на правните анализи
и приватизационните оценки на общинските
нежилищни имоти.
3330

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 635
от 30 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 59, ал. 1 и 4 от Закона за
концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за концесиите, Решение
№ 526 по протокол № 30 от 27.Х.2009 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия
върху язовир „Островче“ в землището на с. Островче, община Рзаград, област Разград, ЕКАТТЕ
54420, съставляващ имоти № 000047 и 000169,
протокол по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите
на комисията, назначена със Заповед № 2982 от
10.XII.2009 г. на кмета на общината, и доклад на
кмета на общината по чл. 58, ал. 1 от Закона за
концесиите Общинският съвет – Разград, реши:
1. Определя за концесионер на язовир „Островче“ в землището на с. Островче, с ЕКАТТЕ
54420, община Разград, област Разград, съста-
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вляващ имоти № 000047 и 000169, класиралия
се с 96 точки на първо място участник „Разград – полиграф“ – ООД, ЕИК 826043575, със
седалище и адрес на управление Разград, ж.к.
Орел, Полиграфическа база, представлявано от
управителя Теодор Борисов Ролев.
2. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура конкретизира условията на
концесията и правата и задълженията в съответствие с офертата на участника, определен за
концесионер, както следва:
2.1. размер на еднократното концесионно
плащане, дължимо към датата на подписване на
концесионния договор – 7600 лв.; върху сумата
не се дължи ДДС;
2.2. размер на годишното концесионно плащане – 10 100 лв.; върху сумата не се дължи ДДС;
2.3. извършване на мероприятията от задължителната инвестиционна програма, определени
с Решение № 526 по протокол № 30 от 27.Х.2009 г.
на Общинския съвет – Разград, за откриване на
процедура за предоставяне на концесията;
2.4. извършване на следните допълнителни
инвестиционни мероприятия по видове и срок,
както следва:
2.4.1. изграждане на два понтонни моста – срок
третата година на концесията;
2.4.2. изграждане на 3 беседки за отдих – срок
втората година на концесията;
2.4.3. изграждане на 3 паянтови постройки за
персонала – срок втората година на концесията;
2.4.4. ограничаване достъпа до язовира чрез
изграждане на ограда – срок четвъртата година
на концесията.
3. Определя кмета на общината за орган,
който да:
3.1. ск лючи концесионен договор с „Разград – полиграф“ – ООД, Разград, в едномесечен срок от влизането в сила на решението в
съответствие с чл. 62 и чл. 63, ал. 1 от Закона
за концесиите;
3.2. представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението
на договора, с изключение на тези по прекратяването му;
3.3. организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
4. Концесионният договор да се сключи при
условията на това решение, Решение № 526 по
протокол № 30 от 27.Х.2009 г. на Общинския
съвет – Разград, и офертата на „Разград – полиграф“ – ООД, Разград, за участие в откритата
процедура.
5. При отказ от сключване на концесионен
договор от „Разград – полиграф“ – ООД, Разград,
да се приложат разпоредбите на чл. 63, ал. 2 от
Закона за концесиите.
6. Решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ по реда
на глава единадесета от Закона за концесиите.
3331

Председател: Д. Добрев
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 659
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на обект „Външно електрозахранване – електропроводно отклонение (въздушнокабелен преход) подземна кабелна електропроводна линия
20 kV и площадка за изграждане на комплектен
трансформаторен пост 20/0,4 kV в ПИ № 960302,
м. Гюнюза в землището на Свиленград.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графичната и текстова част.

ЗАПОВЕД № 301-337
от 6 април 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС в изпълнение
на Решение № 18 от 28.V.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, нареждам:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот, представляващ ПИ 73626.501.334 (УПИ V),
кв. Въбел, с площ 2006 кв. м. За имота е съставен
АОС № 2336/14.VІІІ.2003 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 67, т. VІІ, рег. № 2336 от
14.VІІІ.2003 г.
2. Условия на търга:
2.1. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (без
ДДС). Достигнатата на търга цена се облага с ДДС.
2.2. Стъпка за наддаване – 3000 лв.
2.3. Депозит за участие – 10 % от началната
тръжна цена на имота, се превежда по IBAN,
BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка
„ОББ“ – А Д, клон Търговище, UBBSBGSF, в
30-дневен срок от обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
2.4. Цена на тръжната документация – 300 лв.
(без ДДС), платима в касата на общината. Получава се в стая 75 на общината.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
2.6. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
2.7. Срок за подаване на предложенията – до
16 ч. на 30-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
2.8. Търгът да се проведе на следващия работен
ден след изтичане срока за подаване на предложенията в сградата на общината, зала 74, от 14 ч.

3266

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 881
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
ел. кабел средно напрежение за фотоволтаична
централа в поземлен имот 000167, землище с. Крушаре, община Сливен, преминаващ през имоти
015049, 000109 и 015050 в землище с. Крушаре.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
ел. кабел средно напрежение за фотоволтаична централа в поземлен имот 000701, землище
с. Крушаре, община Сливен, преминаващ през
имот 000049, полски път в землище с. Крушаре.
3390

Председател: М. Григорова

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 369
от 16 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за
външно подземно ел. захранване – кабел 20 kV
в поземлен имот № 50009, местност Киселицата
в землището на с. Пънчево.
Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 000019 – общински полски път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
3332

3267

Председател: Г. Георгиев

Кмет: Кр. Мирев

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 590
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ
във връзка с промяна предназначението на поземлени имоти № 67057.40.174 със започване на
процедура по ЗОЗЗ, обособяването на УП имот
ІІ-174 – отреден за „Фотоволтаична инсталация
за производство на ел. енергия“, в местността
Малкия рът в землището на с. Славщица, община Угърчин, област Ловеч, и приложената към
него ел. схема за ел. свързването на обекта с
трафопоста, построен в УПИ ІІ-174. Проектът е
изложен в стая 106 на община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
3268

Председател: Б. Балевски
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХХХІ-27
от 18 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ямбол,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на трасе на кабелна линия Ср.Н
20 kV от СРС № 42, намиращ се в ПИ 87374.26.183
до БКТП в ПИ 87374.32.100.
Заинтересуваните могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
3333

Председател: Г. Миланов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 491
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проекти за подробен
устройствен план – парцеларни планове за:
1. Трасе за ел. провод до поземлени имоти
№ 097014 и 033003 по КВС на землище с. Скалица.
2. Трасе на водопровод до поземлени имоти
№ 097014 и 033003 по КВС на землище с. Скалица.
3. Трасе на ел.проводно отклонение 20 kV в
поземлен имот № 015047 по КВС на землище с.
Дражево.
3269

Председател: Г. Георгиев

27. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за
осигуряване на вода за промишлени и други цели.
Водовземното съоръжение – тръбен кладенец, ще
бъде изградено в баремски водоносен хоризонт,
водно тяло BG1G0000K1b041 – карстови води в
Русенската формация, ПИ № 63427.8.1076 и ИПЗ
на гр. Русе, област Русе, при географски координати: N – 43°52′34.0″, и Е – 26°00′34.1″, геодезически
координати: X – 9 485 867.33, и Y – 4 758 723.62,
надморска височина – 22,30 m. При реализиране
на предвиденото водовземане ще бъдат създадени допълнителни понижения на водните нива в
съоръжения за подземни води, съответно в ТК
Сомат – 0,44 m, и ТК Нубиола България – 0,39 m.
Проектни параметри на ползването: Дълбочина на
тръбния кладенец – до 35 m, кондукторна колона
с диаметър 300 mm в интервала от повърхността
до 23 m, циментация от 23 m до повърхността,
експлоатационна (комбинирана) колона с диаметър
160/7,7 mm от 35 m до повърхността, филтърна част
в интервала от 23 m до 33 m, гравийна засипка
в интервала от 35 m до 3 m, глинест тампонаж
от 3 m до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – до 2,65 l/s. Проектен
максимален дебит на водочерпене – до 7,25 l/s.
Проектно максимално допустимо понижение на
водното ниво – 10 m. Дейности за проучване на
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подземните води: опитно водочерпене с максимално възможния дебит, хидравлични тестове при
разрешения дебит и на три степени за определяне
на хидравличната ефективност на съоръжението;
анализ на актуалния химичен състав на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане на съоръжението: Да се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за изучаване
на литоложкия строеж в частта от водоносния
хоризонт. Експлоатационните характеристики
на тръбния кладенец да се определят, като се
отчете взаимодействието със съществуващите
съоръжения. При реализиране на проектното
водовземане да не се създават допълнителни понижения, по-големи от разрешените максимално
допустими понижения в съоръжения с разрешено
водовземане. От изграденото водовземно съоръжение да не се отказва водоснабдяване на други
съседни имоти в рамките на максималния му
технически възможен дебит. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3354
4. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
05.02.18 икономика и управление по отрасли
(търговия) – един; 05.05.15 международно право
и меж ду народни отношени я (меж ду народни
отношения) – един; 01.01.01 математическа логика – един; 05.07.03 методика на обучението
(български език и литература в началния етап
на основна образователна степен) – един; 05.04.20
германски езици (история на немския език) – един,
със срок 3 месеца; доценти по: 05.05.12 финансово
право – един, със срок 4 месеца; 01.03.01 теоретична и математическа физика – един; 01.04.08
физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство – един; 05.07.03 методика на обучението по руски език – един, със срок 3 месеца;
асистенти по: 01.01.09 изчислителна математика – един; 05.07.01 теория на възпитанието и
дидактика – един; 05.03.06 история на България
(нова българска история) – един; 01.08.02 икономическа и социална география – един, със срок
3 месеца; 01.03.22 физика на вълновите процеси
(вкл. нелинейни трептения и вълни – нелинейна
оптика и квантова електроника; оптоелектроника и лазерна техника) – един, със срок 2 месеца; 05.02.06 статистика и демография – един;
05.04.20 германски езици (практически немски
език) – един; 05.03.12 археология (средновековна
българска археология) – един, със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
3357
76. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за асистенти по: 01.03.00 физика – един, със срок 3 месеца; 02.04.15 електроснабдяване и електрообзавеждане – един, със срок
1 месец; 02.01.09 хидравлични и пневматични
задвижващи системи – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки:
Габрово, ул. Х. Димитър 4, „Научно развитие“,
тел. 066/80 15 11.
3130
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87. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за
научен сътрудник по 01.01.12 информатика със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
3147
178. – Институтът по физиология на растенията „М. Попов“ – БАН, София, обявява конкурси за
двама старши научни сътрудници ІІ ст. по 01.06.16
физиология на растенията със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки в
канцеларията на института: тел. 872-84-80.
3171
16 4 . – И н с т и т у т ът з а л и т е р а т у р а п р и
БАН – София, обявява конку рси за: старши
научен сътрудник ІІ ст. по 05.04.02 българска литература; научен сътрудник по 05.04.02 българска
литература, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52,
бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 971-70-56.
3233
5. – Институтът по психология при БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 05.06.08 психология на труда със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 6, тел. 870 32 17.
3290
46. – Институтът за гората при БАН – София, обявява конкурси за научни сътрудници
по: 05.02.18 икономика и управление на горското
стопанство – един; 04.04.03 лесовъдство (вкл.
дендрология) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, бул. Св. Климент Охридски 132, тел.
962-04-42/43.
3304
496. – Институтът по металознание „Акад. Ангел Балевски“ при БАН – София, обявява конкурси
за: научни сътрудници по: 01.01.12 информатика
към научна секция № 5 Деформируемост и анализ
на метали и сплави – един; 02.21.10 приложение
на принципите и методите на кибернетиката в
различните области на науката към научна секция № 5 Деформируемост и анализ на метали и
сплави – един, със срок 1 месец; старши научен
сътрудник II ст. по 02.01.02 материалознание и технология на машиностроителните материали към
научна секция № 5 Деформируемост и анализ на
метали и сплави – един; старши научен сътрудник
I ст. по 02.01.02 материалознание и технология на
машиностроителните материали към научна секция № 1 Леене на метали и сплави – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, бул.
Шипченски проход 67, отдел „Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 462-62-28.
3340
171. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за научен сътрудник по 05.04.11 общо и
сравнително езикознание (математическа лингвистика) за нуждите на Секцията по компютърна
лингвистика със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52,
бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 872-23-02.
3355
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8 5 . – И н с т и т у т ът п о е л е к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.03.13 радиофизика
и физическа електроника със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, бул. Цариградско шосе
72, тел. 875 00 77.
3356
136. – Централната лаборатория по обща
екология при БАН – София, обявява конкурси
за старши научни сътрудници ІІ ст. по 02.22.01
екология и опазване на екосистемите – двама за
нуждите на секция „Биологично разнообразие“
и двама за нуждите на секция „Функционална
екология“; 01.06.19 паразитология и хелминтология – един, за секция „Биологично разнообразие“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в лабораторията, ул. Ю.
Гагарин 2, тел. 8736137.
3358
73. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс в
Катедрата по сърдечно-съдова хирургия за доцент
по 03.01.47 кардиология за нуждите на Клиниката
по кардиология на база УНСБАЛ „Св. Екатерина“
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – УНСБАЛ „Св.
Екатерина“, бул. Пенчо Славейков 52А, тел. 9159
441 и 9159 404.
3143
73а. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по фармакология и токсикология за
двама асистенти по 03.01.24 фамакология (вкл.
фармакокинетика и химиотерапия) със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в канцеларията на Катед
рата по фармакология и токсикология, София
1431, ул. Здраве 2, ет. 3, стая 318, тел. 952 05 39.
3144
73б. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по урология за асистент по 03.01.42
урология за нуждите на Клиниката по урология
към УМБАЛ „Александровска“ със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в секретариата на Катедрата
по урология, София 1431, бул. Георги Софийски
1, тел. 9230 356.
3145
73в. – Медицинският факултет към Медицинския университет – София, обявява конкурс
в Катедрата по анестезиология и интензивно
лечение за асистент по 03.01.38 анестезиология
и реаниматология за нуждите на Клиниката по
анестезиология и интензивно лечение на СБАЛАГ
„Майчин дом“ със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Катедрата по анестезиология и
интензивно лечение, София, бул. Пенчо Славейков
52А, тел. 92 30 570.
3146
72. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за асистенти по: 05.02.18 икономика и управление към Катедрата по здравен
мениджмънт, икономика на здравеопазването и
обща медицина – един; 01.06.00 биология към
Катедрата по обща биология – един; 03.01.13 вътрешни болести към Катедрата по пропедевтика
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на вътрешните болести и за нуждите на УМБАЛ
„Св. Георги“ – един, всички със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Личен състав на университета, Пловдив,
бул. Васил Априлов 15А, тел. 032/602-403.
3255
53. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурси за: старши научен
сътрудник ІІ ст. по 03.01.23 токсикология към
Клиниката по токсикология със срок 4 месеца;
научен сътрудник по 03.01.41 неврохирургия към
Клиниката по неврохирургия със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
в София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154400.
3317
64. – Националният център по опазване на
общественото здраве (НЦООЗ) към Министерството на здравеопазването – София, обявява
конкурси за научни сътрудници по: 03.01.56
хранене и диететика за секция „Хранене и обществено здраве“ – един (за лекар, биохимик,
биолог, специалист по хранителни технологии);
03.01.32 хигиена за нуждите на секция „Хранене и
обществено здраве“ – един (за лекар), със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван
Гешов 15, НЦООЗ, ет. 4, деловодство; справки – на
тел.: 02 80-56-296, 02 80-56-286.
3177
240. – Регионалният исторически музей – Вар
на, обявява конкурс за научен сътрудник по
01.06.03 ботаника (палеоботаника) за нуждите
на научната група (отдел „Природа“) със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и документи: в деловодството на
РИМ – Варна, Варна 9000, бул. Мария-Луиза 41,
тел. 052/681 012.
3253
39. – Регионалният исторически музей – Вар
на, обявява конкурс за научен сътрудник по
05.03.12 археология (средновековна археология) за
нуждите на научната група (отдел „Археология“)
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и приемане на документи: в
деловодството на РИМ – Варна, бул. Мария-Луиза
41, тел. 052/68 10 12.
3254
14. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на гр. Белово и с. Голямо
Белово, община Белово, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
3315
15. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на с. Смилян, включващо и
с. Баблон, община Смолян, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Смолян.
3316
74. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през март 2010 г. са продадени следните общински обекти: 1. помещение към трафопост,
ж.к. Надежда, до бл. 306, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, продадено
чрез публичен търг с явно наддаване на „Евролайнс“ – ЕООД, представлявано от Спас Крумов
Миленков, за 61 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. помещение към трафопост, ж.к.
Дружба 2, до бл. 420, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадено
чрез публичен търг с явно наддаване на Боряна
Райчова Калейна-Желева за 6000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 3. помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 163, училище, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено чрез публичен търг с явно наддаване
на Румен Кръстев Кръстев за 7000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3381
9. – Община Добрич на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че в периода 1 януари 2010 г. – 30 март
2010 г. чрез търг с явно наддаване е извършена приватизационна продажба на имот – частна общинска собственост: дворно място с площ 2490 кв.м,
представляващо поземлен имот с идентификатор
72624.611.264 по кадастралната карта на гр. Добрич,
одобрена със заповед № РД-18-15 от 12.V.2005 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменена
със заповед № КД-14-08-Д-863 от 4.VІІІ.2008 г. на
началника на СГГК – Добрич, ведно със седеметажна сграда и изби, със застроена площ 679
кв.м (бивше общежитие), представляващо самостоятелен обект с идентификатор 72624.611.264.1,
с местонахождение Добрич, район Промишлена
зона „Север“, стар идентификатор кв. 5, УПИ VІ
по плана на ПЗ „Север“, кв. Петър Сарийски,
м. Реджията; за имота има нов АОС № 4117 от
30.ІХ.2008 г., вписан службата по вписванията с
вх. рег. № 14631 от 16.Х.2008 г., акт № 85, том ІХС,
дело № 7729, партидна книга 51 599; стар АОС
№ 1374 от 21.ХІ.2000 г., вписан под № 40, том ІV,
нот. дело № 722, вх. рег. № 2169 от 6.ІІ.2006 г., в
Службата по вписванията – Добрич, продаден на
ЕТ „Сихорос – Димчо Стойчев“ с представител и
управител Димчо Тодоров Стойчев, ЕИК 040283360,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Владислав Варненчик 43, за 98 650 лв. без ДДС,
изплатени изцяло от купувача.
3258
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за
регулация и застрояване на м. Дружба 1 – III
част, и Дружба 2 – I част, в граници: ул. Кръстьо
Пастухов, бул. Капитан Димитър Списаревски,
улица по о.т. 53 – 52 – 51 – 341 – 14 – 13; улица
по о.т. 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 –
3 – 2; улица по о.т. 45 – 62 – 63; улица по о.т.
53 – 55 – 56 – 57 – 85 – 84; бул. Цветан Лазаров;
улица по о.т. 63 – 72 – 73 – 74 – 529 – 530 – 531–
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75 – 110 – 11 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 143 – 1
44 – 145 – 146 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 3541 –
169 – 170; бул. Копенхаген, който е изложен в
район „Искър“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район
„Искър“ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3335
1а. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
план за регулация и застрояване на м. Дружба – разширение(обиколна), в граници: ул. Капитан
Димитър Списаревски, улица по о.т. 501 – 502 –
503 – 504 – 505 – 506 – 507; севрозападна граница
на УПИ І от кв. 508; административна граница с
район „Младост“; югоизточни граници на терена
на „Петрол“ – АД, от кв. 512; улица по о.т. 542 –
160 – 146 – 116 – 113 – 75 – 531 – 530 – 529 – 74 –
72 – 572 – 613 – 65 – 84 – 85 – 57 – 56 – 55 – 53,
който е изложен в район „Искър“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Искър“.
3336
10. – Община Айтос на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – „Кабел от ВЛ
20 kV до УПИ ІІ-11, м. 13, землище на с. Караново, община Айтос, област Бургас“. Трасето на
кабелния ел. провод започва от съществуващ
ЖБ стълб № 42, ВЛ 20 kV, извод „Соколово“,
подстанция „Карнобат“, преминава през ПИ
№ 13019 (пасище, мера) и ПИ 13013 (полски път)
и достига до УПИ ІІ-11, масив 13, землище на
с. Караново. Проектът се намира в дирекция
„ТС УС“ при община А йтос. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3337
1. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външно кабелно ел. захранване
НН“ за ПИ 000303 по КВС на з-ще с. Слънчево,
община Аксаково, област Варна. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти по
КВС на з-ще с. Слънчево: № 000303 – собственост
на „Хидрострой“ – АД, 000298 – ведомствен път
на община Аксаково, и 000124 – път ІV клас на
община Аксаково, дължина на трасето 426,20 м.
Планът се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересувани
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
3172
7. – Община Белене на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списък № 1 на
правоимащите граждани с многогодишни жи-
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лищноспестовни влогове за 2010 г. е изготвен
и поставен на публично място на таблото на І
етаж на общинската администрация Белене. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
3176
7. – Община Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
за изграждане на ел. кабел високо напрежение
с обща дължина 100 м, служещ за свързване на
КРУ на „ФВЕЦ“, разположена в УПИ І, кв. 1 по
плана на с. Блато, община Бобов дол, преминаващ през имоти 04371.29.1, 04371.29.8, 04371.29.9
и 00.58 в землище с. Блато. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на общината, ст. 106.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3385
8. – Община Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места, за трасе на път
до поземлен имот 4871104038 (образуван от ПИ
с № 040098, 040100, 040101), масив 40, по КВС
на с. Мламолово, община Бобов дол, отреден за
изграждане на пречиствателна станция, засягащо
ПИ с № 40076, 40083, 40085, 40089, 40090, 40166.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общината, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската адми
нистрация.
3387
4. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 10.XII.2009 г. са изменени и
допълнени: планът на новообразуваните имоти в
зони по § 4 ЗСПЗЗ в землище кв. Банево, Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-75 от 28.II.2005 г. на
областния управител на област Бургас, за следните
поземлени имоти: ПИ 503.880 и ПИ 503.939 в с.о.
Острица 1; планът на новообразуваните имоти в
зона по § 4 ЗСПЗЗ в землище кв. Банево, Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-37 от 17.II.2006 г. на
областния управител на област Бургас, за следните
поземлени имоти: ПИ 501.742, ПИ 501.951, ПИ
502.74 и ПИ 502.75 в с.о. Острица 2; планът на
новообразуваните имоти в зона по § 4 ЗСПЗЗ в
землище гр. Българово, община Бургас, одобрен
със Заповед № РД-09-203 от 15.VI.2005 г. на областния управител на област Бургас, за следния
поземлен имот: ПИ 143.134 в с.о. Лозницата;
планът на новообразуваните имоти в зона по § 4
ЗСПЗЗ в землище с. Маринка, община Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-61 от 21.IV.2007 г. на
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областния управител на област Бургас, за следните
поземлени имоти: ПИ 501.300 и ПИ 501.301 в с.о.
Черниците – училищното. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по проектите
и придружаващата ги документация до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3148
41. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – план за застрояване, и план-схеми –
за електрификация и водоснабдителна, с цел
промяна на предназначението на земеделската
земя за „жилищни нужди“ в ПИ № 029011, м.
Под баира, в землището на гр. Дебелец, който
се намира в кметството на гр. Дебелец, стая 8.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
3256
1. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за регулация, на следните
квартали: 2, 3, 4 и 5 по плана на с. Всемирци,
кв. Далова махала, община Велинград, който
е изложен в техническата служба на кметство
Света Петка, община Велинград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в ”Държавен
вестник“ до кмета на кметство Света Петка,
община Велинград, или до кмета на община
Велинград.
3382
3. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за: 1. ПУП – ПП за обект „Електрозахранване
на туристически център „Перперикон“, землище
с. Горна Крепост, община Кърджали; 2. прединвестиционни проучвания, ПУП – ПЗ, парцеларен
план и технически проекти за изгарждане на
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция
на съществуващата водопроводна мрежа в с.
Чифлик, община Кърджали, за фаза: прединвестиционни проучвания, ПУП – ПЗ, парцеларен план; 3. прединвестиционни проучвания,
ПУП – ПЗ, парцеларен план и технически проекти
за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ
и нова водопроводна мрежа в с. Главатарци,
община Кърджали, за фаза: прединвестиционни проучвания, ПУП – ПЗ, парцеларен план;
4. прединвестиционни проучвания, ПУП – ПЗ,
парцеларен план и технически проекти за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и
нова водопроводна мрежа в с. Брош, община
Кърджали, за фаза: прединвестиционни проучвания, ПУП – ПЗ, парцеларен план. Проектите са
изложени в дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по представените проекти до дирекция
„АСУТ“ на общината.
3339
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4. – Община Кърджали на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на гражданите
с многогодишни жилищноспестовни влогове, че
списък № 18 на правоимащите по смисъла на
закона е изложен в сградата на общината. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3288
11. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“ на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,
за поземлен имот с идентификатор № 00299.70.56,
м. Адата, землището на с. Александрово, община
Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на съобщението заинтересуваните могат да направят писмени възражения
до кмета на община Ловеч. Проектът е изложен
в сградата на община Ловеч, стая 229.
3283
1. – Община Малко Търново съобщава, че е
изготвен списъкът на правоимащите граждани
по групи притежатели на жилищноспестовни
влогове и доказали жилищна нужда съгласно
чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ. Списъкът е публикуван на интернет страницата на общината и на
таблото за обяви.
3383
11. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план, за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места „Кабел
20 kV СН-КЛ 400 кв. мм РС5 – ВС „Лариса“
№ 0049061073, гр. Свети Влас“. Трасето на кабела е с дължина 1617 м л. Частта, попадаща
извън границите на урбанизираните територии,
е 470,5 м с определен сервитут по 2 м от двете
страни на кабела. Трасето засяга следните имоти с идентификатори: 11538.502.258 – първостепенна улица (собственост на община Несебър);
11538.15.153 – местен път (собственост на община
Несебър); 11538.15.154 – местен път (собственост
на община Несебър), и имот 11538.15.158 – полск и п ът (собст веност на общ ина Несебър).
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, ет. 3, стая 37 (тел. 0554/293-42).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3384
17. – Община Павел баня, област Стара Загора, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ
обявява, че списъкът на правоимащите граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове,
подали документи до 31.XII.2009 г., е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3228
925. – Община Павликени съобщава на пряко
заинтересуваните собственици, че на основание чл. 59,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен проект на подробен устройствен план – пар-
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целарен план за поземлени имоти (ПИ) с пл.сн.
№ 000138, 000157, 162018 и 162001 по картата на
възстановената собственост на с. Долна Липница,
м. Мрямор, община Павликени, като е изготвен
парцеларен план за преминаване на трасе на
електропровод 20 kV – подземен, преминаващ
през ПИ № 000138, ПИ № 000157, ПИ № 162018 и
ПИ № 162001, свързващ фотоволтаична централа,
разположена в ПИ № 085043 и ПИ № 085044 по
КВС на с. Долна Липница, с националната електроразпределителна мрежа, така както е посочено
в графичната част на проекта. Проектът се намира в дирекция „ТРСЕ“ при общината, стая 103,
и може да бъде разгледан от заинтересуваните
всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ пряко заинтересуваните собственици имат
право на възражение пред кмета на общината в
едномесечен срок от датата на уведомяването им.
3289
89. – Община Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Крушите в
землището на с. Драгичево, община Перник, приет
с протокол № 24-1 от 22.III.2010 г. на комисията,
назначена със Заповед № 585 от 6.IV.2009 г. на
кмета на общината. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
3173
89а. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен проект за изменение на плана на ново
образуваните имоти в местността Маркови върби в
землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 24-2 от 22.III.2010 г. на комисията,
назначена със Заповед № 585 от 6.IV.2009 г. на кмета
на община Перник. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
3174
8б. – Община Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Маркови
върби в землището на с. Дивотиново, община
Перник, приет с протокол № 24-3 от 22.ІІІ.2010 г.
на комисията, назначена със Заповед № 585 от
6.ІV.2009 г. на кмета на общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на общината.
3175
70. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, за трасе на външна канализация до
имот 011025, м. Караач – Дамяница, землище гр.
Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да
преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
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по КВС, като подробно описание на имотите и
сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: имот
№ 000112, имот № 000126, имот № 142027 – землище гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на
община Петрич. В едномесечен срок заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3394
71. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, за трасе „изместване на съществуващ
ел. провод 20 kV „Оранжерии“ от имоти 024033,
024034, 024036, м. Янкулица, с. Чучулигово. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: № 024034, 024033,
000149, 026037 – землище с. Чучулигово. Проектът се намира в сградата на кметство с. Кулата,
община Петрич. В едномесечен срок заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3395
15. – Община Русе на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите жилищноспестовни вложители по чл. 7
ЗУПГМЖСВ за 2010 г., подали заявление и декларация за периода от 1.VI.2009 г. до 31.XII.2009 г., е
изложен на входа на община Русе на пл. Свобода
6, откъм ул. Петър Берон, и на ул. Черно море 2.
3338
67. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен (парцеларен) план за създаване на устройствена основа за изграждане на
електропровод от имот № 57251.500.2 в землището
на с. Полковник Ламбриново, община Силистра,
до ВЛ 110 kV „Доростол“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да се
запознаят с проекта в сградата на община Силистра
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
3229
4. – Община Силистра на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът на
гражданите с многогодишни жилищноспестовни
влогове от І, ІІ, ІІІ и ІV група към 31.ХІІ.1990 г.,
изготвен за 2010 г. към 31.ІІІ.2010 г., е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3257
9а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод за 20 kV за „Фотоволтаична централа“ в ПИ 007002, м. Хитровото,
землище с. Сотиря, община Сливен, който преминава през имоти 000300, землище с. Сотиря,
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и 037201, 037200 и 037009, м. Глоджака, землище
с. Тополчане, община Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3388
9. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на подземен електропровод за „Автосервиз и търговски
обект“ в ПИ № 67338.832.8 (стар № 032008), м.
Къра, землище Сливен – Речица, който преминава
през имот 67338.832.68 – полски път. Проектът е
изложен в общината, ст. 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3389
10. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на разпределителен газопровод ∅ 159 от
АГРС „Симитли“ до поземлен имот № 000345,
намиращ се в м. Орловец, землище с. Крупник,
община Симитли. Проектът е на разположение в
стая 209 в сградата на ОбА – Симитли. Трасето
на разпределителния газопровод засяга следните
имоти: имот № 000.036, м. Барбарица, землище
на с. Крупник; имот № 000.037, м. Барбарица,
землище на с. Крупник; имот № 000.115, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.116,
м. Рилската, землище на с. Кру пник; имот
№ 000.118, м. Рилската, землище на с. Крупник;
имот № 000.123, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.124, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 000.142, м. Рилската, землище
на с. Крупник; имот № 000.144, м. Рилската,
землище на с. Крупник; имот № 000.145, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.194,
м. Рилската, землище на с. Кру пник; имот
№ 000.207, м. Рилската, землище на с. Крупник;
имот № 000.208, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.209, м. Рилската, землище на с.
Крупник; имот № 000.213, м. Рилската, землище
на с. Крупник; имот № 000.219, м. Рилската,
землище на с. Крупник; имот № 000.223, м. Рилската, землище на с. Крупник; имот № 000.241, м.
Крупнишка река, землище на с. Крупник; имот
№ 000.242, м. Р. Струма, землище на с. Крупник;
имот № 011.001, м. Черниче – 1, землище на с.
Крупник; имот № 014.092, м. Рилската, землище
на с. Крупник; имот № 027.035, м. Реката, землище
на с. Крупник; имот № 027.061, м. Реката, землище на с. Крупник; имот № 027.083, м. Реката,
землище на с. Крупник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до община Симитли.
3386
1. – Община Търговище на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите по ЗУПГМЖСВ е изложен в
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общината. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3273
12. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 395 от протокол № 34 на Общинския съвет – гр.
Царево, е прието решение относно одобряване на
проекти за изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 115 и
кв. 116 по КК на гр. Царево. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да подават писмени искания и
възражения по плана и придружаващата го документация до общинска администрация гр. Царево.
3271
28. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизирана
територия – подземен електропровод, захранващ
ветрогенератори в землищата на с. Пролез, гр.
Шабла, с. Горун и с. Горичане, община Шабла,
с възложител „Джетстрийм“ – ЕООД. Проектът
се намира в общинската администрация Шабла,
стая 104. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2869
56. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – ПРЗ (план
за регулация и застрояване) за поземлени имоти
№ 000289 и 000290 по КВС на землище с. Безмер,
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните в
дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3062
77. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № ДС04/0009 от 30.ІІІ.2010 г. на областния
управител на област Ямбол относно разрешение
за възлагане изработването на подробен устройствен план (парцеларен план) при условията
на чл. 124, ал. 4 ЗУТ за трасе на ел. кабел за
поземлен имот № 000289 с площ 132,154 дка и
поземлен имот № 000290 с площ 101,270 дка по
КВС на землище с. Безмер (ПИ № 000284, 000164,
000196, 000091 по КВС) и през землището на
община Ямбол (ПИ № 87374.57.491, 87374.56.491,
87374.55.491, 87374.55.525 по КК на гр. Ямбол),
до РУ СН на подстанция „Ямбол“. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3272
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, административно отделение, ХV състав, призовава
Стелиян Христев Дюлгеров с последен адрес
Пловдив, ул. Дон 008, сега с неизвестен адрес,
и Георги Христов Дюлгеров с последен адрес
София, ж. к. Фондови жилища 6, вх. В, ет. 8,
ап. 77, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда
на 21.V.2010 г. в 14 ч. като заинтересовани страни
по адм. д. № 2176/2009, заведено от Мария Н.
Миехович срещу Община Пловдив. Заинтересованите страни да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3360
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 13 състав, съобщава, че е образувано гр. д.
№ 1714/2010 г. по иск за заплащане на 203 064,25
евро от „ОНЖ Айендоме Апс“ – ЕООД, срещу
Михаел Брадеволд Хансен, роден на 11.ХІІ.1969 г.,
гражданин на Дания, с неизвестен адрес в Република България, като ответникът в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
3291
Ботевградският районен съд призовава Доротея Милчева Стаменова с последен адрес Република Чехия, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 17.VІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 858/2009 г., заведено от Мария Василева
Рускова от София. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3324
Варненският районен съд, VІІ състав, призовава Пламен Георгиев Георгиев с последен
известен адрес Варна, ж.к. Вл. Варненчик 21,
вх. 17, ет. 2, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 1.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр.д. № 1616/2008, заведено от Янка Николова
Неделчева и Петър Николов Николов, за делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната
за призоваването си, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3326
Варненският районен съд, VІІ състав, призовава Милен Георгиев Георгиев, с последен известен
адрес Варна, ул. Хан Кубрат 52А, ет. 2, ап. 8, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.VІ.2010 г.
в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 1616/2008,
заведено от Янка Николова Неделчева и Петър
Николов Николов, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната за призоваването
си, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3327
Варненският районен съд, VІІ състав, призовава Георги Георгиев Иванов с последен известен адрес Варна, ж. к. Вл. Варненчик 21, вх. 17,
ет. 2, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 1.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по
гр. д. № 1616/2008, заведено от Янка Николова
Неделчева и Петър Николов Николов, за делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната
за призоваването си, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3328
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Врачанският районен съд, 7 състав, призовава
Рамон Фернандес Морено, роден на 4.VІІ.1961 г.,
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.VІ.2010 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1349/2010 г., заведено от Таня Иванова Фернандес, по чл. 49,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3325
Габровският районен съд уведомява Ганна
Борисовна Асенова, родена на 24.IX.1969 г. в гр.
Камишлев, област Свердловска, Украйна, с последен известен адрес на територията на България:
Габрово, ул. Чардафон 1, вх. В, ет. 11, ап. 31, че
има образувано гр.д. № 206 Б/2010, със страни:
Илиян Георгиев Асенов против Ганна Борисовна
Асенова, с основание на иска чл. 49 СК.
3364
Костинбродският районен съд, І състав, призовава Лидия Владова Янкова с постоянен адрес
София, ул. Янко Сакъзов 44, ет. 3, ап. 9, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.VІ.2010 г. в
9,30 ч. като ответница по гр. д. № 105/98, заведено
от Йорданка Иванова Маркова и Мариета Мирославова Маркова, за делба. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3361
Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия, І
състав, призовава Ана Колева Асенова, Даниел
Колев Асенов, Антон Колев Асенов и Халил
Неджиб Хасан, всички с настоящ адрес Турция,
и Адем Неджиб Махмуд с настоящ адрес Кипър
да се явят в съда на 21.VІ.2010 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 152/2008, заведено от Христо
И. Радев. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3363
Хасковският окръжен съд на основание чл. 630,
ал. 1 ТЗ с решение № 115 от 5.І.2007 г. по гр. д.
№ 15/2006, преобразувано от гр. д. № 661/2003 по
описа на същия съд, обявява неплатежоспособността на „Коприна“ – АД, Свиленград, рег. по
ф. д. № 5/89 по описа на ОС – Хасково, с начална
дата на неплатежоспособността 4.ХІІ.2003 г.
3362
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1758
от 2.VIII.2007 г. по ф.д. № 235/2004 вписа промяна за „Елитис“ – ООД: допълва предмета на
дейност със: „покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителство, ремонтни и монтажни работи на всякакви
сради, технически съоръжения, инсталации и
др., изграждане, поддръжка и ремонт на пещи
(след разрешение)“.
51000
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2311
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 481/2005 вписа промени за „Полония“ – ЕООД: освобождава Иван
Петров Иванов като управител на дружеството;
вписва Васил Недялков Козалиев като управител
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Васил Недялков Козалиев.
51001
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2435 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 301/2005 вписа промени за
„Деси транс“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Росица Генчева Димова;
вписва като едноличен собственик и управител
Цветана Данкова Люцканова, която ще управлява
и представлява дружеството.
51002
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1744 от
1.VIII.2007 г. по ф.д. № 1127/2000 вписа прехвърляне на ЕТ „Лесева – Дена Жекова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Дена Желязкова Жекова на Янка Жекова Лесева и я вписва като
едноличен търговец с фирма ЕТ „Лесева – Дена
Жекова – Янка Лесева“.
51003
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2222
от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 1697/97 вписа поемане на
ЕТ „Ситан – Георги Георгиев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
ведно с фирмата на наследодателя Георги Господинов Георгиев от неговата наследница Славея
Кръстева Георгиева и я вписва като едноличен
търговец с фирма ЕТ „Ситан – Георги Георгиев – Славея Георгиева“.
51004
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2319
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 828/2007 вписа промени
за „Ерона козметикс“ – ООД: вписа като съдружник Костадин Павлов Паришев; увеличава
капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителите Елисей Маринов Хубанов и Сибел
Хасан Кириазлъ заедно и поотделно.
51005
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2310
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 480/2005 вписа промени за „Белица Винеярдс“ – ЕООД: освобождава
Николай Ганчев Далаков като управител на
дружеството; вписва Васил Недялков Козалиев
като управител на дружеството, който ще го
управлява и представлява.
51006
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2559
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 1245/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стил мебелс
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, бул. Освобождение 111, 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, складови и лизингови
сделки, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, барове, кафе-аперитиви, туристически, турагентски и туроператорски услуги в
страната и в чужбина, хотелиерски услуги (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), производство и търговия с всякакви селскостопански и животински
продукти, шивашки, кроячни и плетачни услуги
(под формата на предприятие), производство и
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търговия с всякакви текстилни изделия, вътрешен
и международен транспорт, превоз на пътници
и товари, покупка, строеж или обзавеждане на
поземлени имоти с цел продажба, търговия с
текстилни машини и съоръжения, търговия с автомобили и авточасти, с всякакъв дървен материал,
с химически препарати и торове, със скъпоценни
метали и бижута, производство и търговия с
мебели, външнотърговски сделки – импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени
със закон). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Байрам Яман,
Метин Гьолпунар и Илхан Йозтокай, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
51007
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1898 от
24.VIII.2007 г. по ф.д. № 209/2006 вписа промени
за „Бумеранг – 06“ – ООД: увеличава капитала
на дружеството от 5000 лв. на 104 900 лв. чрез
апортни вноски.
51008
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2152 от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 3751/90 вписа прехвърляне
на ЕТ „Весела – 90 – Василка Иванова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Василка
Андонова Иванова на Андон Иванов Смилов
и го вписва като едноличен търговец с фирма
ЕТ „Весела – 90 – Василка Иванова – А ндон
Смилов“.
51009
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2448 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 410/2005 вписа промени за
„Култ България“ – ООД: освобождава и заличава
Христо Димитров Щърбанов като съдружник и
управител; променя дружеството на „Култ България“ – ЕООД; дружеството ще се представлява
и управлява от Тончо Кръстев Делчев.
51010
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2219
от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 354/2005 вписа промени
за „Агро – 2005 – Стамболово“ – ООД: вписа като
съдружник Мухлис Фариз Сербест; заличава Гюнер Фариз Сербест като съдружник; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Мустафа Мехмед Махмуд.
51011
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2209
от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 721/2005 вписа промени
за „Олимпос“ – ООД: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 63 540 лв. чрез непарична
вноска – недвижим имот, внесен от съдружника
Михаил Стефанов Янков.
51012
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1983
от 5.IX.2007 г. по ф.д. № 351/94 вписа прехвърляне на ЕТ „Георги Пашинов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Георги Пашинов Митев
на Марийка Георгиева Хубенова и я вписва като
едноличен търговец с фирма ЕТ „Георги Пашинов – Марийка Хубенова“.
51013
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Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1793 от 7.VIII.2007 г. по ф.д. № 310/91 вписа
поемане на ЕТ „Възход – Кръстю Кръстев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения ведно с фирмата на наследодателя
Кръстю Митев Кръстев от неговата наследница
Жечка Делчинова Кръстева и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ „Възход – Кръстю
Кръстев – Жечка Кръстева“.
51014
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2335 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 763/2002 вписа
поемане на ЕТ „Благун – Благой Малчев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения ведно с фирмата на наследодателя
Благой Тодоров Малчев от неговата наследница
Гюрга Димитрова Малчева и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ „Благун – Благой
Малчев – Гюрга Малчева“.
51015
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2538 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1257/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Лидия
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, бул. Стефан Стамболов 3, вх. В,
ет. 8, ап. 15, с предмет на дейност: издателска
дейност, търговско представителство и посредничество, спедиционни, превозни, складови и
лицезионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, инвестиционна дейност, вътрешна и външна търговия, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, вътрешен и международен транспорт,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (като
дейностите, за които съществува разрешителен
режим, ще се извършват след изваждане на необходимите нормативно изискуеми документи
и разрешителни). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Лидия Вескова Стоева.
51016
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1806
от 8.VIII.2007 г. по ф.д. № 361/2002 вписа промени
за „Кинг спед“ – ООД: заличава Асен Йорданов
Стоянов като управител на дружеството; вписва Златан Петров Вангелов като управител на
дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Мехмет Айгюн,
Анастасия Петрова Вангелова и Златан Петров
Вангелов заедно и поотделно.
51017
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 6 и чл. 251,
ал. 4 ТЗ с определение от 11.Х.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 21/94 на „Монолит“ – АД, на
представения годишен счетоводен отчет за 2006 г.
51018
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2003
от 10.IX.2007 г. по ф.д. № 211/97 вписа промени
за „Строймашинженеринг“ – ООД: заличава Катя
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Атанасова Маймункова, Стоя Кирева Запрянова,
Живко Господинов Карчев, Иван Янев Вълчев,
Иван Атанасов Колев, Георги Петров Георгиев,
Митко Жеков Каварджиев, Митрю Делчев Ников, Лиляна Кирилова Карчева, Тодорка Илиева Налбантова, Емануил Кирилов Налбантов,
Мариана Петрова Латунова като съдружници;
освобождава Емануил Кирилов Налбантов като
управител; променя вида на дружеството на
„Строймашинженеринг“ – ЕООД (изписва се и
на латиница); вписва като едноличен собственик
на капитала „Стимекс“ – ООД, представлявано
от управителя Стоян Герганов Стоянов; вписва
нов адрес на управление на дружеството: Хасково, ж.к. Орфей, бл. 27А, вх. А, ап. 19; вписва
нов 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, складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, валутни сделки (след
разрешение), лизинг, превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници,
хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, извършвани като
предприятие, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стоков
контрол, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица, външноикономически и външнотърговски
сделки – внос, износ, бартер; вписва Стоян Герганов Стоянов като управител на дружеството,
който ще го представлява и управлява.
51019
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2543
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 1256/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Юнуз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
Северна индустриална зона, Димитровградско
шосе, 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, извършване на всички
видове строително-монтажни и ремонтни работи,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни 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 и експлоатация
на кафе-аперитиви и заведения за обществено
хранене, строително-предприемаческа дейност,
проектантска, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, маркетингова и
импресарска дейност, счетоводни, ксероксни и
машинописни, шивашки, шлосерски, електротехнически, бояджийски, санитарно-хигиенни,
авторемонтни и фризьорски услуги, извършвани
под формата на предприятие, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ертан Мухидин Юнуз и Ферихан
Мухидин Юнуз и се представлява и управлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51524
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2584 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 1275/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Конструкцион“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Отец Паисий 14, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, производство и
търговия със селскостопанска и горскостопанска
продукция (след надлежно разрешение), животновъдство и растениевъдство, производство и
продажба на текстил и конфекция, строителство
на бензиностанции, търговия с петрол и петролни
продукти (след надлежно разрешение), покупкопродажба на автомобили и части за тях, търговия
с електродомакински уреди, производство и покупко-продажба на хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, внос, износ,
комисионна, спедиционна, лизингова, превозна,
транспортна и туристическа дейност в страната и
в чужбина, информационна и програмна дейност,
сделки с интелектуална собственост, посредническа дейност по заетостта, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем и продажба, хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство и обществено
хранене, откриване и експлоатация на магазини,
кафе-аперитиви и други търговски обекти, външнотърговска дейност по предмета на дейност
на дружеството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Халил
Ибрахим Шубатлъ и Юсуф Ахмедов Юсуфов и
се представлява и управлява от Халил Ибрахим
Шубатлъ.
51525
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2501 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1236/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Меричгъда“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Местност Гара движение 17, 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 посредничество и представителство,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, барове, кафе-аперитиви, туристически, турагентски и туроператорски услуги в
страната и в чужбина, хотелиерски услуги (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), производство и търговия с всякакви селскостопански и животински
продукти, шивашки, кроячни и плетачни услуги
(под формата на предприятие), производство и
търговия с всякакви текстилни изделия, вътрешен и международен транспорт, превоз на хора
и товари, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговия със
селскостопански машини, инвентар и съоръжения, търговия с всякакъв вид дървен материал,
търговия с химически препарати и торове, външнотърговски сделки, изразяващи се в импорт,
експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени
от закона). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Гьоксел Гергин
и Абдуллах Гезгин и се представлява и управлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51526
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Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2440 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1194/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мини – електро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Св. св. Кирил и
Методий 108, ет. 7, ап. 25, 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 и превозни сделки
в страната и в чужбина, складови сделки, външнотърговска дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите на
чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, инженерингови и импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строителство, строително-монтажни
работи, електрообзавеждане и структурно окабеляване, топлоизолация, хидроизолация, оформяне
на технологични отвори, климатизация и монтаж
на парни инсталации. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Петков Колев.
51527
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2444 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1190/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Крис импекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Стоян Заимов 1, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, разносна търговия, продажба на
стоки от собствено производство, производство
и продажба на всички видове стоки от шивашката промишленост, производство и търговия
на хляб, тестени и сладкарски изделия, производство, изкупуване, преработка и пласмент на
селскостопанска продукция от всякакъв произход, авторемонтни дейности и услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и лизингови сделки, сделки с интелектуална
собственост, туристически услуги, турагентска
дейност и туроператорска дейност в страната и в
чужбина, хотелиерски услуги (извън случаите на
чл. 2, т. 3 ТЗ), рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски и печатарски
услуги (под формата на предприятие), таксиметрова дейност, производство, монтаж, демонтаж
на алуминиева, PVC, дървена и друга дограма,
вътрешен и външен дизайн, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и строителство на жилищни
и промишлени сгради и съоръжения, пътища,
хидростроителство, откриване и експлоатация на
магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви,
търговия с петролни продукти (след надлежно
разрешение), далекосъобщителна дейност (след
надлежно разрешение), вътрешен и международен
транспорт (след надлежно разрешение), превоз
на пътници и товари, външнотърговски сделки,
изразяващи се в импорт, експорт, реекспорт и
бартерни сделки (разрешени от закона). Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Елена Иванова Калинова.
51528
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2488 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 1227/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„АМС – Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Сан Стефано 30Б, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, внос и износ на стоки,
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, 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),
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, маркетингова и лизингова дейност, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 35 000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Янко Грудев Чобанов.
51529
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2459 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1204/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Булбарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Свети Климент Охридски
7, 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 и превозни сделки в страната
и в чужбина, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
рекламни и информационни услуги, инженерингова дейност, покупка, ремонт или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, програмни,
консултантски услуги, услуги по предоставявне
и продажба на компютърни продукти и мрежи,
организирани под формата на предприятие, тур
операторска дейност и туристическа агентска
дейност, хотелиерски услуги (извън случаите на
чл. 2, т. 3 ТЗ), организиране на заведения за обществено хранене (под формата на 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 Бартош Саросиек.
51530
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2642 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1314/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Диамант
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07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Белополяне, ул. Единадесета 9, с предмет на
дейност: проучване и добив на подземни богатства
и скалнооблицовъчни материали (след получаване на съответните разрешения) и търговия
с тях, производство, преработка и покупка на
селскостопанска и горскостопанска продукция
с цел продажба и износ в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите по чл. 3, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, проектантски, счетоводни и
програмни услуги (извършвани под формата на
предприятие), покупка, строеж или 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 Николай
Митков Петров.
51531
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2660 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1310/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мак – 08“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. България 3, вх. В, ап. 3, с предмет
на дейност: производство на текстил, 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, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
импорт, експорт, реекспорт на стоки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
превозни сдеки на пътници и товари в страната
и в чужбина с лични и наети превозни средства,
дистрибуторство, 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, туристически,
шивашки, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови, авторемонтни и
автомонтьорски услуги, строителство на сгради и
съоръжения и всички видове строително-ремонтни и строително-монтажни услуги. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Макулогуларъ Азиз и Йозенч Ахмет
и се представлява и управлява от Макулогуларъ
Азиз и Йозенч Ахмет заедно и поотделно.
51532
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2607
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 1300/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илиана Дамянова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Хасково, ул. Константин
Фотинов 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, внос и износ в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, бартерни сделки, комисионни, консигнационни, спедиционни, складови, лизингови и
превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, счетоводна дейност – счетоводно

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

отчитане и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети (по реда на Закона
за счетоводството), финансово-икономическа и
инженерингова дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, под формата на предприятие – хотелиерски услуги (извън случаите на чл. 2, т. 3
ТЗ), под формата на предприятие – туристически, рек ламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
експлоатация, продажба и отдаване под наем,
бартерни, обменни експортни и реекспортни
операции, представителство и посредничество в
страната и в чужбина, външнотърговска дейност
по целия предмет на дейност на дружеството, мениджмънт, авторемонтни, шивашки, фризьорски
и козметични услуги (извършени под формата
на предприятие), организиране на заведения
за обществено хранене, кафетерии и магазини,
ресторантьорство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Илиана Георгиева Дамянова.
51533
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2662
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1298/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рия – 92“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Харманли, ул. Цар Самуил 44, вх. А,
ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, импорт и експорт,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
проектиране, инженерингова дейност, изгрждане, монтаж и ремонт на енергийно оборудване,
покупко-продажба на стоки или други вещи в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, ск ладова и лизингова
дейност, търговия със стоки за потребление,
строителни материали и суровини, преработка
на селскостопански и млечни продукти, търговия
с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни
напитки, ресторантьорство, транспортни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, строителна и монтажна дейност на
сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос
на всякакви МПС и резервни части за тях и
търговия с тях, сервизни услуги по поддържане
и ремонт на пътни превозни средства, откриване и експлоатация на автомивки, паркинги
и мотели. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ружа
Димова Иванова.
51534
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2567
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1272/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Мамут“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, бул. България, Покрит пазар – сектор
В 15, с предмет на дейност: покупка на стоки и
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, извършване на всички
видове строително-монтажни и ремонтни работи,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни 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 и експлоатация
на кафе-аперитиви и заведения за обществено
хранене, строително-предприемаческа дейност,
превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, маркетингова и импресарска
дейност, счетоводни, ксероксни и машинописни,
шивашки, шлосерски, електротехнически, бояджийски, санитарно-хигиенни, авторемонтни и
фризьорски услуги, извършвани под формата на
предприятие, 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 Шади
Раим Ахмед.
51535
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2480 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 1225/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Артемида
естейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 412, 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 и складови сделки, търговско посредничество
и представителство, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги в страната и в чужбина, търговия с дървен
материал и дърва за огрев, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, кафе-аперитив,
хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ),
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
производство и търговия с всякаква селскостопанска продукция, производство и търговия с
всякакви текстилни и кожени изделия, търговия
с петролни продукти и химически продукти, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
външнотърговски сделки, изразяващи се в импорт,
експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени
от закона). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николаос
Христос Синапидис.
51536
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2472 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 1215/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Декарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Войводово, ул. Стара планина 11, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, производство на хранителни
стоки и търговия с тях, обществено хранене,
строителство на сгради и съоръжения за бита и
промишлеността, производство, изкупуване, пре-
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работка и пласмент на селскостопанска продукция
от всякакъв произход, автотранспортни сделки с
граждани и фирми с леки и товарни автомобили, със собствени и наети МПС в страната и в
чужбина, представителство и посредничество на
чуждестранни и български физически и юридически лица и консултации, разкриване на магазини
и складове, ресторантьорство, питейни заведения,
дискотеки и хотелиерство (извън случаите на
чл. 2, т. 3 ТЗ), маркетинг, дизайн в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, външнотърговски импортноекспортни и бартерни сделки, производство на
рекламни материали, туроператорска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
строително-ремонтни сделки, производство и обработка на каменни и мраморни изделия, гипсови
орнаменти и строителство с тях. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ибрям Хрюстем Ибрям.
51537
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2629
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1301/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ираклис естейтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 412, 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 и складови сделки,
търговско посредничество и представителство,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги в страната и в
чужбина, търговия с дървен материал и дърва за
огрев, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, кафе-аперитив, хотелиерство (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж или
обзавеждане на недвижми имоти с цел продажба
или отдаване под наем, производство и търговия
с всякаква селскостопанска продукция, производство и търговия с всякакви текстилни и кожени изделия, търговия с петролни и химически
продукти (след надлежно разрешение), превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, външнотърговски сделки, изразяващи се в импорт,
експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени
от закона). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николаос
Христос Синапидис.
51538
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2556
от 14.Х I.20 07 г. по ф. д. № 1261/20 07 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ан – Ди
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Харманли, ул. Асен Златаров 2А, 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; комисионнни, спедиционни, складови и транспортни сделки в страната и чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, ин-
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формационни, програмни и импресарски услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, таксиметрови и превозни
дейности в страната и чужбина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ангелина Ангелова Владимирова
и Йордан Крумов Малинов и се представлява и
управлява от съдружниците заедно.
51750
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2596
от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 1285/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Непал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Кирил и Методий, бл. 8, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, добив и продажба на
инертни материали, 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, таксиметрови услуги (като предприятие
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милко Атанасов Бойчев и Петър Манолов
Ангелов и се представлява и управлява от Милко
Атанасов Бойчев.
51751
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2392 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1163/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Орнели“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул.
Индже войвода 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
фризьорски и козметични услуги; комисионни,
спедиционни и превозни сделки вкл. международен
транспорт на стоки, товари и пътници, вътрешно- и
външнотърговски сделки, продажба на хранителни
стоки, вкл. от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорски и други сделки в заведения за
хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нели Красимирова Казанджиева и Огняна
Красимирова Казанджиева и се представлява и
управлява от съдружниците заедно и поотделно.
51752
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2338
от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 225/2006 вписа промени
за „Паркинги и гаражи – Свиленград“ – ООД:
освобождаване и заличаване на Боряна Миткова
Димитрова като съдружник и като управител;
приемане за нов съдружник на Закариа Сантос
Кавако; вписва като управител на дружеството
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Закариа Сантос Кавако; промяна на наименованието на дружеството от „Паркинги и гаражи – Свиленград“ – ООД, на „Карпол технология“ – ООД
(изписва се и на латиница); промяна на адреса
на управление на дружеството от Свиленград,
ул. Ал. Константинов 23, на нов адрес на управление – Свиленград, ул. Отец Паисий 8 А;
дружеството се представлява и управлява от
Пламена Стоянова Грозева и Закариа Сантос
Кавако заедно и поотделно.
51753
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2438 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 1188/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Перфект
арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Неофит Бозвели 2, вх. В, ет. 8,
ап. 24, 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, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и
превозни сделки, информационни, туристически,
рекламни, маркетингови, консултантски и други
услуги (всички услуги като предприятие); покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Добринка Иванова Илиева.
51754
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1951
от 30.VIII.2007 г. по ф. д. № 446/2003 вписа промени за „Домейн Катерина“ – ЕООД: променя
наименованието на дружеството от „Домейн Катерина“ – ЕООД, на „Катаржина естейт“ – ЕООД
(изписва се и на латиница).
51755
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2534
от 12.ХI.2007 г. по ф. д. № 1253/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фаворит – А и Д“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Хасково, ул. Епископ Софроний 20 – 24, вх. А, ет. 4, ап. 10, 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 и
превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, външнотърговска дейност, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, инженерингови и импресарски услуги;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, строителство и
строително-монтажни работи. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Александър Панайотов Александров.
51756
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2251
от 10.Х.2007 г. по ф. д. № 431/2004 вписа промени
за „Ауто колор“ – ЕООД: приемане за съдружник
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и избор на управител в дружеството на Свилен
Георгиев Колев; промяна вида на дружеството от
„Ауто колор“ – ЕООД, на „Ауто колор“ – ООД
(изписва се и на латиница); дружеството се управлява и представлява от управителите Христо
Димитров Щърбанов и Свилен Георгиев Колев
заедно или поотделно.
51757
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2359
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 313/2006 вписа промени
за „Ит – комерс“ – ЕООД: вписва нов едноличен
собственик и управител на дружеството Анета
Ивова Мишева. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
на дружеството и управител Анета Ивова Мишева.
51758
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2374 от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 151/2004 вписа промени за
„Екоинженеринг“ – ООД: избира Делчо Петров
Кабаков за управител на дружеството; дружеството
се управлява и представлява от Христо Петров
Шомов, Стефан Петров Шомов и Делчо Петров
Кабаков заедно и поотделно.
51759
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1792 от
7.VIII.2007 г. по ф. д. № 193/2006 вписа промени за
„Агростил – 2006“ – ООД: заличава като съдружник и управител Делян Радков Колешев; промяна
на дружеството от „Агростил – 2006“ – ООД, на
„Агростил – 2006“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала на дружеството и управител е
Владимир Радков Колешев, който го управлява
и представлява.
51760
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2366
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 147/97 вписа промени
за „Напредък“ – ООД: заличаване на Николай
Атанасов Борисов като съдружник; промяна на
вида на дружеството от „Напредък“ – ООД, на
„Напредък“ – ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството и управител
Борислав Атанасов Борисов, който го управлява
и представлява.
51761
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2470 от
2.ХI.2007 г. по ф. д. № 1214/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Желязков
МЖ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. България 1, 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 и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, 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, лизингова дейност, обмяна на
валута, сделки с валута, друга незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Митко Стоянов Желязков.
51762
Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1010 от 7.V.2007 г. по ф. д. № 79/2000 вписа
промени за „Профстрой“ – ООД: освобождаване
и заличаване на Наталия Иванова Дорошева
като съдружник и управител; приемане за нов
съдружник на Минчо Бонев Георгиев; наименованието на дружеството „Профстрой“ – ООД,
може да се изписва и на латиница; заличава
досегашния предмет на дейност; вписва нов
предмет на дейност: търсене, проучване и добив
на скалнооблицовъчни и строителни материали и
индустриални минерали, експорт и рееекспорт и
продажба на произведените продукти от гореописаните материали и минерали, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем;
строително-монтажна дейност, ресторантьорство
и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, ал. 3
ТЗ), организиран туризъм, рекламна и издателска
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина;
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, бартерни сделки в страната и в
чужбина, реекспорт, външнотърговска дейност
(всички дейности под формата на предприятие
по смисъла на ТЗ); вписва за управител Минчо
Бонев Георгиев; дружеството се представлява и
управлява от Минчо Бонев Георгиев и Недялка
Райчева Талева заедно и поотделно.
51763
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2477
от 5.ХI.2007 г. по ф. д. № 1218/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Оптимал сълюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ж. к. Бадема, бл. 28, вх. В, ет. 8, ап. 57, 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; производство, разпространение и търговия с аудио-визуални произведения, кинопоказ, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки, стоков контрол,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни
и импресарски и дизайнерски услуги; разработка,
разпространение, търговия и поддръжка на програмни продукти и интернет сайтове, научноизследователска, образователна, преводаческа и
издателска дейност, консултантски и други услуги
на физически и юридически лица, хотелиерски и
ресторантьорски сделки; строеж на недвижими
имоти с цел продажба и всякакви други сделки
и дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Стойчев Стефанов и Людмила
Николаева Баровска и се представлява и управлява
от Стефан Стойчев Стефанов.
51764
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2551 от
13.ХI.2007 г. по ф. д. № 1264/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Авангард
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Емилиян Станев 7, вх. Е, ет. 4,
ап. 12, 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, консултантска дейност;
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
товари в страната и в чужбина, 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, 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
Станка Делчева Ракшиева.
51765
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2514
от 8.ХI.2007 г. по ф. д. № 1240/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мид – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Хасково, ул. Бузлуджа 14, ет. 2, с
предмет на дейност: покупка на всички видове
стоки или други вещи, незабранени от закона, с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки, незабранени от закона, 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, 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.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Даниел Делчев Димитров.
51766
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2597
от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 1289/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Пей
Си“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий, бл. 6, вх. В,
ап. 21, с предмет на дейност: покупка, строителство, оборудване и експлоатация на всякакъв вид
недвижими имоти – жилищни и офис сгради, вилни и ваканционни селища, хотели и заведения за
хранене с цел експлоатация и продажба, търговия,
управление и мениджмънт на недвижими имоти,
посредничество и консултации при проектантски,
инженерингови и строително-ремонтни дейности,
външно- и вътрешнотърговска дейност във всички
разрешени от закона форми и с всички видове
стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица; покупка на стоки или други
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вещи с цел продажба в първоначален, обработен
или преработен вид, производство на стоки с цел
продажба; 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, ресторантьорство,
туризъм 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 Стефан
Василев Пейчев.
51767
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2594 от
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 1281/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Даниела
Тенчева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Раковски 9, търговски
комплекс „Минерал“, ет. 2, салон „Керастаз“,
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, складови и лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, валутни
сделки след надлежно разрешение, лизинг, превоз
на хора и товари в страната и в чужбина, хотелиерски (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, фризьорски и козметични услуги
(извършвани като предприятие), кафе-аперитив;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, стоков контрол, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица, външноикономически и външнотърговски сделки – внос, износ
и бартер. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Михайлова Тенчева.
51768
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2511
от 8.ХI.2007 г. по ф. д. № 1212/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дика
В“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Чернозем 1, 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,
всички видове строително-монтажни и ремонтни работи; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, 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, митническо агентство, международни и
вътрешни превози на хора и товари, извършване
на счетоводни и финансови услуги и изготвяне на
годишни финансови отчети, данъчни консултации,
застрахователно посредничество. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Валентин Господинов Димитров.
51769
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2461
от 2.ХI.2007 г. по ф. д. № 1191/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Би Ен Джи
инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Чучулига 27, с предмет
на дейност: проектиране и строителство на сгради
и съоръжения (след получаване на съответните
разрешения и регистрации), 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 (без
тези по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Надежда Бойкова Огнянова и Бисер
Милчев Германски и се представлява и управлява
от съдружниците заедно или поотделно.
51770
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2521 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 1249/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Комерс инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, бул.
Георги Сава Раковски 24, вх. Б, ет. 6, ап. 36, 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
в страната и в чужбина, превози на пътници и
товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, организиран
като предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 3 ТЗ.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Бончо Добрев Колев,
Стоян Бисеров Асенов, Делчо Нейков Делчев и
Павлина Златкова Петкова и се представлява и
управлява от съдружниците заедно.
51771
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2527
от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 1247/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Мейсис България“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Брегалница 1 – 3, вх. А, ет. 4,
ап. 17, 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, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
консултантски услуги, дизайн; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, мениджмънт на недвижими имоти,
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лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Канев
Колев и Юлияна Господинова Господинова и се
представлява и управлява от Николай Канев
Колев, Юлияна Господинова Господинова, Каню
Колев Канев и Диана Любенова Канева заедно
и поотделно.
51772
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2516 от
8.ХI.2007 г. по ф. д. № 1244/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Шампион“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Ана Маймункова, бл. 2, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, разкриване и експлоатация на
търговски обекти, търговско представителство и
посредничество; изкупуване и търговия на селскостопанска продукция и животни (извън случаите
на чл. 2, т. 1 ТЗ), шивашко производство – като
предприятие, хранително-вкусово производство,
тестени и сладкарски изделия – като предприятие; външнотърговска дейност – внос и износ
на стоки; комисионни, спедиторски, складови,
туристически, рекламни, информационни, програмни, консултантски, строително-монтажни
усл у ги и всякакъв вид усл у ги, незабранени
от закона – всички услуги като предприятие,
кафе-аперитив, скара-бира, транспортна дейност – таксиметрови услуги, превоз на хора и
товари в страната и в чужбина, международни
превози. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лъчезар Янков
Димитров и Ивалина Дамянова Димитрова и
се представлява и управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51773
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2519 от
8.ХI.2007 г. по ф. д. № 1241/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дарих транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Харманли,
ул. Двадесет и втори септември 23, 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, складови, 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, транспортна
дейност в страната и в чужбина, международен
превоз на пътници и товари със собствени или
наети превозни средства. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Русев Терзиев и Илияна Илиева Терзиева и се представлява и управлява от Димитър
Русев Терзиев.
51774
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. № 964/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еми – Деси Трейдинг“ – ЕООД
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(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Пловдив 40, 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 в страната и в чужбина, производство и търговия с разрешени промишлени
стоки, импорт, реекспорт, маркетинг, строителна
и транспортна дейност в страната и в чужбина,
както и всякакави други дейности, незабранени
със закон, организирано като предприятие съгласно чл. 1 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ Надка
Йосифова Маринова.
51545
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 824/2003 вписа промени за
„Румил Агро“ – ЕООД, с. Янково, област Шумен:
премества седалището и адреса на управление
на дружеството от с. Янково, община Смядово,
област Шумен, ул. Възраждане 59, във Варна, ул.
Петко Каравелов 2.
51546
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 988/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тони – А“ – ЕООД, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, производство и продажба на селскостопански продукти,
строително-ремонтна дейност, изработка, монтаж
и демонтаж на метални конструкции, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, превозни
сделки, менителници, комисионни, спедиционни,
лицензионни, цесионни, транспортни, складови
сделки, хотелиерски, туристически и рекламни
услуги в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, битови услуги, ресторантьорство
(всички сделки ще се осъществяват по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ) и всичко останало, разрешено
с нормативната уредба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
Антоанета Трифонова Томова-Райнова.
51547
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 985/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Котларов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. Христо Ботев 16, с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проектиране
и строеж на сгради, производство, продажба и
доставка на строителни материали, битови услуги,
транспортни, шивашки, копирни, монтьорски,
водопроводни, дърводелски услуги, поправка на
битова техника, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, производство,
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поправка, изкупуване, продажба, доставка, внос
и износ на хранителни и промишлени стоки,
изкупуване, преработка и износ на вторични
суровини, комисионна, спедиционна, складова
дейност, сделки с интелектуална собственост,
превозна, хотелиерска, импресарска, рекламна,
информационна и други дейности и услуги, незабранени със закон, технологии, автоматизация,
електронизация на производството, производство
и търговия с програмни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Нивелин Николов Котларов.
51548
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 882/2000
вписа в търговския регистър прекратяването на
„Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина – Шумен“ – ЕООД, Шумен, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Иванка Енчева
Ралева и със срок на ликвидация 6 месеца.
51549
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 983/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мерелин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Червена стена 22, бл. 2, вх. 2, ет. 6, ап. 43, с
предмет на дейност: производство и продажба на
стоки от собствено производство, национални и
международни превозни и спедиционни сделки,
импорт, експортно обмитяване, продажба на стоки
от собствено производство, покупка на стоки, в
т. ч. на дървесина, химически препарати и други
промишлени стоки, както и на други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, дейности на търговско
посредничество и представителство, складови,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, лизингова дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, вкл. покупка на земеделски земи
и гори, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, импорт, експорт и реекспорт
на промишлени стоки, дистрибуторски дейности,
застрахователна дейност, счетоводни услуги, както
и всякакви други сделки, за които няма нормативна забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, представител и управляващ Мешуря
Ахмед Мехмед.
51550
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 955/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ники – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Ген. Драгомиров
13, вх. 2, ет. 1, ап. 19, с предмет на дейност:
издателска дейност, производство на стоки с
широка употреба, покупка на стоки или други
вещи с цел да ги препродаде в първоначален,
преработен или обработен вид; производство и
търговия със селскостопанска продукция (след
съответното разрешение), покупка, строеж или
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обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, охранителна дейност
и дейности по смисъла на чл. 1 ТЗ – електроремонтни дейности, счетоводни услуги, алуминий
и ПВЦ дограма – търговия и монтаж, преводи
и легализация, окачени тавани, международен
транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки, заложна дейност, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
както и такива, чието упражняване е възможно
след снабдяване със съответното разрешително
или лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Сийка Василева Иванова.
51694
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – Транс“ – ООД, Шумен, е представило в
търговския регистър по ф. д. № 509/2003 проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
51695
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 984/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Декор Тех“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Върбяне, УПИ І-164 в кв.
43 по плана на с. Върбяне, община Нови пазар,
област Шумен, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, покупка, строеж, обзавеждане,
ремонт на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Джон Сайдботъм и Джени
Ребека Сайдботъм, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
51696
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 982/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Топ – маркет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Северна 4,
вх. 1, ет. 6, ап. 15, 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;
производство, покупка и продажба на черни и
цветни метали; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови и сделки с интелектуална
собственост; лизинг; хотелиерски, туристически,
реклами; ремонти, импресарски, монтажни, демонтажни или други услуги; консултантска дейност
и услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност
(внос, износ), транспортна и сервизна дейност,
покупко-продажба на МПС, селскостопански машини и инвентар, както и резервни части за тях;
бартерни и реекспортни сделки, ресторантьорство
и хотелиерство; закупуване на оборудвани цехове,
машини и съоръжения, земеделски земи, както
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с
едноличен собственик на капитала, представляващ
и управител Тихомир Мартинов Михайлов.
51697
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 981/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
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„Кяр“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, офис 12,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия с промишлени и хранителни стоки, селскостопански
произведения и други изделия; превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, таксиметрова
дейност, авторемонтни услуги; изграждане и
експлоатация на заведения за обществено хранене и други туристически обекти; комисионни,
спедиционни, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол; консултации и съдействие по
изготвяне на проекти за финансиране на дейности
от международни и правителствени организации,
рекламни, информационни и други услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строително предприемачество,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, доверително управление на имоти;
търговско представителство и посредничество,
вътрешна и външна търговия, валутни сделки,
както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Калоян Росенов Лучански
и Явор Росенов Лучански, които го управяват и
представляват заедно и поотделно.
51698
Шуменският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 977/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Узунов транс“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Спартак 10, ет. 2, с предмет на дейност:
посредничество при сделки с недвижими имоти;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; търговия със селскостопанска продукция;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество,
комисионни, лизингови, спедиционни и превозни сделки; издаване на менителници, записи на
заповеди, чекове; превоз на стоки и товари в
страната и в чужбина с товарен или лекотоварен
автомобилен транспорт; таксиметрова дейност;
хотелиерски, туристически, ресторантьорски и
рекламни; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; предприемачество и строително-ремонтни дейности; счетоводни услуги; козметични услуги; дейност като
дрогерия; международен транспорт и туризъм;
външнотърговски и външноикономически сделки
и други, позволени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, съдружници
Младен Ангелов Узунов и Татяна Василева Тотева и се представлява и управлява от Надежда
Стоилова Методиева.
51699
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 980/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Еуро – Бат.07“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Адам Мицкевич 1, ет. 2, офис 9, с предмет на
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дейност: строителство на жилищни, промишлени
и административни сгради; строително-монтажни дейности; внос на строителни машини;
покупко-продажба на строителни материали;
електро- и водопроводни услуги, внос, износ и
покупко-продажба на МПС; търговия на едро и
дребно с резервни части – нови и втора употреба;
тенекеджийски и бояджийски услуги; автопревози, автопаркинг; търговско представителство
и посредничество; комисионна, спедиционна и
превозна дейност; сделки с недвижими имоти,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; производство и търговия на едро
и дребно със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки; доставка, сервиз
и ремонт на компютърни системи; домакинска
и битова техника; туристическа и хотелиерска
дейност; питейни заведения, ресторантьорство,
рекламна дейност и маркетинг; внос, износ,
бартерни сделки, реекспорт, външнотърговска
дейност по целия предмет на дейност и всякакви
други дейности, незабранени със закон, които ще
бъдат извършвани по търговски начин съгласно
разпоредбата на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Байрам Яшар и Садък Ялгън, който
го представлява и управлява като управител.
51700
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 989/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ер Ви Ен Трейд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Дибич, област Шумен, ул.
Симеон Велики 1, 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; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Росен Иванов Неофитов,
Валентин Йорданов Григоров и Неофит Иванов
Неофитов и се представлява и управлява от управителя Росен Иванов Неофитов.
51701
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 933/2003 вписа промени за
„Д-р Семкови“ – ООД, Шумен: вписва промяна
в адреса на управление на дружеството: Шумен,
ул. Тодор Петров 8; вписва промяна в предмета
на дейност на дружеството: осъществяване само
на извънболнична специализирана медицинска
помощ в лечебно заведение за извънболнична
помощ – амбулатория за специализирана медицинска помощ в лечебно заведение за извънболнична помощ – амбулатория за специализирана
медицинска помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1,
т. 2, буква „в“ – медицински център, от Закона за
лечебните заведения; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците управители
Валентин Тодоров Семков и Иваничка Иванова
Иванова-Семкова заедно и поотделно; вписва
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промени в дружествения договор на дружеството,
приети с решение по протокол от 10.ХI.2007 г.
от заседание на ОС.
51702
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.ХI.2007 г. по ф. д. № 963/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Деливари Консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Васил Левски
42, ап.15, 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 и превозни сделки, проучвателни,
проектантски, консултантски и други услуги;
строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба; други дейности при
условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, след снабдяване с
необходимия лиценз. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Илиян Красенов Пейчев и Теодор Любомиров
Владов, управлява се чрез решения на общото
събрание на съдружниците и се представлява
от управителя Илиян Красенов Пейчев, който
осъществява представителството, като има право
самостоятелно да сключва сделки и да извършва
разплащания.
51703
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 970/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ивмън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Любен Каравелов 42, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и
дребно; производство на стоки с цел продажба;
строителство, операции с недвижими имоти; както
и всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Милен Лалев Мънков и
Ивелина Христова Бояджиева-Мънкова, които
представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
51704
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 979/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стандартимпекс“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Преслав 83, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел продажба;
търговско представителство и посредничество;
комисионна, спедиционна и складова дейност;
внос, износ, бартерни сделки и реекспорт; всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Емилия Маринова Петрова.
51705
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 975/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Амбулатория за първична дентална помощ – гру-
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пова практика (АПДП – ГП) – Радулови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Шумен,
пл. Възраждане 1, ет. 2, с предмет на дейност:
осъществяване само на извънболнична първична дентална помощ. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Радостин Русев Радулов и Десислава Найденова
Искрова-Радулова, които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.
51706
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 974/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Си – Жи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Цар Освободител 95, ет. 1, с предмет на дейност:
фризьоро-козметични дейности, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски дейности; лизингова дейност; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
строително-ремонтна и строително-монтажна
дейност; комисионни и сделки с интелектуална
собственост; импорт, експорт и реекспорт на
промишлени стоки; дистрибуторски дейности,
както и всякакви други дейности, за които няма
изрични законови забрани. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ Жана Тодорова Василева.
51707
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф. д. № 577/2006 вписа промяна
за „Ес Ди Джей Бългериан Холидейс“ – ООД,
Шумен: заличава Деби Роджърс като съдружник
в дружеството; промяна в правната форма на дружеството от дружество с ограничена отговорност
в еднолично дружество с ограничена отговорност;
вписа като едноличен собственик на капитала на
дружеството Стюарт Ашли Роджърс; дружеството
ще се управлява и представлява в страната и в
чужбина от Стюарт Ашли Роджърс.
51708
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 967/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бертолд България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Вл. въстание 25, вх. 2, ет. 4, ап. 25, 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.
51709
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 153/2001 вписа промяна
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за „Багрянов и Калме“ – ООД, Шумен: заличава
Сашко Димов Кунев като съдружник в дружеството; допуска прилагането на дружествен договор
към 26.ХI.2007 г.
51710
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 13/2006 вписа промяна за
„Алуфол“ – ООД, Шумен: вписва ново седалище и
адрес на управление на дружеството: с. Хитрино,
област Шумен, ул. Еделвайс 1.
51711
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – ЗКВ“ – ООД, Шумен, е представило в
търговския регистър по ф. д. № 495/2003 проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
51712
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – Моторем“ – ООД, Шумен, е представило
в търговския регистър по ф. д. № 48/2004 проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
51713
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2075 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 764/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Елк
пропъртис“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол, ул. Кирил и Методий
16, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; дейност на търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и лица; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически и други услуги и всякаква друга
дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност
дружеството ще придобива необходимите лицензии
и разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Бари Уолкър
и Памела Хелън Уолкър и се представлява и управлява от управителя Бари Уолкър.
51714
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1964
от 10.IХ.2007 г. по ф. д. № 728/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Камчия Вали 1“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, както и всякакви други
услуги и дейности, разрешени със закон, като
при необходимост ще придобива съответните
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик и управител Владимир
Сергеевич Лапшин.
51715
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2005 от
14.IХ.2007 г. по ф. д. № 744/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Доверие БН“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление Ямбол, ул. Стефан Караджа 26, вх. А,
ап. 3, с предмет на дейност: маркетинг, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Богдан
Панайотов Богданов и Николай Дойчев Начев,
които го представляват и управляват заедно и
поотделно.
51716
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1543 от
5.VII.2007 г. по ф. д. № 573/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Стара планина Вю“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, както и всякакви други услуги и дейности,
разрешени със закон, като при необходимост ще
придобива съответните лицензи. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Каръл Джоун Боун и Питър Кендал
Боун и се представлява и управлява от управителя
Каръл Джоун Боун.
51717
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1541 от
5.VII.2007 г. по ф. д. № 565/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Би Кей“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Преслав 4А, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както
и всякакви други услуги и дейности, разрешени
със закон, като при необходимост ще придобива
съответните лицензи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Алекс
(Александър) Бондаил и Шалом Коперман и се
представлява и управлява от управителя Алекс
(Александър) Бондаил.
51718
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2505 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 893/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пим комерс“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. В. Карагьозов 6, ап. 10, с предмет на
дейност: внос на нови и употребявани автомобили, ремонт и обслужване на автомобили, внос
и търговия с авточасти – нови и употребявани;
търговска дейност; покупка на стоки и вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия със земеделска продукция;
търговско представителство и посредничество;
бартерни сделки; хотелиерска и ресторантьорска
дейност; туристическа, рекламна, програмна и
складова дейност и всякакви други допустими от
закона дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Маргарита
Георгиева Далакова.
51719
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Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2367 от 2.ХI.2007 г. по ф. д. № 891/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ТМ телеком“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Индже войвода 11, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
продажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна,
превозна, складови и лизингови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектиране, монтаж,
поддържане и ремонт на технически съоръжения,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Стоян Митков Христов.
51720
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2530
от 20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 871/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Шрус“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Джон Атанасов 9,
офис 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина;
внос и износ; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство; агентство и посредничество
в страната и в чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, покупка, строеж или 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 управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Дейвид Перкинс.
51721
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2472
от 14.ХI.2007 г. по ф. д. № 870/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Смарт старт“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Джон Атанасов 9,
офис 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина;
внос и износ; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство; агентство и посредничество в
страната и в чужбина; хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна дейност, покупка, строеж или 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 управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Дарън Джон Смарт.
51722
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17600/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Форт инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 315, вх. А,
ет. 8, ап. 23, с предмет на дейност: инвестиции
и търговия с недвижими имоти, строителство,
предприемачество, комисионна и посредническа
дейност, туристическа, рекламна, информационна
и програмна дейност, импресарски услуги, внос и
износ на стоки, хотелиерство и ресторантьорство,
предоставяне на лизинг, управление на финансите,
счетоводни услуги, консултантски услуги, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Светослав Венциславов Миланов и
Станислав Богданов Божков и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
1
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17958/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пере“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 44, вх. Д, ет. 1,
ап. 75, с предмет на дейност: счетоводни услуги и
консултации, строителство и ремонт на сгради в
страната и в чужбина, търговия на едро и дребно
със строителни материали, промишлени, битови,
хранителни и други стоки, внос и износ, транспортна
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина, маркетинг
и реклама, всякакъв вид услуги и консултантска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мариела Живкова Янакиева и Константина
Томова Грънчева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
2
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17705/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивалина Кирилова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“,
ул. Академик Борис Стефанов, бл. 14, стая 418,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с дрехи и други текстилни изделия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
импресарска, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, всякакъв
вид стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Ивалина Иванова Кирилова, която го
управлява и представлява.
3
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18081/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Трим
инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Ца
рибродска 70, офис 3, с предмет на дейност: благоустрояване и експлоатация на недвижими имоти,
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консултантски услуги, извършване на всякакъв
вид строителна дейност, инженерство, покупкопродажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, представителство на местни и чуждестранни
фирми, посредничество, извършване в страната и
в чужбина на всякакъв вид сделки, вкл. да придобива и да отчуждава в съответствие със закона
и този учредителен акт вещни права, права върху
изобретения и търговски марки, ноу-хау, обекти
от интелектуалната собственост, всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Майкъл Мъри,
който го управлява и представлява.
4
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18462/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Митропа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, пл. България 1, административна
сграда, ет. 14, с предмет на дейност: консултантски услуги, търговско представителство и
посредничество, представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Аспарух
Драганов Карастоянов и Карл Блеха и се управлява
и представлява от Аспарух Драганов Карастоянов.
5
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.
2007 г. по ф.д. № 10001/2007 вписа промени за
„Естима“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от „Ареал Пойнт“ – ЕООД,
на Йордан Звездалинов Лалов; заличава като
съдружник „Ареал Пойнт“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 8574/2007); вписва като съдружник Йордан
Звездалинов Лалов; премества седалището и
адреса на управление в София, ул. Иван Сусанин 63, вх. А, ет. 1, ап. 1; вписва изменения в
дружествения договор.
6
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18199/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Малхуд – 10“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
ул. Петър Панайотов 12, с предмет на дейност:
строителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, наемане на недвижими имоти,
отдаване под наем, преотдаване, всякакви други
търговски услуги, дейности и сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Румен Иванов Димитров,
който го управлява и представлява.
7
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.IХ.2007 г. по ф.д. № 18003/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Реметалс“ – АД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Слатина“, ул. Каймакчалан 21,
с предмет на дейност: търговско управление,
търговско представителство и посредничество,
комисионерство и агентство, мениджмънт, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
2 050 000 лв., разпределен в 205 000 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 10 лв.; капиталът е внесен с непарични
вноски, както следва: 285 дружествени дяла от
капитала на „Булрор“ – ООД, съгласно съдебнотехническа оценителна експертиза, приета с определение от 19.IХ.2007 г. на Софийския градски
съд, фирмено отделение, по ф.д. № 408/2007, 100
дружествени дяла от капитала на „Ентрада ресайклинг“ – ЕООД, съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
19.IХ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, по ф.д. № 407/2007, 125 дружествени
дяла от капитала на „Ентрада“ – ООД, съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с
определение от 19.IХ.2007 г. на Софийския градски
съд, фирмено отделение, по ф.д. № 406/2007, 25 дружествени дяла от капитала на „Ентрада“ – ООД,
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 19.IХ.2007 г. на
Софийския градски съд, фирмено отделение, по
ф.д. № 406/2007, 15 дружествени дяла от капитала
на „Булрор“ – ООД, съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
19.IХ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, по ф.д. № 408/2007. Дружеството е със
съвет на директорите с мандат 3 години в състав:
Николай Ангелов Атанасов – председател, Юлиан
Николаев Атанасов – изпълнителен директор, и
Любомира Каменова Атанасова, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Юлиан
Николаев Атанасов.
8
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5040/2007 вписа промени за „Спарта
трейд“ – ЕООД: вписа промяна в седалището и
адреса на управление – София, район „Лозенец“,
м. Витоша, ВЕЦ „Симеоново“, ул. Асен Разцветников 1А; вписва нов учредителен акт.
9
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 12482/2007 вписа промени
за „Киликс“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 695 000 лв.;
вписва нов учредителен акт.
10
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17849/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Делп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Ивайло
25, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: търговия и
производство на стоки, внос и износ, проектиране,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и консултантска дейност,
маркетингови проучвания, търговска и спедитор-

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

ска дейност, както и всички допустими със закон
дейности, за които не съществуват нормативни
ограничения или допълнителни разрешения от
държавни органи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Петър Ицков Петров,
който го управлява и представлява.
11
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 10365/2007 вписа промени
за „Оптирент“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Стефан Петров Фиков
на Лучия Димитрова Фикова; заличава като
съдружник Стефан Петров Фиков; вписва като
съдружник Лучия Димитрова Фикова.
12
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18220/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Силвия К
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, ул. Г. П. Даскала
15, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, транспортни и
други дейности и услуги, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Силвия Цветанова
Йорданова и Красимир Димитров Йорданов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
13
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18114/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Информейшън
технолоджис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Цар Самуил 1, ет. 4, ап. 17, с предмет на дейност: сделки
и услуги, свързани с разработка и поддръжка на
софтуер и интернет приложения, предоставяне на
услуги в сферата на информационните технологии,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговски сделки, спедиционни и превозни сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, хотелиерски, ресторантьорски и туристически
услуги, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, както и извършване на всички сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Пенков Винаров и Иво Костадинов
Янев и се управлява от Димитър Пенков Винаров,
който ще представлява дружеството еднолично с
изключение на сделки на дружеството на стойност
над 50 000 лв. и поемане на задължения на дружеството на стойност над 15 000 лв., по отношение
на които дружеството ще се представлява само
заедно от управителя Димитър Пенков Винаров
и съдружника Иво Костадинов Янев.
14
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14883/2007 вписа промени за „Бридж-
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корп“ – АД: вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
26.ХI.2007 г.; вписва нов съвет на директорите в
състав: Ричард Уилям Макдоналд – председател,
Таня Колева Косева-Бошова – зам.-председател,
и Доротея Иванова Пандова-Гаргова – изпълнителен директор; дружеството ще се представлява
от председателя на съвета на директорите Ричард
Уилям Макдоналд и изпълнителния директор
Доротея Иванова Пандова-Гаргова винаги заедно
или от изпълнителния директор Доротея Иванова
Пандова-Гаргова самостоятелно.
15
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16304/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Бизнес парк
Велико Търново“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
4, бл. 464, вх. Б, партер, с предмет на дейност:
управление на недвижими имоти, маркетинг и
мениджмънт в областта на недвижимите имоти,
отдаване под наем и покупко-продажба на собствени и/или чужди недвижими имоти, строителство,
ремонт и обзавеждане, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантски
услуги, външнотърговска дейност – внос, износ и
реекспорт, всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 200 000 лв., разпределен в 12 000 поименни
акции с номинална стойност 100 лв.; капиталът е
внесен с непарична вноска – недвижими имоти на
стойност 1 200 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
13.ХI.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 7 състав, по ф.д. № 543/2007, с едноличен
собственик на капитала „Лактима“ – АД (рег. по
ф.д. № 5215/2002). Дружеството е с едностепенна
система на управление със съвет на директорите от
3 членове за срок 3 години в състав: Петър Петров
Христов – председател и изпълнителен директор,
Валентин Рангелов Милушев – зам.-председател
и изпълнителен директор, и Велимир Илиев
Бояджиев, и се представлява от изпълнителните
директори Петър Петров Христов и Валентин
Рангелов Милушев заедно и поотделно.
16
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18138/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сима груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 105, вх. Б,
ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: оказване на
експресни услуги на населението, проектиране и
строителство на инфраструктурни обекти, промишлено, жилищно и гражданско строителство,
инвеститорска дейност, търговия с недвижими и
движими имоти, транспортна дейност, дейност
със строителна и инженерна механизация, консултантска, строително-консултантска и лобистка
дейност, разработка, производство, вътрешно- и
външнотърговска дейност с твърди, течни, газообразни и екологични горива, изработване и
реализация на проекти в областта на екоенергетиката, иновации и използване на възобновяеми
източници на енергия, консултантски услуги и
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дейности, свързани с тях, производство и търговия със селскостопански произведения, стоки и
услуги, екологично животновъдство и търговия с
храни и стоки първа необходимост, внос и износ
на стоки, машини и съоръжения, разработване и
изпълнение на проекти по строеж, преоборудване
и ремонт на строителна, пътностроителна, транспортна и специална, специализирана аварийноспасителна техника и механизация, събиране,
обработка и търговия с метали, метални отпадъци
и вторични суровини, продукти на химическата
и агрохимическата промишленост и търговия
с тях, денонощна пътна аварийно-спасителна
помощ, както и всички дейности, незабранени
изрично със закон, като дейностите, за които
съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или
друг разрешителен акт, ще се осъществяват след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Хараламбиев Минков, Мария Йорданова Костова
и Симеон Михайлов Иванов и се управлява и
представлява от Ангел Хараламбиев Минков и
Мария Йорданова Костова заедно и поотделно.
17
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17411/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кело
кепитал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Сердика 12,
вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност: консултантска
и посредническа дейност, инвестиране, строителство и търговия с недвижими имоти, участие
в хедж фондове, лизингова дейност, транспортна
и спедиторска дейност, отдаване на автомобили
под наем (рент-а-кар), производство и търговия с
модни облекла и аксесоари, търговия с компютри
и компютърни компоненти, аксесоари и консумативи, търговия и производство на оптични дискове
и други аудио- и визуални продукти, импресарска
и продуцентска дейност, както и всякакъв друг
вид търговска дейност, за която няма изрична
забрана със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Веселин Савов Халачев,
който го управлява и представлява.
18
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18406/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Капка 2004“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда, бл. 258, ап. 63, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
образователни и спортни дейности и изграждане
на оборудване на спортни центрове, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с
недвижими имоти, строителство, хотелиерски,
туристически, рекламни и информационни услуги, педагогическо и социално консултиране,
квалификационни дейности за развитие на човешки ресурси, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Александър
Радев Илиев, който го управлява и представлява.
19
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18150/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Василев строй – 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, кв.
Симеоново, ул. Симеоновско шосе 154, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, складова, спедиционна
дейност, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка,
съхранение и реализация на промишлени стоки
и предмети на бита, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кирил Димитров Василев, който го управлява и представлява.
20
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 17827/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Застрахователно еднолично акционерно
дружество ЦКБ Живот“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Стефан Караджа 2, с предмет на дейност:
застраховане на лица срещу събития, свързани
с живота, здравето или телесната цялост, чрез
извършване на: застраховка „Живот“ и рента,
женитбена и детска застраховка, допълнителна
застраховка, застраховка „Злополука“ (вкл. производствена злополука и професионално заболяване). Дружеството е с неопределен срок, с капитал
6 400 000 лв., разпределен в 6 400 000 безналични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт“ – ЕАД, със
съвет на директорите в състав: Ярослава Филипова
Кръстева – председател, Здравка Иванова Димитрова – зам.-председател, и Цветан Първанов
Давидков, и се представлява от изпълнителния
директор Ярослава Филипова Кръстева.
21
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17912/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лора – 08“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 139,
вх. Г, ет. 8, ап. 93, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, шивашки, рекламни,
импресарски, автосервизни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Хамид Шир Мохамади и Абдул Вахаб Хатер и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
22
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17634/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Немо
77“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Димитър Бочуков 11,
с предмет на дейност: таксиметрови, транспортни и
консултантски услуги, превозни сделки в страната и
в чужбина, превоз на пътници и товари, търговско
представителство и посредничество при доставка на
медицинска техника, агентство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговия със стоки от собствено производство
в страната и в чужбина, производство, изкупуване,
преработка и продажба на селскостопанска продукция, комисионни, спедиционни, туристически,
рекламни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Христо Христов Джагаров,
който го управлява и представлява.
23
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17942/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Волтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул. Светлоструй 10, бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: производство и търговия с
различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, покупка, строеж
и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност,
консултантска и рекламна дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Добри Красимиров Пеневски и се управлява
и представлява от Добри Красимиров Пеневски и
Красимир Добрев Пеневски заедно и поотделно.
24
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 5412/2007 вписа промени
за „Европейски фондове и дотации“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от район „Триадица“, бул. България 1, в район
„Възраждане“, ул. Пиротска 98; заличава като
управител Мирослав Кожняр; вписва като управител Томаш Новотни; вписва актуализиран
дружествен договор.
25
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18197/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хохма – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
ул. Петър Панайотов 12, с предмет на дейност:
строителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти,
отдаване под наем, преотдаване, всякакви други
търговски услуги, дейности и сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Димитър Дончев Ангелов,
който го управлява и представлява.
26
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18204/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Дрейдър
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис I № 44Б, партер, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване
под наем на недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стивън Джоржд Сарджънт и Ким
Лесли Сарджънт и се управлява и представлява
от Артур Саркис Асланян.
27
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18475/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „А
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Николай Хайтов
2, вх. В, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, превозна и транспортна дейност,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
ресторантьорство, хотелиерство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всички
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 30 000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Асен Савков
Паскалев, който го управлява и представлява.
28
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18015/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ес Ар консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Ташкови ливади
7, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, управление на проекти
за недвижими имоти и стратегическо планиране,
вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на стоки
с цел продажба, всички други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рон
Шакед, Гил Хают, Цуриел Бенямин Роках и Кирил
Борисов Стефанов и се управлява и представлява
от Гил Хаюн и Кирил Борисов Стефанов заедно.
29
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18164/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мобил маркет“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Панчарево“, вилна
зона „Враня“, ул. 4 № 7, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки,
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производство, търговия с козметични продукти,
посредничество на български и чуждестранни
лица, мениджмънт на дружества, всякакъв вид
услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Юлияна Николова Павлова, която
го управлява и представлява.
30
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18477/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кий
сървиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, бл. 187, ет. 11, ап. 52, с предмет на дейност:
ключарски услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и превозна дейност, лицензионна
дейност, дейност в областта на авторските права,
интелектуална собственост, софтуерни услуги,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизингова дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
маркетинг, консултантска дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Христо Георгиев Ангелов, който го управлява и представлява.
31
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18318/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ди Стампо
имобиляре“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Бояна,
ул. 734 № 1, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, посреднически
услуги, строителство, внос, вътрешна и външна
търговия със строителни материали, търговско
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, маркетинг, както
и всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Огнян Петров Долашев,
Велислав Бориславов Илчев и Велизар Костадинов Стоянов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
32
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18294/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Роял
лайън пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Константин Иречек 3, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, лизингова и инженерингова дейност,
международен и вътрешен туризъм, вътрешен и
международен транспорт, рекламна и информационна дейност, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
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е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Илиан Сашов Тодоров, който го управлява и
представлява.
33
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18444/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мириам – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Княз
Борис I № 158, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
производство и търговия на едро и дребно с всякакви
стоки, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорски услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица (без процесуално представителство), производствена дейност, всякакви услуги,
незабранени със закон, всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Мария
Димитрова, която го управлява и представлява.
34
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16228/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фаракас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет на дейност: придобиване, управление, стопанисване и
разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Кирякос Константину, Костакис
Георгиу, Софоклис Савва, Андреас Химонис и Крис
Кристи и се управлява и представлява от Кирякос
Константину, Костакис Георгиу, Софоклис Савва
и Андреас Химонис заедно и поотделно.
35
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17918/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Джънгъл
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Константин Фотинов
134, с предмет на дейност: търговия с животни,
проектиране на селскостопански обекти, живот
новъдни ферми, импортна и експортна дейност,
производство на хранителни и нехранителни стоки, хотелиерство, туристическа дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон, за която не
се изисква предварително разрешение (лицензия)
от държавен орган. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5010 лв., със съдружници Стойко
Георгиев Михайлов, „Файърфлай студиос“ – ООД,
и Захари Николаев Николов и се управлява и
представлява от Тодор Георгиев Минев.
36
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11341/2007 вписа промени за „Ремонт
строй комерс инженеринг“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
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Борислав Василев Борисов; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Борислав Василев
Борисов на Християн Стефанов Наумов; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Християн Стефанов Наумов; премества
седалището и адреса на управление от район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 370, вх. 1, ет. 1,
ап. 1, в район „Витоша“, кв. Студентски град,
бл. 8, офис 3; дружеството се управлява и представлява от Християн Стефанов Наумов; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
37
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17692/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „А к ва
к лининг“ – ООД, със седа лище и а д рес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 87, вх. Е, ет. 3, ап. 122, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки,
почистване и поддръжка на сгради, стопанска
дейност в област та на селското стопанство,
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, консултантски
услуги, свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими
имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламни услуги,
всякаква друга дейност, позволена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ивайло Любомиров
Иванов и Николай Колев Петков и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно, а пред банки могат да представляват
дружеството само заедно.
38
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18299/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Поли
одит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Траянови врата,
бл. 16, ет. 6, ап. 20, с предмет на дейност: одиторски и счетоводни услуги, данъчни консултации,
финансови анализи, производство и търговия с
промишлени стоки и стоки за бита, консултантска
дейност, строителство, инженерингова дейност,
комисионни, спедиционни сделки в страната и в
чужбина, турагентска и туроператорска дейност,
лизинг, маркетинг и реклама, търговия с продукти
на интелектуалната собственост, технологии и ноухау, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Любомир Илиев Полинчев, който го
управлява и представлява.
39
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17023/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Фалла.
Со“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 12,
вх. 2, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид и
дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Саед Фалаха и Ахмад Фаллаха
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
40
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6814/2007 вписа промяна за „Кимимпекс
транспорт“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Кимимпекс транспорт“ – ООД, на
„Кимимпекс интернешънъл“ – ООД.
41
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5134/2002 вписа промени за „Тъканна
банка Остеоцентър България“ – ЕАД: заличава
като член на съвета на директорите Марк Холингсуърт Бъроус; вписва като член на съвета
на директорите Галактион Любенов Табаков.
42
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5134/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Тъканна банка Остеоцентър България“ – ЕАД.
42
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 5591/2002 вписа промени
за „Тръмп – М“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал на „Тръмп – М“ – ЕООД, от
Владимир Иванов Сеизов на Лъчезар Асенов Милатинов; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Владимир Иванов Сеизов;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Лъчезар Асенов Милатинов; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Надежда“, ж.к. Свобода, ул. Петър Панайотов
12; вписва нов учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Лъчезар
Асенов Милатинов.
44
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2869/2002 вписа промени
за „Г. Г. импекс България“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район
„Възраждане“, ул. Перник, бл. 176, вх. Б, ет. 3,
ап. 91; вписва изменен дружествен договор.
68
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 2085/2002 вписа промяна
за „Емония фарматех“ – ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на „Емония
фарматех“ – ЕООД, без фирмата „Емония фарматех“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Гиван 2002“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 12532/2001).
69
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 13412/2003 вписа промени

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

за „Алвиза“ – ЕООД: заличава като управител
Добрица Адамович; дружеството ще се управлява
и представлява от Анета Софрониева Илиева.
70
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18427/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Къмършъл стандарт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Хайдушка поляна 18, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: търговска дейност, посредническа,
комисионна и консултантска дейност, строително
и строително-монтажна дейност, транспортна дейност, рекламна дейност, маркетинг, мениджмънт,
ресторантьорство и хотелиерство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Адрияна Петкова Татарова-Дамянова, Яни
Стаменов Стоименов и Върбан Цветанов Колев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
71
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007
по ф.д. № 13836/2007 вписа промени за „Амбулатория за групова практика за първична дентална
медицинска помощ д-р Иван Димитров“ – ООД:
вписва промяна на предмета на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на
болни с дентални заболявания с необходимите
средства, медикаменти и консумативи, манипулации за поставяне на зъбни протези, дентални
консултации, извършване на експертизи, свързани
с дентални заболявания и увреждания, предписване на лабораторни изследвания, извършване
на дейности по здравна промоция и профилактика на денталните заболявания, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ,
лечение на болен в дома му, когато състоянието
на пациента налага това, търговски сделки при
условията на ЗЛЗ и касаещи нуждите на денталните дейности за обслужването на пациентите,
като цялостната дейност на дружеството ще се
осъществява съгласно ЗЛЗ; вписва промени в
дружествения договор.
72
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18268/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интернешънъл
фууд къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
2, бл. 205, вх. 3, ет. 7, ап. 52, с предмет на дейност:
хотелиерство и ресторантьорство, стопанисване
и управление на обекти на хранително-вкусовата
промишленост, посредничество, комисионерство,
търговско представителство, вътрешна и външна
търговия с всякакви стоки и услуги, рекламна и
издателска дейност, маркетингови и консултантски
услуги, преводачески услуги, счетоводни услуги,
посредничество при осъществяване на сделки с
недвижими имоти, туристическа дейност, производство и търговия в областта на хранителната
и леката промишленост, селското стопанство
и общественото хранене, транспортни и спедиторски услуги, лизинг, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност, като когато за
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извършването на определена дейност се изисква
разрешение (лицензия), тя ще се извършва след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илко
Димитров Шиков и Ивайло Тодоров Илиев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
73
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9153/2007 вписа промени за „Оптимал
плюс“ – ООД: заличава като управители Румен
Димитров Бончев и Иван Димитров Бончев;
вписва като управител Павлина Тодорова Бончева,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов дружествен договор.
74
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 4982/2007 вписа промени
за „Арселанд Бистрица хилс“ – ООД: вписва
промяна на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 2 128 700 лв.; вписва нов дружествен договор.
75
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18126/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Форев – Ро“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бул. Асен Йорданов 8, ет. 12, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Огнян Борисов Стоянов, който го управлява и
представлява.
76
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18262/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Агия Екатерини“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река,
бл. 51, вх. А, ет. 6, ап. 23, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти и принадлежащите към тях
технически съоръжения за жилищни, търговски
или административни нужди, предоставяне на
всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и
техническото обслужване на недвижими имоти,
предоставяне на консултантски и всякакъв друг
вид услуги, свързани с управлението на недвижима собственост, комисионни сделки, вътрешна и
международна търговия, търговско представителство и посредничество, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анастасия Панагиоту и Андреас Анастаси
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
77
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18086/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жени ПМВ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Хайдушка поляна 55, вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: покупка на мебели и други стоки и
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на мебели и
други стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
т ранспортни и информационни, прог рамни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Живка Вълкова Петрова,
която го управлява и представлява.
78
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18435/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консорциум Крам
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, бул. Царица Йоанна 70,
Бизнесцентър, вх. А, офис 2, с предмет на дейност:
участие в тръжни процедури за строителство на
инженерни и инфраструктурни обекти и изпълнението им, строителство, финансова и счетоводна
дейност, както и всички дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Крам – Комплекс – Инженеринг“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 9838/2004), и „Крам – Комплекс“ – ООД
(рег. по ф.д. № 2893/90), и се управлява и представлява от Пламен Симеонов Кралев и Радослав
Георгиев Гьорев заедно и поотделно.
79
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17533/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Проплус“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Христо Ботев 131, с предмет на
дейност: финансови консултации, представяне, посредничество и агентура на български и
чуждестранни физически и правни лица в страната и в чужбина, консултантска, комисионна,
предприемаческа, рекламна, информационна
и маркетингова дейност, търговски дейности
в страната и в чужбина, в които се включва и
придобиване на права над обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, придобиване на
права и задължения по какъвто и да е начин,
други търговски сделки и/или дейности, които
не са в противоречие със законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 77
063 лв., разпределен в 77 063 поименни акции с
номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав: Миряна Заканьи – председател,
Боян Ристивойевич – зам.-председател, и Драгана
Зекович – зам.-председател, и се управлява и
представлява от всеки двама от членовете на
съвета на директорите заедно.
80
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11. – Съветът на директорите на сдружение
с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Сдружение на оралните и
лицево-челюстни хирурзи в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 27.V.2010 г. в 14 ч.
в хотел „Банкя палас“, гр. Банкя, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението през 2009 г.; 2. приемане на нови членове; 3.
избор на ново ръководство – управителен съвет
и председател; 4. избор на комисия по етика; 5.
избор на финансова комисия. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
3305
10. – Управителният съвет на Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология
в България – юридическо лице с нестопанска
цел, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението свиква
по своя инициатива извънредно общо събрание
на членовете на 29.V.2010 г. в 11 ч. на адреса
на управление на сдружението в София, район
„Илинден“, ул. Коньовица 65, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за освобождаване
от длъжност членовете на управителния съвет на
сдружението; 2. приемане на решение за избиране
на управителен съвет на сдружението с мандат
3 години; 3. изменение на устава на сдружението; 4. определяне размера на членския внос; 5.
предложение за избор на почетни членове на
сдружението – проф. Марков и д-р В. Денчев; 6.
предложение за патрон на сдружението. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на
неговото управление в София, район „Илинден“,
ул. Коньовица 65, от 10 до 13 ч. всеки работен
ден. Поканват се всички членове да присъстват
лично. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
3345
10. – Управителният съвет на Българския
съюз на стандартизаторите, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 (6а) от устава на БСС
свиква общо събрание на 3.VІ.2010 г. в 15 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален дом
на науката и техниката, ет. 1, зала 105а, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността и за
изпълнение на рамковия бюджет за периода
2006 – 2009 г.; 2. отчет на контролната комисия;
3. доклад на мандатната комисия; 4. приемане
отчетите на управителния съвет и контролната
комисия; 5. приемане на промени в състава на
управителния съвет и контролната комисия;
6. приемане на промени в устава; 7. приемане
решенията на общото събрание; 8. приемане
план за НТД за 2010 г. и рамков бюджет за
2010 – 2013 г. Регистрацията ще се извърши в
зала 105 на 3.VІ.2010 г. от 14 до 15 ч.
2834
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско дружество по белодробни болести“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
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5.VІ.2010 г. в 11,45 ч. в Пловдив, хотел „Новотел
Пловдив“, при следния дневен ред: 1. избиране
на нов УС; 2. промени в съдебно регистрирания
устав; 3. отчет за дейността между последното
общо събрание и настоящото; 4. разни – въпроси,
повдигнати от присъстващите на заседанието.
2854
40. – Управителният съвет на Национална
асоциация на преводаческите агенции – България, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва
отчетно-изборно събрание на 5.VІ.2010 г. в 10 ч.
в зала „София“ на „Бест Уестърн Хотел „Сити“,
ул. Стара планина 6, София 1000, при следния
дневен ред: 1. отчет за извършената работа, вкл.
финансов отчет; 2. гласуване на план за дейността
на НАПА; 3. избор на управителни органи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно при
същия дневен ред и място и се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
3117
3. – Управителният съвет на Българска асоциация на търговците на агротехника (БАТА) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 10.VІ.2010 г. в 17 ч. в
седалището на БАТА на адрес: София 1113, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 147, Международен изложбен център, при следния дневен ред:
1. промени в устава на БАТА; 2. приемане на
процедура за прием на нови членове на БАТА; 3.
прием на нови членове; 4. отчет за провеждането
на БАТА – Агро 2010; 5. разни.
3081
49. – Управителният съвет на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.VІ.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев
21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. отчет на управителния съвет за
дейността на БАЧУ през 2009 г. и план-график
за дейността през 2010 г.; 3. финансов отчет за
2009 г.; 4. бюджет за 2010 г.; 5. разни.
3116
15. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.VІ.2010 г. в 11 ч. в Националния дом за
наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет за 2009 г.; 2.
приемане отчета на контролния съвет за 2009 г.;
3. приемане бюджета на съюза за 2010 г.; 4. приемане на програма на съюза за 2010 г.; 5. промени
в устава на СХП; 6. избор на делегати за общо
събрание на ФНТС.
3236
14. – Управителният съвет на сдружение
„SOS – Детски селища в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14 от
устава на сдружението и решение на управителния
съвет от 10.ІІІ.2010 г. свиква двадесетото редовно
общо събрание на сдружението на 11.VІ.2010 г.
в 14,30 ч. в конферентната зала на сдружението
на адрес: София 1618, ул. Паскал Тодоров 8А,
при следния дневен ред: 1. приемане на дневния
ред на заседанието; 2. приемане на протокола от
деветнадесетото общо събрание на сдружението;
3. приемане на годишния отчет за дейността на
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сдружението през 2009 г. и основните насоки в
дейността през 2010 г.; 4. приемане на доклада
от финансовия одит и заверения от одиторите – „Мур Стивънс България – одит“ – ООД,
годишен счетоводен отчет за 2009 г.; 5. освобождаване от финансова отговорност управителния
съвет и националния директор на сдружението
за 2009 г.; 6. избор на независима одиторска
фирма за извършване на одита на сдружението
за финансовата 2011 г.; 7. приемане на бюджета
на сдружението за 2010 г.; 8. промени в състава
на общото събрание на сдружение „SOS – Детски
селища в България“; 9. избор на нов управителен
съвет и председател на сдружението; 10. разни.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на членовете на общото събрание
в офиса на сдружението от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“. Регистрацията
на членовете на общото събрание ще се извърши от 14 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 15,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2886
11. – Управителният съвет на Баскетболен
к л уб „Софи я“, Софи я, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 11.VI.2010 г. в 17,30 ч. в София, ул. Охрид
49 – 51, в седалището на клуба, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на БК
„София“ за 2009 г; 2. избор на нов управителен
съвет и председател на управителния съвет за
нов мандат; 3. избор на нов контролен съвет за
нов мандат; 4. изменения и допълнения в устава
на БК „София“; 5. определяне на размера на
членския внос; 6. приемане на нови членове на
сдружението; 7. разни. В случай че не е налице
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред и при кворум 1/3
от членовете на общото събрание.
3293
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Ловно-рибарско дружество София-изток“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 12.VІ.2010 г. в 10 ч. в ловната
хижа в кв. Челопечене при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на УС за 2009 г.;
2. отчетен доклад на КРК за 2009 г.; 3. приемане
бюджета на сдружението за 2010 г.; 4. приемане
на програма за дейността на сдружението за
2010 г.; 5. избор на нов член на УС на сдружението; 6. разни.
3154
18. – Управителният съвет на Независимия
синдикат на служителите в „Булбанк“ – АД, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2
и 4 от устава на синдиката свиква общо събрание
на синдикалните членове на 12.VІ.2010 г. в 9 ч. в
учебната зала на Почивна станция – Созопол, гр.
Созопол, при следния дневен ред: 1. отчетно-изборно събрание на Синдиката на служителите на
„УниКредит Булбанк“; 2. разни. В събранието ще
вземат участие делегати, избрани на събрания на
синдикалните организации, при норма на представителство – 1 делегат за 40 синдикални членове.
3178
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4. – Управителният съвет на сдружение „Българско войнство 21“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.VІ.2010 г. в 10,30 ч. в сградата на СОСЗР на
бул. Христо Ботев 48 при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на сдружението и на
УС за 2009 г.; 2. финансов отчет на сдружението
за 2009 г.; 3. освобождаване и избор на нови членове на сдружението; 4. приемане на бюджета за
2010 г.; 5. приемане на нов устав на сдружението;
6. определяне числения състав на УС, освобождаване и избор на нов УС; 7. определяне на нов
размер на членския внос от 2010 г.; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе на същата дата в 11,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
3341
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Бъ лгарск а айк и до федераци я“, Софи я, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 40 от устава на
БАФ свиква редовно отчетно общо събрание на
15.VІ.2010 г. в 17 ч. в София, НСБ „Дианабад“,
доджото на Централен клуб „Георги Иванов“,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови и
освобождаване на стари членове на сдружението;
2. изменение на устава на БАФ; 3. приемане на
годишния доклад съгласно чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ
за дейността на БАФ, съдържащ: съществени
дей но с т и, из ра зход ва н и т е за т я х с р едс т ва ,
връзката им с целите на БАФ и постигнатите
резултати; размера на безвъзмездно полученото
имущество и приходите от други дейности за
намиране на средства; вида, размера, стойността
и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; финансовия
резултат; 4. приемане на финансов план до
следващото редовно общо събрание; 5. отчет за
дейността на техническата комисия; 6. доклади
от членовете относно индивидуалните действия
за постигане на поставените в устава цели; 7.
решение относно годишните отчислени я на
членовете – членски внос; 8. отчет за общото
състояние на БАФ; 9. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите делегати.
3225
20. – Управителният съвет на Българска
фармацевтична студентска асоциация (БФСА),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.VІ.2010 г. в 17 ч. в сградата
на Фармацевтичния факултет към Медицинския
университет – София, ул. Дунав 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
учебната 2009 – 2010 г.; 2. издигане на кандидатури за нов управителен съвет и контролна
комисия; 3. избор на нов управителен съвет
и контролна комисия; 4. промяна в устава на
асоциацията; 5. други.
3319
175. – Управителният съвет на Германо-българската индустриално-търговска камара, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове
на общо събрание на камарата на 16.VI.2010 г. в
18 ч. в София, зала „Средец“ на „Шератон София
хотел „Балкан“, пл. Света Неделя 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчетен
доклад за 2009 г.; 2. резултати от проведената
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външна финансова проверка (одит) от „КПМГ
България“ – ЕООД, и на контролната комисия
на Германо-българската индустрилно-търговска
камара; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им
през 2009 г.; 4. приемане на бюджета за2010 г.; 5.
избор на одиторска фирма за 2010 г.; 6. приемане
на промени в устава на сдружение „Германо-българска индустриално-търговска камара“; 7. избор
на член на управителния съвет на сдружението
във връзка с промените в устава; 8. разни. Регистрацията на членовете започва в 17,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще започне в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3111
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество против епилепсия“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.VІ.2010 г. в 17 ч. в Неврологична
клиника на МБАЛ „Александровска“ при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. приемане на нови членове на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет; 4. обсъждане
на програма за дейността на сдружението.
3248
18. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за приятелство България – Куба“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 18.VI.2010 г. в 16 ч. в София, район
„Изг рев“, ул. Констан т ин Щъркелов 1, п ри
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. приемане на бюджета на сдружението; 3. насоки и програма за дейността на сдружението
през 2010 г. и проект за бюджет; 4. промяна в
членовете на управителния съвет; 5. определяне
дължимостта и размера на членския внос; 6.
промяна на седалището и адреса на управление;
7. организационни въпроси; 8. промяна в устава
на сдружението; 9. разни. 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.
3296
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт на вътрешните одитори в България“ (ИВОБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
19.VІ.2010 г. в 9 ч. в зала 3.1 на НДК, ет. 8 (адрес:
София – Национален дворец на културата), при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на ИВОБ за периода 31 август 2009 г. – 31
май 2010 г.; отчет за дейността на контролния
съвет за периода 31 август 2009 г. – 31 май 2010 г.;
годишен финансов отчет за 2009 г. и отчет за
изпълнението на бюджета за 2009 г. – разпределение на печалбата и загубата от минали години,
допълнителния резерв и покриване на загубата
от текущата година; 2. приемане на нови членове
на сдружението; 3. избор на управителен съвет
на ИВОБ; 4. избор на нов контролен съвет на
ИВОБ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
3238
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26. – Управителният съвет на Съюза на
артистите в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно делегатско общо
събрание на 21.VІ.2010 г. в 10 ч. в Народен театър
„Иван Вазов“ при следния дневен ред: 1. избор
на мандатна комисия и комисия за провеждане
на изборите; 2. отчет на управителния съвет на
САБ; 3. доклад на контролната комисия; 4. доклад на мандатната комисия; 5. предложения за
промени в устава на САБ; 6. приемане на бюджет
за мандата; 7. делегатски събрания по гилдии; 8.
избор на управителен съвет; 9. избор на председател на САБ; 10. избор на контролна комисия.
3082
20. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за множествена склероза“ – юридическо
лице с нестопанска цел, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 23.VІ.2010 г. в 13 ч. в София, район
„Изгрев“, УСБА ЛНП „Св. Наум“, ул. Любен
Русев 1, в зала „Проф. Емануил Шаранков“, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
управителния съвет за дейността на сдружението
за периода 2004 г. – 2009 г.; 2. приемане на баланса
и на отчета на УС за приходите и разходите на
сдружението през 2009 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2010 г.; 4. разни.
2851
2. – Управителният съвет на ББК „Феникс
Ресурс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на камарата на 22.VІІ.2010 г. в 15,15 ч. в
седалището на камарата в София, ул. Софроний
Врачански 104, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС на камарата за 2009 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на УС за 2009 г.; 2.
отчет за дейността на КС на камарата за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на КС за
дейността му през 2009 г.; 3. приемане на размера на членския внос и бюджета на камарата за
2010 г.; проект за решение – ОС приема размера
на членския внос и бюджета за 2010 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16,15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3128
14. – Управителният съвет на СНЦ „Фармацевти по европейски стандарти“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
(отчетно-изборно) на 28.VIII.2010 г. в 10 ч., в
залата на Синдикалния дом на културата на
транспортните работници в България, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през периода 2008 – 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС
и КС за периода 2008 – 2009 г.; 2. избор на нов
управителен съвет и контролен съвет; проект
за решение – ОС избира нов управителен и
контролен съвет; 3. извършване на промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложените промени в устава; 4. разни.
Регистрацията на членовете на сдружението или
техните пълномощници за участието в работата на
общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи
в 11 ч. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението в седалището на сдружението всеки
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работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
3342
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български есперантски съюз“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание (62 конгрес) на 4.ІХ.2010 г. в
10 ч. в Сопот, читалище „Иван Вазов“, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
на БЕС за периода 2009 – ІХ.2010 г.; 2. отчетен
доклад на контролно-ревизионната комисия на
БЕС за периода 2009 – ІХ.2010 г.; 3. промени в
устава на БЕС и неговото утвърждаване; 4. избор
на нови ръководни органи на БЕС в периода
2010 – 2013 г.: председател на у правителни я
съвет, управителен съвет (5 души), контролноревизионна комисия (3 души).
3321
4. – Управителният съвет на Българската
федерация по кореспондентен шах 2008 на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.VІ.2010 г. в 13,30 ч. в Плевен, хотел „Ростов“,
зала „Ротари“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на Българската федерация по кореспондентен шах 2008
за периода март 2009 – май 2010 г.; 2. отчет на
контролния съвет на Българската федерация по
кореспондентен шах 2008 за същия период; 3.
обсъждане и приемане на отчетите на управителния съвет и контролния съвет; 4. вземане на
решение за вливане на Българската федерация по
кореспондентен шах в Българската федерация по
кореспондентен шах 2008 и промяна на името; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3220
3. – Управителният съвет на Българската
федерация по кореспондентен шах на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.VI.2010 г. в 13,30 ч. в Плевен, хотел „Ростов“,
зала „Ротари“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на Българска федерация по
кореспондентен шах за периода март 2009 – юни
2010 г.; 2. отчет на контролния съвет на Българска федерация по кореспондентен шах за същия
период; 3. обсъждане и приемане на отчетите на
УС и контролния съвет; 4. вземане на решение
БФКШ да се влее в сдружение с нестопанска цел
и в обществена полза БФКШ 2008, с цел федерациите да обединят усилията си за развитието
на спорта кореспондентен шах; 5. вземане на
решение в резултат на вливането БФКШ да се
прекрати без ликвидация; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
3221
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Баскетболен клуб Пирин – Благоевград“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.VІ.2010 г. в 10 ч. в
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 25,
вх. Г, ет. 5, ап. 15, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промени в устава на сдружението; 2. вземане на решение за вписване на
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сдружението в регистъра на Министерството на
правосъдието на сдруженията за осъществяване
на дейност в обществена полза; 3. приемане и
изключване на членове на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2994
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Монтански съюз на зърнопроизводителите“,
гр. Бойчиновци, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо отчетно събрание
на сдружението на 11.VІ.2010 г. в 14 ч. в Монтана,
хотел „Житомир“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет; 2. отчет
за дейността на контролния съвет; 3. промени в
устава на сдружението; 4. приемане и освобождаване на нови членове; 5. приемане на бюджет
и определяне на членския внос; 6. вземане на
решение за участие на сдружението в различни
комисии на международно и национално ниво;
7. вземане на решение за участие в различни
проекти и работни групи; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
3276
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Кварц – България“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
6.VІ.2010 г. в 14 ч. на адрес Бургас, ж. к. Славейков, бл. 55, вх. П, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2006 г.;
2. финансов отчет за 2006 г.; 3. избор на нови
членове на УС; 4. текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
3251
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Правна клиника – БСУ“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.VІ.2010 г. в 14 ч. в сградата на Бургаския свободен
университет на ул. Сан Стефано 62, зала 408, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. промени
в устава на сдружението; 3. избор на нов УС; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3104
12. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
за извънсъдебно разрешаване на спорове – Бургас“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 10.VІ.2010 г. в 17 ч.
в Бургас, ул. Алеко Богориди 34, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2009 г.; 2. приемане на
отчета за дейността на сдружението през 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2009 г.; 4. приемане
на нови членове; 5. промени в състава на УС;
6. промени в устава на сдружението; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението. 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.
3181
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3. – Управителният съвет на ВМСК „Варна“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.VІ.2010 г. в 15 ч. в киносалона на поделение
32140 – Варна, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
за периода 1.І.2009 г. – 31.ХІІ.2009 г.; 2. избиране
и освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. изменение и допълнение на устава на
ВМСК „Варна“; 4. приемане на финансовия план
на ВМСК „Варна“ за 2010 г.; 5. разни.
3294
38. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.VІ.2010 г. в 12 ч. в сградата на Ловния дом в
с. Водица, община Аксаково, област Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3. доклад
на ревизионната комисия; 4. други. Поканват се
всички избрани делегати от общите събрания на
ловно-рибарските дружини да вземат участие.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 13 ч. на същата дата, на същото място
и при същия дневен ред.
3227
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ІІ СОУ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 15.VІ.2010 г. в 18 ч. в актовата зала на училището при следния дневен ред: 1. годишен отчет
за дейността на училищното настоятелство за
2009 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се правоимащите или техни
упълномощени представители да присъстват на
събранието.
2998
7. – Управителният съвет на „Универсум
тръст“ – АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на „Универсум тръст“ – АД, на 20.VІ.2010 г. в 9 ч. в
зала „Универсум есенция“ – Варна, бул. МарияЛуиза 13, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2009 г.; приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2009 г.; проекторешение: УС
приема отчета за дейността на дружеството за
2009 г.; приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2009 г.; 2. избор на
одитор за 2010 г.; проекторешение: УС приема
направеното предложение за избор на одитор
на дружеството за 2010 г. Поканват се всички
акционери да присъстват на общото събрание и
да участват при вземане на решение лично или
чрез упълномощен представител. Материалите по
дневния ред се намират в офиса на дружеството
и са на разположение на акционерите. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 25.VІІ.2010 г. в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 8,30 ч. За общото събрание акционерите се легитимират с временни
удостоверения и лична карта, а пълномощниците
представят и писмено пълномощно.
3224
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7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за устойчиво социално
развитие“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.VI.2010 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 3, офис 19,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
на управителния съвет; 2. избор на управителен
съвет на сдружението; 3. избор на председател на
УС; 4. вземане на решение за промяна в устава
на сдружението; 5. други.
3223
6. – Управителният съвет на Спортен клуб по
тенис „Импулс – 2003“, гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.VІ.2010 г. в 16 ч. в седалището
на сдружението в гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев
62, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба; 2. вземане на решение за прекратяване
на Спортен клуб по тенис „Импулс – 2003“. 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, колкото
и членове да се явят.
3069
59. – Управителният съвет на ЛРС „Балкан“ – гр. Долни чифлик, област Варна, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и по решение
на УС от 17.ІІІ.2010 г. свиква годишно отчетноизборно събрание на 11.VІ.2010 г. в 17 ч. в залата
на хижа „Марин тепе“ при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението;
2. отчет за финансовото състояние на сдружението; 3. приемане на промени в устава на
ЛРС „Балкан“ – Долни чифлик; 4. избор на
ръководство; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3226
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество за социално подпомагане“, Дряново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с протоколно решение от 29.ІІІ.2010 г.
свиква общо събрание на 18.VІ.2010 г. в 18 ч. в
Дряново, ул. Матей Преображенски 34А, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за периода от
1.І.2008 г. до 31.ХІІ.2009 г.; 2. отчет на контролния
съвет на дружеството; 3. промяна в устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3392
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Туристическо дружество „Рилски
езера“, Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 3 от устава на дружеството свиква
общо събрание на членовете на 3.VІ.2010 г. в 17 ч.
в салона на Общински театър „Невена Коканова“
в Дупница, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за 2009 г.; 2. отчет на инспектората за 2009 г.; 3. приемане на бюджета за 2010 г.;
4. избор на ново ръководство; 5. избор на делегат
за общото събрание на БТС; 6. приемане на нови
членове. 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
независимо от броя на присъстващите членове.
3249
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25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 17.VІ.2010 г. в 18 ч. в Казанлък
в сградата на хотел „Арсенал“, ул. Петко Д. Пет
ков 52, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението з 2009 г.; 2. вземане решение за приемане
на бюджета на сдружението за 2010 г.; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място с един час по-късно от обявения
и при същия дневен ред.
3320
28. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.VІ.2010 г. в
17 ч. в сградата на училището при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на дейността на съвета на
настоятелите за периода 1.І.2009 г. – 31.ХІІ.2009 г.;
2. приемане план за дейността за 2010 г.; 3. избор
на членове на съвета на настоятелите; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3373
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб“ – Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.VІ.2010 г. в 17,30 ч. в Кърджали, бул. България 75, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. освобождаване на
управителния съвет поради изтичане на мандата
му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна
на адреса на управление; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
2937
2. – Управителният съвет на сдружение „Бридж
клуб Дипломат“ – Луковит, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 2.ІV.2010 г. свиква общо
събрание на сдружението на 10.VІ.2010 г. в 17 ч.
в гр. Червен бряг, ул. Търговска 17 – 23, в заседателната зала на бридж клуба, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба; 2.
промени в УС на клуба; 3. внасяне на молба за
промяна името и местоседалището на клуба; 4.
промяна на чл. 2 от устава; 5. приемане на нови
членове на клуба; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
3393
25. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Зорница“ при ЦДГ „Зорница“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 1 от устава на настоятелството свиква общо
събрание, което ще се проведе на 14.VІ.2010 г. в
18 ч. в Пазарджик, ул. Пловдивска 96, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на УС за 2007, 2008 и 2009 г.; 2. приемане на
нови членове в общото събрание на настоятелството; 3. освобождаване на членове от общото
събрание на настоятелството; 4. освобождаване
и избиране на членове на съвета на настоятелите на настоятелството. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава
на настоятелството събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., при същия дневен ред и на
същото място. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на членовете на общото
събрание в седалището на настоятелството в
Пазарджик, ул. Пловдивска 96.
3371
13. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Спортен клуб по източни
спортни изкуства „Кракра – Фудо“, Перник, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 15.VI.2010 г. в 10 ч. в Перник,
ул. Търговска, бл. 33, ап. 8, при следния дневен
ред: 1. вземане решение за прекратяване на
сдружението; 2. определяне на ликвидатор; 3.
определяне срок за ликвидация. 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 независимо от броя
на явилите се членове. Всички документи във
връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения адрес.
3292
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на зайцевъдите“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно-отчетно събрание на членовете на асоциацията на 12.VІ.2010 г. в 10 ч. на
адрес: Плевен, ул. Иван Вазов 10а, офис 14, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на асоциацията през 2009 г.;
2. отчет на контролния съвет за 2009 г.; 3. отчет
за финансовата дейност за 2009 г.; 4. избор на
управителен и контролен съвет; 5. други въпроси, свързани с бъдещата дейност. 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.
3250
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ФК „Плевен – Атлетик 2004“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.VІ.2010 г.
в 16 ч. на адреса на седалището и управлението
на клуба: Плевен, ул. Владимир Вазов 7, ап. 20,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на клуба; 2. приемане на
решение за промяна наименованието и адреса
на управление на сдружението; 3. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението;
4. промени в членския състав на управителните
органи на клуба – освобождаване и избор на
нови членове; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
3318
12. – Управителният съвет на „Сдружение
на българските козметолози“ (СБК), Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.VІ.2010 г. в 13 ч. в Казанлък, хотел
„Зорница“ – парк „Тюлбето“, семинарна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за
периода 2009 г.; 2. доклад за извършена проверка
на финансовата дейност на СБК; 3. утвърждаване на проектопрограма за дейността на СБК; 4.
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утвърждаване на проектобюджет на СБК. 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 независимо
от броя на присъстващите членове.
3247
10. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Езикова гимназия „Иван
Вазов“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на настоятелството на 15.VІ.2010 г. в 15 ч. в Пловдив в
киносалона в сградата на ЕГ „Иван Вазов“ при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността; 2. промяна в устава; 3. избор на органи на
управление; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3365
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Център за развитие – Тера“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на редовно
общо отчетно-изборно събрание членовете на
сдружението на 19.VІ.2010 г. в 10 ч. в сградата
на ул. Иларион Макариополски 51, Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за периода 2006 – 2009 г.; 2. финансов отчет за периода
2006 – 2009 г.; 3. прием на нови членове; 4. избор
на ръководни органи: председател; заместникпредседател; секретар; 5. промени в устава; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на явилите се членове.
3110
25. – Управителният съвет на „Сдружение за
подкрепа свободното разпространение на информация и знания „Без граници“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.VІ.2010 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Христо
Ботев 124, ет. 1, офис 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за прекратяване и
ликвидация на сдружението; 2. назначаване на
ликвидатор и определяне на срок за ликвидация.
3346
6. – Съветът на директорите на „Устрем
инвест“ – АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква акционерите на редовно общо събрание
на дружеството на 31.VІІ.2010 г. в 15 ч. в сградата
на управлението на дружеството в Русе, Източна
промишлена зона (зад ТЕЦ „Изток“), при следния
дневен ред: 1. доклад и отчет на СД за дейността
на дружеството през 2007, 2008 и 2009 г.; проект за
решение – ОС приема доклада и отчета на СД за
2007, 2008 и 2009 г.; 2. доклад на изпълнителния
директор за приемане на годишен счетоводен и
финансов отчет за 2007, 2008 и 2009 г.; проект
за решение – ОС приема доклада и годишния
счетоводен и финансов отчет на дружеството за
2007, 2008 и 2009 г.; 3. освобождаване членовете
на СД и изпълнителния директор от отговорност
за дейността им през 2007, 2008 и 2009 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на СД и изпълнителния директор за
дейността им през 2007, 2008 и 2009 г.; 4. промени в състава на СД на дружеството; проект за
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решение – ОС приема да се извършат промени
в състава на СД на дружеството; 5. вземане на
решение за разпределяне на печалбата за 2007,
2008 и 2009 г. и изплащане на дивидент по предложение на СД; проект за решение – ОС разпределя
(не разпределя) печалба за 2007, 2008 и 2009 г. и
изплаща (не изплаща) дивидент по предложение
на СД; 6. освобождаване и заличаване в регистъра
на акционери по списък от дружеството, които
са подали молба за заличване, починали или са
прехвърлили чрез нотариално заверени договори
акциите си, съгласно устава на дружеството и ТЗ;
проект за решение – ОС приема да се извършат
промени в състава на дружеството чрез освобождаване и заличаване в регистъра на акционери по
списък, които са починали или са прехвърлили
чрез нотариално заверени договори акциите си,
съгласно устава на дружеството и ТЗ; 7. вземане на решение относно поемане на акциите на
освободени или изключени акционери съгласно
дружествения договор на „Устрем инвест“ – АД,
Русе; проект за решение – ОС приема решение
относно поемане на акциите на освободени или
изключени акционери съгласно дружествения
договор на „Устрем инвест“ – АД, Русе; 8. при
емане на нови акционери съгласно дружествения
договор на „Устрем инвест“ – АД, Русе; проект за
решение – ОС приема нови акционери съгласно
дружествения договор на „Устрем инвест“ – АД,
Русе; 9. утвърждаване на сключени договори
за право на строеж и строителство в гр. Бяла,
област Варна; проект за решение – ОС утвърждава сключени договори за право на строеж и
строителство в гр. Бяла, област Варна; 10. разни.
Поканват се всички акционери лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица в съответствие с Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер
в общо събрание на дружество да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва същия ден от
14,30 ч. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта, а пълномощниците – с лична карта, временно удостоверение на
упълномощителя и изрично писмено пълномощно
с нотариална заверка на подписа. Писмените
материали са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 10 до 15 ч. в седалището
на дружеството в Русе, Източна промишлена
зона, зад ТЕЦ „Изток“. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
дружеството ще се проведе на 30.VІІІ.2010 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3071
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на вътрешните одитори
в Югозападна България“, Самоков, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 5.VІ.2010 г. в 10 ч. в Самоков,
пл. Захари Зограф 1, ет. 2, стая 2, п.к. 2000, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2006 г. и бюджетите и
отчетите за 2007, 2008 и 2009 г.; 2. приемане на
бюджета на сдружението с нестопанска цел за
2010 г.; 3. приемане на промяна в наименованието от сдружение с нестопанска цел „Камара на
вътрешните одитори в Югозападна България“
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на сдружение с нестопанска цел „Национална
камара на вътрешните одитори“; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3085
8. – Управителният съвет на ТД „Еделвайс“,
гр. Сандански, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно събрание на 15.VІ.2010 г. в 17 ч. в
сградата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2009 г.;
2. отчет за финансовия резултат от нестопанската
и стопанската дейност за 2009 г.; 3. приемане на
проектобюджет за 2010 г.; 4. промяна на устава
на дружеството; 5. избиране на делегат за общото
събрание на БТС; 6 разни.
3372
11. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Тракия“ – Свиленград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на избраните делегати на 18.VІ.2010 г. в 18 ч. в
сградата на Тракийско дружество „Тракия“, бул.
България 153, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на ТД „Тракия“; 2. отчет
на контролната комисия; 3. промяна в устава на
ТД „Тракия“; 4. избор на управителен съвет на
ТД „Тракия“; 5. избор на контролна комисия; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 19 ч. независимо
от броя на явилите се законно избрани делегати.
2992
22. – Управителният съвет на Браншовия
съюз на производителите на текстил в Република
България – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
4.VІ.2010 г. в 11 ч. в заседателната зала на ул.
Великокняжевска 22, Сливен, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на БСПТ за
дейността на сдружението през 2009 г.; 2. отчет
за приходите и разходите и изпълнението на бюджета за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет; 4. промени в
устава на сдружението; 5. избор на членове на
управителния съвет на БСПТ; 6. определяне размера на членския внос и встъпителната вноска
за 2010/2011 г.; 7. приемане на бюджета за 2010 г.;
8. приемане на основни насоки за дейността на
сдружението през 2010/2011 г.; 9 разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите.
3278
1. – Управителният съвет на сдружение Алпийски клуб „Сини камъни“, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 17.VІ.2010 г. в 18 ч. в административната
сграда на сдружението на ул. Великокняжевска
13, Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на сдружението за периода
2005 – 2009 г.; 2. приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност председателя на сдружението и
членовете на досегашния управителен съвет; 4.
избор на нов председател и управителен съвет
на сдружението; 5. приемане изменения в устава

БРОЙ 31

ДЪРЖАВЕН

на сдружението; 6. определяне членския внос за
2010 г.; 7. утвърждаване приетите и изключените
членове на сдружението; 8 разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. на посочения
адрес и при същия дневен ред.
3279
1. – Управителният съвет на сдружение „ТД
Сините камъни“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско събрание на
18.VІ.2010 г. в 10 ч. в административната сграда на
сдружението в Сливен, ул. Великокняжевска 13,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2009 г.; 2.
приемане бюджет на сдружението за 2010 и 2011 г.;
3. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на досегашния управителен съвет; 4.
избор на нов управителен и нов контролен съвет
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото делегатско събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на посочения
адрес и при същия дневен ред.
3182
3. – Управителният съвет на Благотворително
дружество „Добрий Самарянин“ – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание
на дружеството на 21.VІ.2010 г. в 17 ч. в Стара
Загора при следния дневен ред: 1. приемане годишен доклад на председателя за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишен счетоводен отчет на контрольора; 3. вземане решение
за прекратяване на дружеството; 4. избор на
ликвидатор; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч.
2993
12. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Търговище“, Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на 11.VІ.2010 г. в 13 ч.
в зала № 113 в Дома на техниката в Търговище
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на сдружението през 2009 г.; 2. доклад
на ревизионната комисия за финансовото състояние на сдружението; 3. приемане промени в
устава на сдружението съобразно изискванията на
промените в Закона за лова и опазване на дивеча
и правилника за прилагането му; 4. приемане
размера на членския внос при възстановяване
на членството при отпадане и изключване; 5.
приемане размера на сумата при подновяване
на членството след определения срок за това.
3252
61. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство при Професионална гимназия по
дървообработване и строителство (ПГДС), Хас
ково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на настоятелството на
15.VІ.2010 г. в 18 ч. в Хасково, ул. Пловдивска 37,
при дневен ред: 1. промяна на устава на настоятелството; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
промяна в наименованието; 4. вземане на решения
относно дължимостта и размера на годишната и
встъпителната вноска; 5. приемане на отчет за
дейността на училищното настоятелство за учебната 2008/2009 г.; 6. приемане и освобождаване
членове на настоятелството; 7. разни.
3070
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9. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност Сноуборд клуб „Орион“ – Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на
7.VІІ.2010 г. в 13 ч. в гр. Чепеларе, ведомствения
бар на „Амер Спортс България“ на ул. Чая 7, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за вливане на сдружение с общественополезна дейност
Сноуборд клуб „Орион“ – Чепеларе, в сдружение
с общественополезна дейност „Спортен клуб по
сноуборд Амер Спортс“ – Чепеларе; 2. вземане на
решение членовете на сдружение с общественополезна дейност Сноуборд клуб „Орион“ – Чепеларе,
да станат членове на правоприемника сдружение
с общественополезна дейност „Спортен клуб по
сноуборд Амер Спортс“ – Чепеларе; 3. вземане
на решение за прекратяване дейността на сдружение с общественополезна дейност Сноуборд
клуб „Орион“ – Чепеларе, без ликвидация; 4.
освобождаване членовете на управителния и контролния съвет на сдружение с общественополезна
дейност Сноуборд клуб „Орион“ – Чепеларе; 5.
приемане устава на сдружение с общественополезна дейност „Спортен клуб по сноуборд Амер
Спортс“ – Чепеларе; 6. приемане на членовете на
управителния и контролния съвет на сдружението
с общественополезна дейност „Спортен клуб по
сноуборд Амер Спортс“ – Чепеларе. Поканват
се членовете на сдружението или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе на същата
дата и на същото място, при същия дневен ред
в 14 ч. Материалите по дневния ред се намират
в седалището на управление на Сноуборд клуб
„Орион“ в Чепеларе, ул. Спартак 14, и ще бъдат
на разположение на членовете всеки работен ден
от 13 до 17 ч.
3222
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Волов“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.VІ.2010 г. в 11 ч. в сесийна зала на
Общинския съвет – гр. Шумен, бул. Славянски 17,
стая 363, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на УС за спортно-състезателната 2009 – 2010 г.; 2. освобождаване и избиране
на членове на УС и КС, както и председател на
УС; 3. вземане на други решения, предвидени в
устава. 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.
3237
11. – Управителният съвет на „Сдружение за
местни инициативи – Арда“ – с. Арда, община
Смолян, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 4.VI.2010 г. в 17,30 ч., в малката
зала на читалище „Извор“, с. Арда, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението за периода 2007 – 2010 г.; 2. отчет на КС
на сдружението за периода; 3. избор на членове на
управителния и контролния съвет; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 18,30 ч. при същия проект за дневен ред.
3275
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14. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за младите в Родопите“, с. Борино, община
Борино, област Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.VI.2010 г.
в 10 ч., в читалището на с. Борино, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване дейността на фондацията; 2. обявяване на
фондацията в ликвидация; 3. избор на ликвидатор. 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.
3274
12. – Съветът на директорите на „Агромеханизация – 2000“ – АД, с. Брестница, област Ловеч,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 18.VІ.2010 г.
в 10 ч. в с. Брестница, област Ловеч, в административната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2009 г.; 2.
одобряване на заверения годишен счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2009 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им
през 2009 г.; 4. избор на дипломиран експертсчетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2010 г.; 5.
разни. Писмените материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището
на дружеството в с. Брестница. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
3277
15. – Управителният съвет на сдружение
„Ломея“, с. Табачка, община Иваново, област
Русе, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 19.VІ.2010 г. в 10 ч. в с. Табачка в клуба
на сдружението, ул. П. Яворов 45, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през изтеклия период; 2. доклад на контролноревизионната комисия; 3. предложения за членове
на новия управителен съвет и новата контролноревизионна комисия; 4. предложения за приемане
на нови членове на сдружението; 5. разисквания
по т. 2, 3 и 4; 6. гласуване по т. 4; 7. гласуване
по т. 3; 8. разни; 9. закриване на събранието.
Поканват се всички членове да вземат участие.
3391
10. – Съветът на директорите на „Каламица“ – А Д, с. Ца лапица, област П ловдив,
на основание чл. 223 ТЗ и чл. 25 от устава
на дружеството свиква общо събрание на акционерите на 10.V І.2010 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в с. Цалапица при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и док лада на експерт-
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счетоводителя за 2008 г.; 2. освобож даване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за дейност та им през 2008 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител; 4. разни.
3127
63. – VМware, Inс., дружество от Делауер, със
седалище Хилвю Авеню 3401, Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ („VМware“), на основание
чл. 92а, ал. 2 и чл. 92г ЗППЦК уведомява служителите на участващото дъщерно дружество на
VМware в България „ВМуеър България“ – ЕООД,
които отговарят на условията, относно възможността да участват в следното: 1. закупуването на
обикновени акции клас А на VМware на стойност
0,01 щ.д. („акциите“) при условията, описани в
плана за закупуване на акции от служителите
на VМware от 2007 г. (ПЗАС); служители, които
отговарят на условията за участие, ще имат правото да се запишат в ПЗАС в 30-дневен срок за
записване, започващ на 1.VII.2010 г.; и 2. опции
върху акциите при условията, посочени в плана
за стимулиране чрез акции (ПСА) на VМware
от 2007 г.; опциите върху акциите дават право
на служителите да закупят акции на фиксирана
цена (т.е. справедливата пазарна стойност на
акциите на датата на отпускането на опциите),
когато опциите станат подлежащи на упражняване съгласно условията на ПСА и договора за
опциите върху акциите. Предлагането на акциите
ще се извърши на базата на проспект, одобрен
от финансовия регулатор на Германия BaFin на
30.III.2010 г. и паспортизиран в България. Проспектът и неговото резюме на български език
могат да се видят на интранет страницата на
VМware за администриране на акции, а безплатни
копия могат да се получат при поискване чрез
управляващия регионален директор на адреса на
„ВМуеър България“ – ЕООД, бул. Г. М. Димитров
16А, София 1797, България. Важна информация:
Съгласно проспекта акциите няма да се предлагат
на публиката, а само на служители на VМware,
които отговарят на условията за участие (както
е посочено в ПЗАС и ПСА), и/или участващи
дъщерни или свързани дружества. Не на всички
служители могат да се отпуснат права за придобиване на акции. Предлаганията ще се правят
единствено по преценка на VМwаre и могат да
бъдат преустановени или прекратени от него по
всяко време.
3295
Поправка. В обявление № 2724 на Института
по балканистика – София (ДВ, бр. 28 от 2010 г.,
стр. 78), е допусната техническа грешка: срокът
за подаване на документи да се чете „3 месеца“.
3418
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